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Wilno, Czwartek 29 Sierpnia 1935
 

 

$. P.
Ks. Kanonik

Anicet Butkiewicz
PROBOSZCZ KOŚCIOŁA NIEPOKALANEGO P. N. M. P. w WILNIE.
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zmarł

dn. 27 sierpnia 1935 r. o godz. 7,30 rano w wieku lat 73.

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego A
sierpnia w kościele Niepokalanego Pocz. N. M.

odbędzie się dm.29
„o godz. 10 rano.

Eksportacja na cmentarz po-Bernardyński odbędzie się tegoż dnia
o godzinie 5-ej pop.

RODZINA.

W PIERWSZĄ BOLESNĄ ROCZNICĘ

ALEKSANDRA REJNARA
zostanie odprawione nabożeństwo żałobne w sobotę, dn. 31 sierpnia b. r.,
© godz. 8-ej w kościele Niepokalanego Poczęcia na Zwierzyńcu.

O czem powiadamia krewnych i znajomych
ŻONA.

pANNC|

Zjazd Stron. Ludowego

W niedzielę, 25 b. m, obradował
w Krakowie nadzwyczajny Zjazd
okręgowy Stronnictwa Ludowego.
W zjeździe, któremu przewodniczył
prezes zarządu okręgowego Bruno
Uruszika, wzięło udział 98 delega-
tów z 32 powiatów Małopolski i
Sląska. Reieraty polityczne wygło-
sili p. Gruszka i były pos. Putek.
W. dyskusji przemawiało kilkunastu
prezesów, względnie członków or-
ganizacyj powiatowych. Na zjeździe
odczytano szereg pism od działaczy
politycznych a między innemi pismo
od b. senatora, rektora d-ra Mar-
chlewskiego, z którego wynika, że
pogłoski o jego wystąpieniu
Stronnictwa są
staw. Wi wyniku  kilkugodzinnych

  

ze.
pozbawione pod-

w Krakowie, —
obrad uchwalono jednomyślnie sze-
reg rezolucyj. W: rezolucjach tych
zjazd, potępiając  rozłamowców,
stwierdza m. in. z zadowoleniem, że
odeszły ze Stronnictwa tylko po-
szczególne jednostki, kierujące się
żądzą mandatu. Zjazd podtrzymuje
uchwałę Kongresu, precyzującą sta-
nowisko wobec wyborów i zwraca
się z wezwaniem do władz naczel-
nych Stronnictwa, by mającemu się
zebrać nowemu Kongresowi przed-
stawiony został projekt wytycznych
polityki ludowej na obecną chwilę
"przełomową, oraz projekt koniecz-
nych zmian statutu organizacyjnego.
Zmiany te miałyby zdążać do wzmo-
cnienia 'i usprawnienia organizacji
Stronnictwa.

 

Krwawe rozruchy na Litwie
_ BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Kowna: Li-
tewska Agencja ielegraiiczna ko-
munikuje, że przy likwidacji rozru-
chów włościańskich w Litwie Połu-
dniowej 4 policjanci zostali ciężko
ranni a 3 demonstranci zmarli z od-

niesionych ran. Pozaiem jest wielej było również dostać mleka.
| związku z krwawemi zajściami, Ко-osob lekko rannych,

PARYŻ (Pat), O zaburzeniach
włościańskich na Litwie Havas do-
nosi z Kowna, iż według komunika-
tu litewskiej agencji telegr. zaburze-
nia wybuchy w pow. marjampolskim
pod wpiywem propagandy agitato-
rów zagranicznych. Włościanie od-
mówili dostaw środków żywności do
miast. Łażądali podniesienia ceny
zboża i redukcji zaległości podat-
kowych. Wczoraj w miastach Prany,
Butrymańce i Wejwery grupy wy-
wrotowców — głosi komunikat —

,

 

Zaparcie, Świadectwa powag lekar-
skich stwierdzają skuteczne działanie ta-
turalnej wody gorzkiej „Franciszka Józefa”.

 

Prywatna Kogdukacyjna Szkoła

 

 

stawiły opór policji. W rezultacie
kilka osób zostało zabitych, a wiele
osób odniosło rany.

BERLIN (Pat), Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Kowna, że
strajk chłopów litewskich przeciąga
się, W, środę w Kownie nie można

Ww

mendant miasta Kowna wydał roz-
kaz zastosowania jaknajsurowszych
sankcyj przeciwko strajkującym. W
okolicach, objętych strajkiem, służ-
ba bezpieczeństwa została wzmo-
cniona przez wysłanie oddziałów
konnej policji.

W. związku z temi wypadkami, w
dniu wczorajszym odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie rady  mini-
strów.

STOSUNKI Z NIEMCAMI
NIE POPRAWIAJĄ SIĘ.

Jak donoszą pisma poranne,
Niemcy zamknęli punkt granicznyf Gsadę,
„Szakenele”, będący ma granicy
kraju Kłajpedzkiego i Rzeszy.

Powszechna i PRZEDSZKOLE
im, ELIZY ORZESZKOWEJ

Z POLSKIM i FRANCUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA.

Gwarancja umieszczenia do gimnazjów państwowych.

Zapisy nowowstępujących uczenic i uczniów od klasy l-szej do V-ej
włącznie na rok szkolny 1935/36 przyjmuje codziennie od godz. 10 do

,13-ej Kancelarja Szkoły przy zaułku Ponomarskim 2 (Zarzecze). Gmach

zgy własny, ogromny ogród szkolny, boisko, w zimie sport. Przy szkole internat

 

|ai na Pióromoncie trójbój leklko-

MOŻLIWOŚĆ ZERWANIA STO-
SUNKÓW U.S.A. I ZS.RR. |
BERLIN (Pat). Odpowiedź Z.S.|

R.R. na protest rządu amerykańskie-
igo zajmuje żywo prasę niemiecką,
i która wskazuje na dwulicowość ar-
gumentacji, zawartej w nocie Kre-.
stinskiego.

„Boersen Ztg.* pisze, że nikogo
w świecie cywilizowanym nie prze-
kona teza moskiewska o tem, że nie
można pociągnąć do odpowiedzial-
ności głowy za to, co czynią ręce.

Urzędowy „Voelkischer Beobach-
ter" z naciskiem utrzymuje, że od-
powiedź Krestinskiego wywołała w
waszyngtońskim departamencie sta-
nu wyraźną niechęć, mimo, iż liczo-
no się tam z odrzuceniem zarzutów.
Narazie amerykańskie koła urzędo-
we wstrzymują|się od wszelkich
enuncjacyj, oczekując nadejścia wy-
czerpującego sprawozdania od am-
basadora Bullitta. Jednak nie moż-
na zaprzeczyć, iż możliwość zerwa-

|nia stosunków dyplomatycznych
|między Ameryką i ZSRR wskutek
|odmownej odpowiedzi sowieckiej
znacznie zbliżyła się.

KONFERENCJA ROOSEVELTA
Z HULLEM.

WASŻYNGTON (Pat). Sekretarz
stanu Hull odbył z prezydentem
Rooseveltem rozmowę na temat od-

 

PO PROTEŚCIE AMERYKAŃSKIM
przeciw polityce Kominternu

powiedzi, udzielonej przez Sowiety nicle'* donosi, iż bezpośrednim skut-
na notę protestacyjną rządu Stan. kiem ostrej odpowiedzi Sowietów na
Zjedn. Hull odmówił prasie jakich- notę amerykańską jest decyzja rzą-
kolwiek oświadczeń w tej sprawie.| du St. Zjedn. zmniejszenia personelu
Koła dobrze poinformowane nie są- ambasady w Moskwie. Ambasada
dzą jednak, aby miało dojść do zer- liczyć będzie obecnie 4-ch współ-
wania stosunków dyplomatycznych, |pracowników, łącznie z ambasado-
lecz uważają, że prawdopodobnem|rem Bullittem. Będzie to najmniej-
jest, iż rząd obierze jeden zterech sza amlbasada St. Zjednoczonych.
następujących sposobów działania: | Zaznaczyć należy, że personel am-
1) odwołanie amibasadora na „wa-| basady amerykańskiej w Moskwie
kacje“ z pozostawieniem ambasady| ulega redukcji już poraz drugi w cią-
w Moskwie, 2) ograniczenie stosun- | gu b. r. Pierwsze zmniejszenie skła-
ków do ścisłych formalności zwy-|du osobowego ambasady amerykań-
czajowych. i 3), wystosowanie dru-| skiej w Moskwie nastąpiło po zer-
giej noty protestacyjnej, w której; waniu rokowań w sprawie długów.
przedstawione byłyby szczegółowo

STANOWISKO JAPONJIzarzuty, dotyczące propagandy ko-
munistycznej w Stanach Zjedn.

TOKJO (Pat), Agencja Rengo
AMBASADA W MOSKWIE donosi ze źródła komipetentnego:

ZMNIEJSZA ILOŚĆ PERSONELU.| Ministerstwo spraw zagranicznych
LONDYN (Pat). „News Chro-! oczekuje na dokładne sprawozdanie

Ši AIKIII i kongresu Kominternu, ponięważ
> я dotychczasowe fragmentaryczne

Uderzenia krwi do glowy, ściskanie w! sprawozdania uważa za niedosta-
okolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, A .
przeczulenie merwowe, migrena, niepokój tecznę dla Мdec CZY.
i bezsenność mogą być łatwo usunięte zwrócić się z protestem A

ZSRR przeciw antyjapońskiej dzia-przez używanie naturalnej wody gorzkiej
łalności Kominternu, czy też nie.Franciszka-Józeia. Pytajcie się lekarzy.

Arcypasterz wizytuje Słonim
Dnia 27 bm. przybył do Słonima

J. E. ks. arcybiskup metropolita wi- 
WAŁ DO SENATU.

Krakowski I. K. C. donosi:
„W/ obwodzie '77 na Bagateli, do

którego między innemi należał pałac

belwederski i sąsiednie gmachy, na

108 uprawnionych przybyło — 49.
Przewodniczył inż.  Jachimowicz.
Wśród nieobecnych zanotowano ge-

neralnego inspektora sił zbrojnych,

gen. Rydz-Śmigłego i jego małżon-
kę, płk. Zygmunta Wendę, oraz zna-

czównę. Wśród głosujących byli:

b. minister rolnictwa Janta-Połczyń-

ski, sierżant Wójcik, długoletni czło-

nek ochrony belwederskiej, a obec-

ny kierownik muzeum marsz. Pił-

sudskiego, oraz liczni oficerowie.

Wybrano z trzech kandydatów ma-
jora Pawleckiego“.

ZWOLNIENIE NARODOWCÓW.

niono z aresztu policyjnego w Cho-
rzowie uwięzionych w sobotę: kie-

rownika placówki grodzkiej kol. Ja-

kubowskiego i kol. Idziora. Areszto-

wani narodowcy byli podejrzani o

udział w zajściach antyżydowskich
w ubiegły, czwartek.

SPORT
Fiasko z regat wioślarskich.
W, niedzielnych regatach jesien-

nych na Wii startować będą tylko

osady klubów Wilna i Grodna. Osad
zgłoszonych jest bardzo mało. Wy-

starczy powiedzieć, że na 14 bie-

gów, przewidzianych w. programie,
1 zostało skreślonych, bo nikt nie
zgłosił się. Regaty zapowiadają się
marnie. Jedynie tylko pewne zacie-

kawienie obudzić mogą biegi czwó-
rek półwyścigowych i bieg czwórek.

ie odbędzie się ani jeden bieg
pań, Grodno zgłosiło tylko jedną

Kryzys daje się więc we
znaki wioślarzom. Regaty rozpocz-
ną się przedbiegami w sobotę, a w
niedzielę o godz. 14 punktualnie na-

stąpią finały. Meta przy przysta-
niach wioślarskich, Wstęp tylko
25 gr.

Lekkoatletki Wilna startują.
W miedzielę o godz. 10 odbędzie

atletyczny pań o mistrzostwo okrę-

gu wileńskiego.  Startować będą

wszystkie najlepsze zawodniczki 

GEN, RYDZ-ŚMIGŁY NIE GŁOSO-|

ną poetkę p. Kazimierę Iltakowi-

W. poniedziałek w południe zwol-

leński Romuald Jałbrzykowski, Przy
specjalnie wybudowanej bramie tri-
urfalnej powitał go kilkutysięczny
tłum parafjan.

Następnie ks. arcybiskup  pro-
cesjonalnie udał się do kościoła pa-
rałjalnego, gdzie odprawił nabożeń-
stwo. Po wysłuchaniu sprawozdania
ks. kanonika Świerkowskiego i prze-
mówieniu do wiernych, udał się me-
tropolita na grób ś. p. księdza dzie-

W dniu 30 i 31 sierpnia 1935 r.
w schronisku nad jeziorem Narocz,|
w pow. postawskim, odbędzie się
zjazd lekarzy powiatowych i kie-
rowników powiatowych ośrodków|
zdrowia woj. wileńskiego. Otwarcie|
zjazdu nastąpi w dniu 30 sierpnia, w
piątek, o godz. 9-ej w sali Schro-,

Obuchem
Wiczoraj około godz. 5 wieczo-

„rem pogotowie ratunkowe powiado-
mione zostało przez policję, iż przy

kana Jana Webera, zamordowanego
przez wojska bolszewickie w r. 1919
za kontakt z wojskiem polskiemi
werbowanie ochotników. Atcybis-
kup dokonał poświęcenia pomnika
zacnego księdza-patrjoty. Potem ar-
cypasterz udzielił bierzmowania.
W dniu 28 b. m. ks. arcybiskup

odprawił mszę świętą w kościele
Niepokalanego Poczęcia,  poczem
odwiedził kościół po-Bernardyūski.
Następnie wizytował parafje w Syn-
kowiczach i Żyrowiczach.

Zjazd iekarzy powiatowych nad Naroczą
niska T-wa Miłośników jeziora Na-
rocz.

Po zakończeniu obrad zwiedzo-
ne zostaną wsie, położone nad jezio-
rem, Narocz, objęte konkursem czy-
stości i zdrowia, oraz schroniska
szkolne, znajdujące się nad Naroczą.

w głowę
wę obucliem. Stan kobiety nie był
jednak tak groźny, jak przypusz-
'czano pierwotnie. Po nałożeniu opa-

ul. Chełmskiej 58 m. 2 uderzeniem| trunku poszkodowaną zostawiono w

obucha zabita została kobieta.
Przybyły natychmiast na miejsce

mieszkaniu.
Przyczyną nieludzkiego pobicia

wypadku lekarz pogotowia zastał| żony stały się niesnaski pomiędzy

pod wskazanym adresem niejaką| małżonkami, trwające od dłuższego
Akulinę Muraszko, l. 45, której mąż,| czasu.
będąc w stanie pijanym, rozbił gło-

Wyjątkowo wstrząsający swą gro-|
zą. wypadek miał miejsce we wsi|

dnego z tamtejszych gospodarzy
znajduje się by rozpłodowy, włas-
ność Sejmiku Powiatowego. W go-
dzinach popołudniowych byk zerwał

ESAT A AKN 5RAZNAC NYRÓ

im. „KOKIŚJ!

 

Haniewicze, pow. grodzkiego. U je-*

Pod kopytami rozjuszonego byka
się z linki i wpadł na stojącego obok
Kryszałowicza Andrzeja, lat 52, i .
stratował go w straszliwy sposób.
Ze zgniecioną klatką piersiową i
zmasakrowanem okrutnie całemcia-
łem, przewieziono go w stanie agonji
do. szpitala miejskiego w Grodnie.

 

Koncesjowaną przez Kuratorjum Okr. Szkolnego Wlieńskiego

Koednkacyjne Kursy Wieczorne
„(z programem gimnazjów państwowych)

zEDOKACJI KARODOWEJ
w WILNIE, ul. Mickiewicza 23,

pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej przyjmują zapisy na rok szkoln

1935—36 do wszystkich klas gimnazjum typu matematyczno-przyrodniczego
humanistycznego. Zakres: duża i mała Wilna: AZS, Ogniska i ŻAKS-u.

matura. System półroczny. Le-

karz szkolny. Sekretarjat kursów czynny codziennie od godz. 16-ej do 20-ej,

prócz niedziel i świąt, przy ul. Mickiewicza 23,



 
  

 

Nastroje przed 4 wrzešnia

Czy obrady genewskie zapobiegną wojnie?
PRASA PARYSKA

O OŚWIADCZENIU MUSSOLINIEGO

PARYŻ — 27.8 (PAT) — Prasa
przywiązuje wielkie znaczenie do о-
świadczeń Mussoliniego, złożonych

przedstawicielowi „Daily Mail“. Zda-

niem „Figaro“, najwažniejszym ustę-

pem wywiadu nie jest ten, w którym

Mussolini rzuca pewnego rodzaju wy-
zwanie angielskiej opinji publicznej,
lecz ten, w którym zapowiada swój za-
miar złożenia wyjaśnień w Genewie.

Jest to właśnie to, pisze dziennik, cze-

go Anglja domaga się od sześciu ty-
godni. Gabinet angielski pragnie, aby
formy zostały zachowane. Gdy Wło-

chy uzasadnią faktami przygotowywa-
ną przez siebie „akcję policyjną”, stan
rzeczy przedstawiać się będzie inaczej,

niż gdyby Włochy rzuciły się brutal-

nie na Abisynję celem wydarcia jej

własnej ziemi.
„Petit Parisien“ pisze, že stanowi-

sko Włoch jest już bezwzględnie okre-
ślone: Rzym pragnie, aby Abisynja
była otwarta dla kolonizacji włoskiej.
Wiadomości, nadchodzące z Londynu,
zdają się wskazywać, że Wielka Bry-
tanja, przekonana obecnie o zdecydo-
wanej woli Mussoliniego, zdaje się być
bardziej skłonna do nieodwolywania
się do poważniejszych sankcyj. Jed-
nakże atmosfera jest przeładowana i
sesja genewska rozpocznie się w cięż-
kich warunkach.

MIĘDZYNARODÓWKA
WCIĄŻ PROTESTUJE

PARYŻ — 27.8 (PAT) — Komisja
mieszana międzynarodowej federacji
związków zawodowych i międzynaro -
dówki socjalistycznej zebrała się wczo-
raj dla określenia swego stanowiska w
obecnej fazie zatargu włosko - abisyń-
skiego.
Komisja zatwierdziła  rezoluoje,

przyjęte przez obie międzynarodówki,
mianowicie w sprawie ciążącego na
Lidze rarodów obowiązku zapewnienia |
całkowitego poszanowania paktu Ligi i
innych traktatów, jak również w spra-
wie zarządzenia sankcyj,. przeciwko
Włochom. :

Kcmisja postanowiła wystąpić z po-
‚ помпут apelem do wszystkich za-
przyjaźrionych organizacyj o intensy-
fikację ich akcji i zorganizowanie w
przeddzień zebrania genewskiego ma-
sowych demonstracji w ich krajach
Komisja postanowiła zwołać na se-

sję nadzwyczajną centralny komitet
międzynarodówki związków zawodo -
wych i komitet wykonawczy między -
narodówki socjalistycznej dla zastano-
wienia się nad rozmaitemi propozycja-
mi, które przedstawione zostały, do
rozpatrzenia komisji. Sesja nadzwy -
czajna ma być zwołana na dzień 6-go
września.

FABRYKA BRONI W ABISYNJI

LONDYN — 27.8 (PAT) — Kore-
spondent „News Chronicle“ donosi, že
'Abisynja dąży do uniezależnienia się
od innych państw przy zaopatrywaniu
armji w broń i amunicję i że rozpoczę-
ła budowę fabryki, która ma być ukoń-
czona w ciągu czterech miesięcy i do-
starczać nabojów i pocisków. Narzę-
dzia i warsztaty dla tej fabryki zamó-
wione zostały zagranicą, węgiel zaś
nadchodzić ma z Indyj. Kierownictwo
fabryki ma objąć rzeczoznawca angiel-
ski.

WAŻNA NARADY RZĄDU
FRANCUSKIEGO

PARYŻ — 27.8 (PAT) — Rada mi-
nistrów, która się zbierze jutro, zbada
sytuację, stworzoną przez konflikt
wiosko - abisyński. Laval zda sprawo-
zdanie z rokowań dyplomatycznych,
jakie toczyły się po odroczeniu konfe-
rencji paryskiej przedstawicieli trzech
mocarstw. ‹

Dzisiaj rano premjer francuski przy-
jął ambasadora włoskiego. Popołudniu
odbył z nim powtórnie konferencją i
przyjął ambasadora Wielkiej Brytauji,
Na jutrzejszem posiedzeniu gabinetu
premjer Laval będzie mógł dokładnie
przedstawić punkt widzenia włoski i
angielski.
Rada ministrów omówi również sta-

nowisko francuskie w Genewie.

1 WŁOSKI RZĄD RADZI

PARYŻ — 278 (PAT) — Agencja
Havasa donosi z Rzymu: Koła poli-
tyczne przywiązują wyjątkowe zna-
czenie do posiedzenia rady ministrów,
które jutro odbędzie się w Bolzano.

We włoskiem ministerjum spraw za- 

granicznych są przygotowywane akta,
które Włochy przedstawiają w Gene-
wie. Nie wiadomo, czy Włochy zażą-
dają wyłączenia Abisynji z Ligi naro-
dów, chociaż w kołach politycznych
krążą pogłoski na ten temat.

ZNIEŚĆ ZAKAZ WYWOZU BRONI
DO ABISYNJI

LONDYN — 27.8 (PAT) — „News
Chronicle" występuje dziś z żądaniem
zniesienia zakazu wywozu broni do A-
bisynji.
„Od czwartku, pisze dziennik, zasz-

ły wypadki, które zdają się wskazy-
wać, że porozumienie jest już dzisiaj
niemożliwe. Z każdym -dniem staje się
coraz bardziej pewne, że Mussolini jest
zupełnie zdecydowany wtargnąć do
Abisynji we wrześniu i podczas, gdy
Abisyńczykom odmawia się prawa za-
kupu broni, Włochy zbroją się od stóp
do głów: Logicznie biorąc, Włochy nie
będą miały prawa się skarżyć, jeśli
wziąwszy pod uwagę ich nieukrywany
„zamiar wtargnięcia do Abisynji, zech-
cemy wypełnić zobowiązania podpisa-
nego przez nas traktatu, upoważniając
Abisynję do zakupu broni, koniecznej
dla jej obrony”.

NERWOWY NASTRÓJ STOLICY
ADDIS - ABEBA — 27. (PAT) —

Zatar$ włosko - abisyński odbija się
coraz silniej na życiu stolicy,, a szcze-
gólniej na cudzoziemcach. Kupcy cu-
dzoziemscy przygotowują likwidację
swoich przedsiębiorstw na czas. Posel-
stwo włoskie pakuje archiwa. 14 ro-
dzin Greków.z Dodekanezu opuściło
Abisynję, udając się na koszt włoski do
kraju.

Cesarz postanowił utworzyć konsu-
lat abisyński w Jemenie.

_OBSADZANIE MALTY I ADENU
PARYŻ —27. (PAT) — Havas do-

nosi z Londynu: Do ministra lotnictwa
zwrócono się z zapytaniem, czy lotnicy
wojskowi mają udać się w przyszłym
tygodniu naMaltę i do Adenu wraz z
kontyngentamiwojsk, które otrzymały
rozkaz udania się do tych miejscowoś-
ci. Minister odpowiedział, że nie ma w
tej sprawie nic do zakomunikowania,
możliwe jest jednak, že wraz ze sprzę-
tem wojennym, który ładuje się w So-
uthampion, będą załadowane działa
przeciwlotnicze, reflektory itp.

PRZED SESJĄ 4 WRZEŚNIA

PARYŻ — 278 (PAT) — Kore-
spondent genewski Havasa wypowiada
następujące uwagi na temat zbliżają-
cej się sesji: O ile jakiekolwiek pań-
stwo, wchodzące w skład rady Ligi, nie
zażąda wcześniejszego jej zwołania, to
88-kolejne posiedzenie rady Ligi naro-
dów zostanie otwarte w środę 4 wrześ-
nia.
Mimo, iż sprawa konfliktu włosko-

abisyńskiego dominować będzie nad
obradami, jednak porządek dzienny
jest dość obszerny, obejmuje bowiem
25 różnych kwestyj.
Trudno byłoby określić obecnie o-

pinję genewską wobec zagadnienia abi-
syńskiego. W każdym razie należy
zwrócić uwagę na dwa fakty, które
bezsprzecznie będą miały wpływ na
dalszy przebieg wypadków. Pierwszy
z nich jest powszechna opinja Genewy
iż do czasu sesji rozmowy, prowadzo-
ne na drodze dyplomatycznej, nie da-
dzą żadnego wyniku. Drugie — to za-
pewnienie, złożone przez Mussolinie-
go, iż Włochy wezmą udział м рга -
cach rady Ligi narodów.
Obrady rozpoczynające się w dniu 4

września, stanowić będą — zdaniem
korespondenta — punkt zwrotny w hi-
storji wypadków i przewyższą swem
znaczeniem większość dotychczaso-
wych sesyj  genewskich. Przewodni-
ctwo obrad spoczywać będzie w rę -
kach przedstawiciela Argentyny, ро-
sła argentyńskiego w Bernie, p. Ruiz
Guenazu.

„MOCARSTWA, A EWENTUALNE

SANKCJE ANGLJI

PARYŻ, '27.8 (PAT). Londyński
korespondent „Paris - Soir”, analizu-
jąc sytuację genewską, zastanawia się
nad przyjęciem, z jakiem spotka się
teza brytyjska wśród państw, repre-
zentowanych w Genewie. '
W razie domadania się sankcyj prze-

ciw Włochom Wielka Brytanja może
liczyć tylko na pewne poparcie Hisz-
panji. Natomiast Z, S. R. R. niewąt-
pliwie weźmie pod uwagę niechęć
Francji do wszelkich środków, budzą- 

cych niezadowolenie Włoch. Stanowi-
sko państw skandynawskich określi
konferencja ministrów spraw zagra-
nicznych tych krajów w Oslo. Stano-
wisko państw. Europy środkowej w tej
sprawie nie jest jednolite.
Z tego względu rząd brytyjski przy-

wiązuje właśnie specjalną wrgę do
współpracy Francji i dlatego Eden,

"d swoim wyjazdem do Genewy,
zatrzyma się przez jeden dzień w Pa-
ryżu, celem odbycia konferencji z pre-
mjerem Lavalem,

LAGODNIEJSZY TON WLOCH?

RZYM, 27.8 (PAT). Włoskie koła
polityczne wyrażają opinię, że dele-
gacja włoska weźmie prawdopodobnie
udział w posiedzeniach Rady Ligi Na-
rodów, poświęconych zbadaniu cało-
kształtu stosunków włosko - abisyń-
5К В, ` ч CE
Na posiedzeniach tych delegacja

włoska przedstawi Radzie Ligi Naro-
dów w sposób. obszerny i zasadniczy
wszystkie zarzuty, jakie Włochy wy-
suwają przeciw Abisynji. Argumenty
włoskie opierać się będą nietylko na
wynikach prac komisji / arbitrażowo-
koncyljacyjnej w *sprawie incydentu
pod Ual - ual, ale obejmą całokształt
stosunków włosko - abisyńskich w
perspektywie ostatnich kilkunastu lat.

Natomiast możliwość usunięcia Abi-
synji z Ligi Narodów nie jest obecnie
przez Rzym brana pod uwagę.

MIĘDZYNARODOWA OCHRONA
KOLEI

ADDIS - ABEBA, 27,8 (PAT), W
tutejszych kołach dyplomatycznych

mówią, że w razie wojny kolej Dži-

buti — Addis - Abeba ma znaleźć się
pod ochroną międzynarodową.

Negus, w razie rozpoczęcia działań

wojennych przez, Włochy, zamierza

proklamować wojnę obronną, aby nie
znaleźć się w takiej sytuacji, jak Chi-
ny przy ataku Japonji na Mandżurję i
aby wobec braku formalnego wypo-
wiedzenia przez. Włochy wojny, po-

seł włoski nie zechciał pozostać w
Addis -. Abebie, : 2

RUCH NA:QUAI D'ORSAY

PARYŻ, 27.8 (PAT). Po kilkudnio-
wej przerwie wznowiono w niezwy-
kle intensywnej: formie aktywność
dyplomatyczną Quai d'Orsay.
W dniu dzisiejszym premjer Laval

odbył konferencję z ambasadorem
włoskim, Ceruttim, i ambasadorem
brytyjskim, Clerck'em. Popołudniu
premier Laval przyjął jeszcze raz am-
basadora włoskiego i odbył z nim go-
dzinną rozmowę,
Na Quai d'Orsay, jak zapewnia

„Paris Soir“, przywiązują ogromną
wagę do tych konferencyj, które mają
na celu doprowadzenie przed wrze-
śniową sesją Rady Ligi Narodów do
zbliżenia poglądów między rządami
brytyjskim i włoskim ‚

Zdaniem „Information“, konferen-
cie te potwierdzają poczucie odpręże-
nia, które ujawnia się -obecnie zarów-
no w Paryżu, jak i w Rzymie.

MEMORJAŁ EDENA?

PARYŻ, 27.8 (PAT). Londyński ko-
respondent specjalny „Paris Soir“ do-
nosi, že minister Eden obecnie opraco-
wuje obszerny memorjał w sprawie
konfliktu włosko - abisyńskiego. Me-
morjał ma być wręczony w środę:
przez ambasadora angielskiego w Pa-
ryżu premjerowi Lavalowi.
Memorjał ten uwypukla położenie,

w jakiem znalazłyby się poszczególne
rządy w czasie wrześniowej sesji Ra-
dy Ligi na wypadek, jak to zapowia-
dnia w Rzymie. wysunięcia przez de-
legata włoskiego jeszcze przed rozpo-
częciem właściwych obrad wniosku w
sprawie wyłączenia Abisynii z Ligi
Narodów spowodu niewypełnienia zo-
bowiązań.
W kołach angielskich wyrażają po-

gląd, że podobna akcja włoska w Ge-
newie niechybnie doprowadzić musi
do ostrego starcia z Angślją. W tym
stanie rzeczy wszystko zależeć będzie
od zręczności Lavala, który w  dal-
szym ciągu uważany jest za medjatora
w nieporozumieniu "włosko - angiel-
skiem. ‚

PANIKA FINANSOWA
W ADDIS - ABEBA

‚‚ -РАВУ?, 27,8 (PAT). „Echo de Pa-
ris" donosi z Addis - Abeby, że wśród
kupców cudzoziemskich, przebywają-
cych w Abisynji, panuje panika na
skutek odmowy sprzedaży obcych wa-
lut przez bank abisyński,
Kupcy pragną bowiem szybko zli- 

Przebieg wielkich manewrów
we Włoszech

RZYM — 278 (ATE) — Wielkie
manewry jesienne w górnym biegu
Adygi rozwijają się zgodnie z planem
operacyjnym.
W niedzielę iw dniu wczorajszym

trwały walki pomiędzy napierającemi
z północy oddziałami niebieskiemi i
oddziałami czerwonemi, zajmującemi
w pierwszej fazie manewrów pozycje
defensywne. Zaraz w pierwszym dniu
walk w akcję weszły oddziały czoł$ów
lekkich, które oddały nieocenione u-
sługi.
W Trjeście i Bolzano odbyły się je-

dnocześnie ćwiczenia obrony przeciw-
lotniczej, w których wzięła udział ca-
ła ludność, W niedzielę przybył do
Bolzano król Wktor Emanuel, który
żywo interesuje się przebiegiem mane-
wrów.

Tegoroczne manewry włoskie nad
Adygą, z głównym punktem akcji —
obroną Brenneru, rozgrywające się na
szerokości 150 km., posiadają wyjąt-
kowe znaczenie polityczne, jako mani-
 festacja siły Włoch na terenie europej-
skim, zważywszy zwłaszcza okolicz-
ność jednoczesnego poważnego zaan-
gażowania się włoskich sił militarnych
w Afryce wschodniej.
Operowanie  półmiljonową masą

wojsk, skupionych na linji Bolzano -
/Tryjest, stawia zarówno kierownictwu
manewrów,.jak i dowódcom poszcze*
gólnych jednostek operacyjnych wyso-
kie wymagania i jest najpoważniejszą
próbą sprawności, przed jaką stanął
sztab armji włoskiej w okresie poko-
jowym.
Warunki manewrów zostały, o ile

możności, idealnie przybliżone do wa-
runków wojny rzeczywistej, z szero -
kiem uwzględnieniem nowoczesnych
środków walki, jak lotnictwa, gazów
(nieszkodliwych) i t. p., oraz uwarun-
kowanego tem współdziałania ludnoś-
ci z armją. Powszechną uwagę w ma-
newrach tych zwraca wyjątkowo licz-
na delegacja oficerów francuskich, na
której czele stoi dowódca XV-go kor-
pusu w Marsylji, gen. Moyrand.

Okoliczność ta-nie jest pozbawiona
znaczenia, jeżeli wziąć pod uwagę, że
na wypadek wojny i związanego z tem
współdziałania armji francuskiej i
włoskiej, korpus XV byłby pierwszą

 

LONDYN —27.8 (PAT) — Agen-
cja Reutera donosi z Sain Jean w
Nowej Ziemi, że burza niesłychanej
śwałtowności zniszczyła dwa samolo-
ty i spowodowała zatonięcie zgórą 100
statków rybackich. Liczba ofiar w lu-
dziach jest dotychczas nieznana, stra-
ty materjalne są bardzo znaczne.

145 powiatów pod wedą
LONDYN, 27.8. (ATE) — Dzienniki

szanghajskie zamieszczają stalystycz-
ne dane, zebrane przez urzędy chiń-
skie, odnoszące się do spustoszeń, spo-
wodowanych przez wylew rzeki Jang-
tse.
Ogółem zniszczono wszystkie zasie-

wy na obszarze 3.500.000 hektarów. W
czasie kulminacyjnego punktu powo-
dzi pod wodą stały pola w 145 powia-
tach. :

Kaprys natury
BUENOS AIRES — 27.8 (PAT) — Cor-
doba, główne miasto prowincji tejże na-
zwy w środkowej Argentynie, nawiedzo-

ne zostało w obecnych zimowych miesią-
cach przez niebywałą falę upałów. W po-
niedziałek zanotowano tam 34 stopni
Celsjusza, co jest tem dziwniejsze, że
jeszcze przed paroma dniami panowały
tam mrozy, dochodzące do 12 stópni.

13 uczniów ofiarą
wypadku samochodowego

LONDYN — 27.8 (PAT) — Samochód
ciężarowy, uszkodziwszy ogrodzenie,
wpadł na podwórze szkoły w Norwood
(przedmieście Londynu). Trzech uczniów
zostało zabitych, 10-ciu jest rannych.

kwidować swe interesy i otrzymaną
gotówkę wymienić na waluty zagra-
niczne, Skutkiem tego nastąpiła du-
ža zniżka kursu talara abisyńskiego,
który spadł o przeszło 15 proc. Więk-
szosć kupców cudzoziemskich udaje
się do portu francuskiego Dżibuti. Z
drugiej strony tubylcy opuszczają
również Addis - Abebę i udają się z
polecenia rządu, do swych wiosek.  

jednostką francuską, która wystąpiła-
by do akcji po stronie włoskiej.

POLITYCZNE ZNACZENIE
MANEWRÓW.

PARYŻ, 27, 8. (A. T. E.). „Intran-
sigeant'. stwierdza dziś ponownie, że
manewrom włoskim nad granicą al-
pejską należy przypisać znaczenie
zdecydowanie polityczne.
Zdaniem dziennika manewry te

zorganizowane zostały w samą porę
celem przekonania Rzeszy niemiec-
kiej, że godzina anschlussu jeszcze
nie wybiła, Dziennik zapytuje, mając
na uwadze wolę Włoch utrzymania
niepodległości Austrji, czy nie byłoby
nareszcie na czasie definitywnie ure-
śulować otwarty ten od tylu lat pro-
blem. :
Zdaniem „Intransigeant“ naležalo-

by nadającą się obecnie doskonałą о-
zję wyzyskać w celu urzeczywist-

nienia formuł, uchwalonych w Stresie,
i zśromadzenia delegatów francus-
kich, angielskich, włoskich przy
wspólnym stole konferencyjnym

Okres rokowań bowiem już minął,
obecnie należałoby przystąpić .do fi-
nalizacji uchwalonych postanowień.
Ponadto można byłoby przy tej oka-
zji dowieść, że angielsko-franciisko-
włoski front jednolity daleki jest od
zerwania. Wielkie manewry włoskie
nad Adygą mogą się stać nietylko
symbolem  tężyzny armji włoskiej,
lecz posłannictwa pokojowego Włoch.

peie)

Tajemnicza misja
greckiego ministra

LONDYN, 27.8. (ATE) — Grecki
minister skarbu, Pezmazoglo,. który
dziś przybył do Londynu, odbył na-
tychmiast po swym przyjeździe dłuż-
szą konierencję z b. królem greckim
Jerzym.

Ogólnie przypuszczają, że minister,
pozostający w przyjacielskich stosun-
kach z ex-królem greckim, przybył.do
Londynu z polecenia rządu w celu o-
mówienia z byłym królem sprawy ple-
biscytu, który ma się wypowiedzieć
"do do restytucji monarchji greckiej."

Poselstwo' greckie w Londynie о-
świadcza, że podróż ministra Peztna-
zoglo. ma. charakter czysto prywatny.

Katastrofy w Niemczech
BERLIN, 27.8. (PAT) — Z różnych

miejscowości Niemiec donoszą o ka-
tastrofach, jakie wydarzyły się w dniu
wczorajszym.
W Neuburg (Bawarja) autobus, któ-

rego szofer chciał wyminąć przejeż-
dżający motocykl, wpadł na drzewo,
przyczem dwaj pasażerowie ponieśli
śmierć, siedmiu zaś inrych odniosło
ciężkie rany.
W Hoechst w zakładach najwięk-

szego niemieckiego koncernu, I.-G.
Farben, wydarzył się wczoraj -wy-
buch, przyczem zabity został jeden ro-
botnik, podczas gdy dwóch innych od-
niosło ciężkie rany. Ciężko ranny zo-
stał przytem jeden z zatrudnionych w
fabryce chemików, dr. Walberg Przy-
czyny wybuchu nie'udało się dotych-
czas ustalić, Jia
W okolicy Szczecina zderzyły sią

dwa pędzące szybko motocykle,Z
czterech jadących — dwóch zostało
zabitych na miejscu, a dwóch innych
zmarło w szpitalu.

Wypadek samochodowy
Feya

 

WIEDEŃ, 27. 8. (PAT.). Major Fey,
minister spraw wewnętrznych, został
ciężko raniony w wypadku samo-
chodowym. Katastrofa wydarzyła
się na szosie z Więdnia do Linz. |
W pobliżu miejscowości Gablitz

samochód ministra Fey'a wpadł na
drzewo i rozbił się. Minister uległ
złamaniu nosa i odniósł rany na twa-
rzy. Towarzyszący ministrowi adju-*
tant wyszedł z katastrofy cało. Mi-
mistra Fey'a przewieziono do szpitae
la w Wiedniu,

Kronika telegraficzna
— Bucze, połączone z ulewnym deszczemtę

wyrządziły 26. b. m. poważne szkody w ca*

łym Piemoncie. Gmina Garbagna znajduja

stę w całości pod wodą. Wody zalały źródła

siarczane w Sardigliane, niszcząc szereg

urządzeń w urzdrowisku.

— Według doniesień z Moskwy w stania

zdrowia francuskiego literata komunistycze

nego, Henry Barbusse'a, który zachorował

na zapalenie płuc, nastąpiło pogorszenie,

U łoża chorego stale dyżurują lekarze.

— Przyjaciele i wielbiciele * Mahatmy

Gandhiego informują, iż zamierza on ode
wiedzić Japonię.

 

 

 



BIUROKRACJA —
ELITĄ

Niedzielne prawybory do Senatu

wykazały, że decydujący wpływ na
skład drugiej Izby, a zatem i na jej

politykę mają według nowej ordyna-

cji urzędnicy państwowi. W niezbyt

licznem gronie uprzywilejowanych wy-

borców do Senatu znaczną przewagę

ma grupa osób, posiadających wyższe
i średnie, zawodowe wykształcenie, w

tej zaś grupie liczebną większość po-

siedli urzędnicy.

Warto przejść pokrótce historję o-
becnej ordynacji senackiej, aby uprzy-

tomnić sobie, w jaki sposób doszło do

zbiurokratyzowania instytucji, która

według pierwotnej koncepcji miała

być zebraniem najlepszych w społe-
czeństwie: jego duchowej „elity”'.

Przed dwoma laty, na zjeździe legjo-

nistów ogłosił p. Sławek pierwszy
projekt Senatu, który miał być wybra-

ny wyłącznie przez ludzi. odznaczo-
nych za zasługi wojenne. Tak wybra-

ny pierwszy Senat miał dopiero zdecy-
dować o sposobie wyboru i składzie

następnych,
Ta koncepcja znalazła swój wyraz

w głośnych „tezach* konstytucyjnych
p. Cara z tem uzupełnieniem, że czyn-

ne prawo wyborcze do Senatu miało

przysługiwać t, zw. Legjonowi Zasłu-

żonych. Później jednak zaniechano

przejściowo tych elitarnych zamy-

słów. Jak wyjaśnił p. Sławek, stało
się to po jego rozmowiez Ś. p. J, Pil-

sudskim, który projekt elity senackiej

uznał za niebezpieczny. Wówczas —

a było to z końcem czerwca z. r. —
p. Sławek oświadczył, że wybory do
Senatu będą podobne do dotychczaso-
wych, a więc pięcioprzymiotnikowe.

Nie pora jeszcze na badanie ; ujaw-

nianie przyczyn, dla których powró-

cono znowu do koncepcji elitarnego

Senatu. Stwierdzić tylko należy, że
w konstytucji pozostawiono szeroką

lukę, przez którą w zmienionych wa-
runkach politycznych wprowadzono
do ustroju państwa tego konia tro-
jańskiego.

Załoga owego konia w pierwotnym

projekcie ordynacji uległa dalszej

zmianie. Obok zasłużonych wojsko-

wych znaleźli się —zgodnie z panują-

cą gdzieindziej modą — przedstawi-

ciele „korporacyj', samorządu teryto-

rjalnego, gospodarczego i zawodowe-

go. W takim stanie projekt ordyna-

cji senackiej poddany został pod obra-
dy grupy konstytucyjnej BB,

I tutaj nastąpiła zasadnicza zmiana,

polegająca na tem, że do wymienio-

nych dwóch grup uprzywilejowanych

wyborców do Senatu dodano jeszcze
trzecią: z tytułu wykształcenia. To
„wyksztalcenie“ zostało przytem dość
swoiście pojęte, ponieważ szkołom za-
wodowym i seminarjom  nauczyciel-

skim dano pierwszeństwo przed gi-

mnazjami, a więc przed szkołami

właśnie — ogólnokształcącemi,

Na tem jeszcze nie koniec. Już pod-
czas obrad sejmowych wprowadzono

do ordynacji senackiej przepis „przej-
ściowy'', na mocy którego czynne pra-

wo wyborcze do Senatu posiedli na-
wet tacy nauczyciele szkół powszech-
nych, którzy nie ukończyli semina-

rjum nauczycielskiego, a tylko posia-

dają wydane im przez administrację

szkolną dyplomy nauczania,

Liczbowo przedstawia się sprawa w
ten sposób, że grupa „wyksztalco-

nych” nakryła czapkami dwie inne

grupy: zasłużonych i obdarzonych
„zaułaniem” społeczeństwa, Straciłby

po próżnicy czas, ktoby szukał w no-

wej konstytucji uzasadnienia takiej

konstrukcji Senatu.

W praktyce pierwszych wyborów ta
przewaga  „inteligencji" urzędniczej

wystąpiła jeszcze wyraźniej. Gdy bo-
wiem prywatni „wykształceni' mieli

sto kłopotów z udowodnieniem swo-
ich praw, skutkiem czego wielu z nich
nie znalazło się w spisach wyborców,

funkcjonarjusze publiczni zapisani zo-

stali z urzędu, dzięki czemu mogli

głosować w 100 procentach.
Jeżeli opowiedzieliśmy tę przydługą

historję, to nie dla wznawiania dysku-

| že „już uczeń klas średnich musi wie-

 

ODPOWIEDŹ MUSSOLINIEGO
Gabinet angielski nie ogłosił żad-

nego komunikatu po zebraniu po-
święconem konfliktowi między Wło-
chami a Abisynją. Z tego wszakże, co
się pisało w prasie angielskiej wyni-
ka, że była mowa ot. zw. „san-
kejach"" w stosunku do Włoch, śdy-
by się zdecydowały na wojnę. San-
kcje te miałaby zastosować Liga Na-
rodów, polegałyby one zaś zapewne
na blokadzie Włoch, na zamknięciu
kanału Suezkiego i t. p. rzeczach,
słowem na akcji przeciw Włochom
wszelkiemi sposobami, za wyłącze-
niem działań wojennych, przytem
akcii prowadzonej pod osłona insty-
tucji międzynarodowej, mającej za
zadanie czuwanie nad utrzymaniem
pokoju.

Ministrowie angielscy nie powzięli,
zdaje się. co do tych .sankcyi'" osta-
tecznej decyzji; nietylko dlatego, iż
taką jest natura taktyki angielskiej,
lecz i dlateśo, że na podobną akcję
trzeba uzyskać zgodę Francji. ta zaś
nie ma żadnej ochoty wystąpienia
przeciw Włochom.
W każdym razie jest jasne, że ze

ctronv rządu Anglii padło ostrzeże-
nie j wyraźna groźba, iż w razie upo-
ru Włoch będą rzucone na szalę
wszystkie środki, za wyłaczeniem
najdrastyczniejszego — działań wo-
jennvch. Na to ostrzeżenie i na tę
śroźbę odpowiedział Mussolini w wy-
wiadzie zamieszczonym przez dzien-
nik londyński „Daily Mail", Odpo-
wiedź jest krótka, jasna i stanowcza:
zastosowanie owych „sankcyj' rząd

włoski uzna za czyn wrogi i nie za-  

waha się wyprowadzić z tego stano-
wiska wszelkich konsekwencyj.
„Dopóki Abisynja nie ustąpi — cytujemy

słowa Mussoliniego według depeszy P. A.

T-ej — nie ma najmniejszej nadziei na zmia-
nę stanowiska Włoch. Gdyby Liga nie cofnę-

ła się przed rozszerzeniem odległej kampanii

kolonjalnej na ogólną wojnę europejską

kosztem dziesiątków  miljonów ludzkich

egzystencji — wina całkowicie ciążyłaby na

Lidze Narodów. Jeżeli Liga zastosowałaby,
jako sankcje blokadę portów włoskich, lub

zamknięcie kanału Suezkiego, Włochy

stawiłyby opór wszystkiemi swemi siłami

na lądzie , morzu i powietrzu”.

Nic nie wskazuje na to, by słowa
powyższe były wypowiedziane na
wiatr. Można tedy — sądzę — wnio-
skować, że proponowane Lidze przez
Anglię działanie doprowadziłoby au-
tomatycznie do wojny włosko-angiel-
skiej,
Wracamy tedy do tego, nacośmy

fuż kilkakrotnie zwracali uwagę na
tem miejscu, na to, że wszystko zale-
ży od tego czy Anślja chce wystą-
pić zbrojnie. Tu dla ścisłości trzeba
dodać, iż niektórzy powiadają —
czymoże? Wśród tych ostatnich
są także Anglicy — między innemi
znany publicysta i redaktor tygodni-
ka „Observer“ p. Garwin, oraz wice-
prómjer Australji p. Hughes. Redak-
tor „Obserwera” odznacza się eks-
centrycznością swych poślądów, lecz
wicepremier australijski mależy do
rzędu naiwybitniejszvch żyjących po-
litvków Imperium. Piszący te słowa
miał możność poznać go w czasie
konferencji pokojowej w r. 1918. By-  

wał częstym sościem w „Delegacji pol-
skiej, a pogląd jego na sprawę poko-
ju cechował zawsze prawdziwy ro-
zum stanu. Opinii jego też lekcewa-
żyć nie można, tembardziej, że może
ona być przejawem stosunku opinii
Dominjów do ewentualnego zatargu
zbrojnego angielsko-włoskiego.
„Usiłując z własnej inicjatywy zastoso-

wać wobec Włoch sankcje tego rodzaju —

cytujemy słowa p. Hughes'a według depe-

szy P, A. T-ej — jak blokada gospodarcza

lub zamknięcie kanału Suezkiego Anglja

mogłaby podważyć podstawy istnienia ca-

łego imperjum brytyjskiego, gdyż jeśli się

obliczy obecne siły morskie i lotnicze W.
Brytanii, to trudno mieć pewność, že wyj-

dzie ona zwycięsko z konfliktu. Jeśliby zaś

nawet zdołała zwyciężyć, to wojna osłabi-

łaby ją do tego stopnia, że mogłaby się

stać łupem narodów bardziej przedsiębior-

czych niż Włochy, zważywszy, że jej pre-

stiż i siła byłyby poważnie osłabione, być
może na zawsze.

W świetle słów powyższych odpo-
wiedź dana przez Mussoliniego Anglji
musi być brana na serjo, nie jest to—
jakby ktoś może chciał myśleć —
lekkomyślna fanfaronada.
Mamy tedy jeszcze jeden dowód

więcej na tezę, której bronimy tu od
początku, że rzeczą istotną i poważ-
ną jest zatarg między Włochami i An-
ślią i że od przebiegu tego właśnie
zatargu zależy  przedewszystkiem
dalszv bieg wydarzeń. Abisynja —
jak to już pisaliśmy — nie jest wcale
podmiotem, lecz jedynie przedmio-
tem w całej tej sprawie.

$. К.

 

ZRÓDŁO WŁADZY
„Gazeta Polska” zamieściła ostatnio

parę artykułów, w których usiłowała

wyjaśnić, na czem polega nowy „ustrój

naszego państwa.
Nawiązując do tych artykułów,

„Nasz Przegląd” robi słuszną uwagę,

dzieć, jaki ustrój posiada jego ojczyz-

na. Tymczasem w Polsce, od czasu

przewrotu majowego, i dorosłyobywa-

tel nie może odpowiedzieć na to pyta-
nie“,

Nie sądzimy, aby „Gazeta Polska“
ułatwiła swojemi komentarzami tę od-

powiedź. W całym bowiem wykładzie
organu sanacyjnego brak jest głów-
nej kwestji, która, przy omawianiu u-

stroju każdego państwa, wysuwa się

na czoło zagadnienia. Niema tam wca-

le rzeczowego omówienia źródła

władzy w naszem państwie. Tymcza-

sem dopiero na tle tego zagadnienia

można należycie zrozumieć ustrój pań-

stwa, ocenić organizację jego rządu i

zdać sobie dokładnie sprawę z zakre-
su kompetencji poszczególnych władz

w państwie. We wszystkich niemal
państwach europejskich zagadnienie u-

stroju przechodzi poważny kryzys.
Ruchy reformatorskie, które widzi-

my na całym naszym kontynencie, są

wyrazem tego, że dotychczasowe u-
stroje, dostosowane do potrzeb naro-

dów w wieku ubiegłym, stają się obec-

nie coraz bardziej nieprzydatne. Próby

zmian są w różnych krajach odmienne,
Większość jednak z nich zmierza do

tego, aby uczynić z woli zorganizowa-

nego narodu trwałe i rzeczywiste

źródło władzy,

Jeśli chodzi o Polskę „to po upadku

narzuconego jej przez obóz lewicowy

ustroju, opartego na szerokiej demo-

kracji parlamentarnej i po dłuższym о-

kresie rządów osobistych, nowa kon-

stytucja usiłuje wprowadzić ustrój, nie

mający nic wspólnego z temi reforma-

torskiemį dąženiami,

Bliższa analiza naszej konstytucji

wykazuje, co zresztą jest w zupełnej

zgodzie z praktyką dnia codziennego,
że rzeczywistym źródłem władzy w

Polsce jest nie naród, a nawet nie „o-

gół obywateli”, jak mówią tezy kon-

stytucyjne, ale biurokracja.

Zarówno uprawnienia Prezydenta

Rzeczypospolitej, jak powstawanie i

uprawnienia przedstawicielstwa naro-

dowego, pomyślane są w ten sposób,

że czynnikiem decydującym o charak-

terze państwa, o jego polityce i jego

dążeniach, musi się stać wkońcu biu-

rokracja,

Ten fakt przeksztalcenia Polski w
państwo biurokratyczne pociąga za

sobą szereg bardzo poważnych na-

stępstw, Wyrażają się one między in-

nemi i w tem, że nie możemy rozwią-

zać najkapitalniejszych zagadnień, ja-

kie stoją przed odbudowaną Polską.

Zarówno finanse państwa, domaga-

jące się uzdrowienia w drodze suro-

wej oszczędności i wydatnego obniże-

nia liosztów utrzymania machiny admi-  

nistracyjnej, jak i niszczące siły kra-

ju dążenia etatystyczne w naszem

życiu gospodarczem, podobnie zresztą,

jak i zagadnienie naprawy naszej

struktury społecznej, nie mówiąc już

o takich kwestjach, jak kwestja ży-

dowska, stają się przy tym ustroju nie-

mal nierozwiązalne.

Rozwiązać je zdołamy dopiero wte-
dy, kiedy źródłem władzy stanie się w

Polsce zorganizowany naród polski i

kit 'y polityka państwa utożsami się

całkowicie z dążeniami polityki naro-
dowej. Dopóki to nie nastąpi, będzie-

my mieli zawoalowane rządy biuro-
kracji, w którą wsiąknie i w której

roztopisięcały obóz majowy.
Rządy te, bez względu na to, jakie

osobistości będą je sprawować, muszą

posiadać wszystkie cechy i właściwo-

ści związane ze swojem pochodze-

niem, a odbiegające bardzo od tego,

co stanowi istotę nowych prądów re-

formatorskich w świecie.

„Serce i korytko” konserwatystów
„Obserwacja spazmatycznych usi-

łowań „młodych konserwatystów" zła-
pania jakiegoś gruntu pod nogami dla
oparcia oń swej egzystencji politycz-
nej — jest widowiskiem bardziej za-
bawnem, niż zajmującem”: Uwagę tę
moglibyśmy wypowiedzieć my sami,
gdyby nie wypowiedział jej wczoraj
sanacyjny „Kurjer Poranny ',zirytowa-
ny na pewną nonszalancję, z jaką mło-
dzi konserwatyści w „Czasie'” traktują
występy polityczne i publicystyczne p.
Stpiczyńskiego. Za to lekceważenie
redaktora „Kur. Por." otrzymali
„czterdziestoletni konserwatyści', sze-
reg takich komplimentów, jak np.
„Więcej tam (w „Czasie”) rozbryka-
nej dziecinnady ji psich figlów, niż
świadomego wysiłku dojrzałej myśli”,
Świat się zaiste kończy, jeśli 87-let-
niemu „Czasowi'' zarzuca się brak doj-
rzałości! Tego jeszcze w publicystyce
polskiej nikt o konserwatystach z
„Czasu nie powiedział. A dalej „Kur.
Por. pisze o „dzieciach” (!l) z „Cza-
su”;
„Gdyby nie to , że dzieci ciągle chowa-

sji na temat ordynacji wyborczej. Ta

sprawa jest dostatecznie wyjaśniona

i wyczerpana. Przypominając meta-
morfozy ordynacji, chcieliśmy tylko
zilustrować aktualnym przykładem
nieprzerwany od szeregu lat pochód
biurokracjj ku szczytom naszej machi-

ny państwowej.
Biurokracja, opanowawszy stopni”-

wo administrację państwową i: życie

gospodarcze, sięgnęła obecnie po przy-

wileje i decydujące wpływy politycz-  ne. Mało kto, co słyszał mowę 2.

Sławka na zjeździe legjonistów w

sierpniu 1933 r., mógł przewidzieć,
jak będzie wyglądać realizacja tej

mowy w sierpniu 1935 roku.
A jednak można było to przewi-

dzieć. Są sytuacje i systemy, w któ-
rych biurokracja rozrasta się niepo-
miernie, opanowując stopniowo wszy-

stkie dziedziny życia, aż z powolnej

sługi stanie się — panią,

Dodajmy — drogą panią:  

czynników kierujących

dawno społeczeństwo

zapomniałoby o ich egzystencji. Fikcja
przedłuża swe istnienie, lecz los jej jest

przesądzony. Oto dlaczego nigdy się nią nie

przejmowaliśmy. Co nie przeszkadza, że

gdy dzieci zaczynają się bawić zbyt głupio,

należy je skarcić”,

Tak źle znowu z temi „dziećmi' nie
jest. „Czynniki kierujące“ traktują
grupę „Czasu” bardziej serjo, niż p.
Stpiczyński. Dowodem tego jest za-
mieszczenie o wiele większej liczby
konserwatystów na pierwszych miej-
scach list kandydackich, niż przyjaciół
lewicowego „Kur. Porannego.

ją się za plecami

sprawami państwa,

Do tej reprymendy dołącza p. Stpi--
czyński jadowity zarzut, że „Czas”
pekrytyką i swą ironją „pomaga en-
ecji''...
CR. i „Czas” bojkotuje (wybory)? — py-

ta „Kur. Por.“ Czy też może, powodowany

potrzebą służenia komuś, a niezupełnie pod
tym względem zaspokojony, radby wynająć

część swej energji endecji? Tak z amator-

stwa,czy na wszelki wypadek? Jakżeż to się
w głowach szanownych odmłodzonych u-

kłada: tam służy, a tu po wynagrodzenie?

Tam serce, a tu korytko? Czy to może pro-

śba, byśmy się zajęli bliżej tem korytkiem?"

Och! serce „Czasu“ bije wyłączną
i namiętną miłością dla sanacji. Co
do tego nikt nie może mieć wątpliwo-
ści, Nie trzeba szydzić z romantyzmu
87-letniego staruszka. Zwłaszcza po
tylu dowodach jefo wierności i stało-
ści, Ale o tem „korytku” chcielibyś-
my się czegoś bliżej dowiedzieć. Dy-
skusja między korytkowcami byłaby
bardzo interesująca. Niedawno „Sło-
wo'' doniosło, że lewicowy „Kur. Wi-
leński” bierze 14 czy też 15 tysięcy zł.
miesięcznie, Ale ile biorą inne „koryt.
kowce", tego dokładnie nie wiemy.

 

 

PRZEGLĄD PRASY
KOMUNIZM

AGENTEM SOWIETÓW

Zajmując się ostatniemi uchwała
mi Kominternu zwraca uwagę p. Mie-
dziński w „Gaz. Pol'' na tekst nastę-
pujący. Oto w myśl tych uchwał

„sekcje Kominternu w poszczególnych
państwach podejmują się w drodze rewolu-

cyjnego nacisku na swoje rządy przeprowa

dzić podpisanie lub ratyfikację paktu wza-

jemnej pomocy, czyli t. zw. paktu wschod-

niego. W myśl zasady is fecit cui prodest

wyśląda to tak, że to p. Litwinow, którego

podpis figuruje na wszelkich oświadcze-

niach, wykluczających mieszanie się w

sprawy wewnętrzne państw innych, w ten

ciekawy sposób zamierza przeprowadzić

swoje akcje dyplomatyczne, P. Litwinow

chce mieć poza siecią swych adoratorów i

posłów, operujących systemem negocjacji

— sieć równoległą, działającą od wewnątrz

na rządy, z któremi p. Litwinow rokuje, ar-

gumentem wymuszenia.

W tem miejscu musimy powiedzieć ов<

warcie: rozumiemy, że można operować re=

wolucją światową dla ' przeprowadzenia

zmiany ustroju społecznego, dla najwznio=

ślejszych haseł natury ideologicznej. Ale

działanie drogą najstraszliwszej z klęsk —

wojny domowej — dla osiągnięcia sukcesu

w taktyce dyplomatycznej, dla wymuszenia

podpisów na jakimś układzie — to jest do=
prawdy pomysł nie nasuwający analogji do

wielkich i mądrych koncepcji historycz-

nych...”

Trzeba „Gaz. Pol” przyznać zupeł-
ną rację. Partje komunistyczne w
świetle tych uchwał przedstawiają się
jako agencje dyplomatyczne Sowie-
tów, działające na ich korzyść zapo-
mocą środków rewolucyjnych. Już
choćby z tego powodu komunizm
musi być bezwzględnie tępiony.

GDZIE JEST MŁODZIEŻ?

„Robotnik“  kwestjonuje opinię
„Czasu“ o orjentacji narodowej mło-
dego pokolenia.

„Endeckie wpływy — pisze — na mło-
dzież ograniczają się wyłącznie do terenu

uniwersyteckiego i ogarniają tylko młodzież

ze sier zamożniejszych. Endecja ma mini-

malny wpływ na młodzież chłopską, a nie-

mal już żadnego na młodzież robotniczą,

która coraz liczniej skupia się pod sztan=
darami socjalistycznemi”,

Organ PPS. łudzi siebie i drugich.
Narodowa młodzież rekrutuje się ze
sfer najbiedniejszych i obejmuje nie-
tylko teren uniwersytecki, ale wszyst-
kie inne tereny. Złudzenie „Robotni-
ka" tłumaczy się może tem, że naro-
dowy ruch na uniwersytetach odbija
się szczególnie silnym rezonansem w
społeczeństwie.

ZAKAZ WYWIADÓW
PRASOWYCH

P. minister oświaty wydał podlega-
jącym mu funkcjonarjuszom państwo-
wym zakaz udzielania zagranicą wy-
wiadów i enuncjacyj dla prasy bez u-
przedniego uzgodnienia ich z polskiem
przedstawicielstwem dyplomatycznem,

Zarządzenie to, podyktowane zro-
zumiałą troską о prestiż państwa,
może jednak w praktyce przynosić
szkody naszej propagandzie. Wywiad,
uzgodniony z ambasadą, traci znaczną
część swej wartości dla dziennika za-
granicznego. W ten sposób utrudni
się polskim uczonym informowanie
zagranicy, Propaganda polska na tem
ucierpi. Informacje i wywiady, ocen-
zurowane, nie znajdą wstępu do po-
ważrej prasy,

Może byłoby lepiej udzielanie wy-
wiadów pozostawić taktowi profe-
sorów (o nich bowiem chodzi). Wo-
bec zaś wyraźnie złośliwych i szkodli-
wych dla państwa wystąpień można
zawsze zastosować przepisy kodeksu
karnego.

Niestety, „walor moralny, który się
(jak pisze „Kur. Por.') wiąże z poję-
ciem obozu',przeszkodzi tym rewela-
ejom. Dla dobra „obozu”* nie zdradzi
się tajemnic domowych, „Czas* może.
być spokojnym.yć s O jego korytku nic
się nie dowiemy,

Dostało się oczywiście i Str. Na-
rodowemu. P. Stpiczyński zapewnia,
że bojkot wyborów jest „gorzko opła-
kiwany przez rozsądniejszych przed-
stawicieli" naszego Obozu. Dlaczego
opłakiwany? Przecież ci „rozsądniej-
si' mogliby głosować, gdyby chcieli.
P. Stpiczyński wie jednak, jak sprawa
stoi Wie, że poza ludźmi zależnymi
nikt nie kwapi się do wyborów. Stąd
ta komiczna nutka o „gorzkich
łzach”, Jutro może sam „Kur. Por.”
będzie gorzko płakał nad niedolą
„endeków"”, Wszystkiego można się
po dobrem sercu p. Stpiczyńskiego
spodziewać.
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„URODZINY“
Autor węgierski, Władysław Bus-

Fekety zaprezentował, — jak czyta-
my na afiszu — „życiorys sceniczny
w 6-ciu rozdziałach” p. t. „Urodziny'.
Jest to jakby sześć scen-portrecików
człowieka przeciętnego, budapeszteń-
skiego aptekarza, szkicowanych w od-
stępach dziesięcioletnich, w wieku
lat: 15, 25, 35, 45, 55, 65... Pierwszy
szkic nosi datę ,,28 lipiec 1884“, osta-
tni — „28 lipiec 1934", Bohater sztuki
jest Węgrem z temperamentem, to też
wszystkie obrazki mają za treść pe-
rypetje miłosne, ukazywane już to w
stylu farsy, już to — melodramatu.
Może dlatego właśnie, niezdecydowa-
ny co do charakteru swej sztuki, Bus-
Fekety nazwał ją nieobowiązująco —
„życiorysem... wi
Nie jest utwór węgierskiego pisarza

zadumaniem się nad losami jednostki
ludzkiej, dziełem filozoficzno - symbo-
licznem, jak np. podobne w pomyśle,
głośne swojego czasu „Życie czło-
wieka” L. Andrejewa. Autor nie apo-
stołuje żadnych idej, ani nie daje pod-
niety do rozmyślań słuchaczom, nie
rozwiązuje jakichkolwiek głębszych
zagadnień, ani nawet nie usiłuje ich
stawiać. Kilka dość banalnych afory-
zmów, mających — zdaje się — stre-
szczać sens sztuki, nie budzi zainte-
resowania, sam Bus - Fekety zresztą
nie przywiązywał zapewne poważniej-
sześo znaczenia do tych sentencyj.

Nie są również „Urodziny jakimś
głębiej rzecz ujmującym obrazem spo-
łeczeństwa węgierskiego i jego prze-
mian obyczajowych na przestrzeni

 

 

(Teatr Poiski)
pięćdziesięciolecia. Wprawdzie wpro-
wądza autor na scenę przedstawicieli
aż pięciu pokoleń, od prapradziadka, u-
czestnika wojny o niepodległość z r.
1848 (w pierwszej odsłonie), do pra-
prawnuka, już po wojnie światowej
urodzonego Władzia (w odsłonie osta-
tniej), Wprawdzie przed oczyma wi-
dza przesuwają się reprezentanci naj-
rozmaitszych sfer społecznych i śro-
dowisk: burżuazji budapeszteńskiej i
ziemiaństwa z Keczkemet, miejskiej
warstwy oświeconej i wiejskiego ludu.
Ale wszystko to scharakteryzowane
na podstawie cech raczej zewnętrz-
nych, konwencjonalnie. Węgierskość
zaznaczona jest przedewszystkiem
muzyką cygańską i czardaszem, róż-
nice epok tem, że w r. 1884 panie no-

szą „turniury”, a w r. 1924 — krótkie
suknie, krótkie włosy i śpiewają „Ti-
tinę '..,

Konkludując: sztuka Bus - Feke-
tego nie jest ani farsą, ani ko-

medją, ani dramatem, nie jest ani
poetycka, ani rewelacyjna, ani pou-
czająca. Nie jest także nudna i niespra-
wiedliwością byłoby odmawianie au-
torowi talentu i temperamentu pisarza
scenicznego: Tylko utwór jest nieco—
prymitywny, zarówno w pomyśle, jak
w efektach teatralnych, i w dowci-
pach.
„Urodziny“ nie są sztuką łatwą dla

aktorów, w szczególności występują-
cych w kilku kolejnych odsłonach.
Zwłaszcza p. Józef Węgrzyn, w głów-
nej roli Sandora, miał zadanie przera-
stające ludzkie siły: kazano mu naj-

 

Nauka katolicka a kapitalizm
Znany włoski ekonomista, docent U-

niwersytetu Medjolańskiego, dr. Amin-
tore Fanfani, wygłosił ostatnio szereg
odczytów na temat „Katolicyzm, pro-
testantyzm, a kapitalizm”, w których
m. in. porusza ciekawy problem: „Czy
katolicyzm jest ekspozyturą kapitaliz-
mu światowego" — jak to nieraz gło-
szą wrogowie Kościoła,

Obecnie, w numerze sierpniowym
londyńskiego czasopisma „The Times
Literary Supplement" ukazał się arty-
kuł z powodu odczytów dr. Fanfani, w
którym m. in. znajdujemy takie zna-
mienne opinje:

„Analiza .ustroju kapitalistycznego
wykazuje, że jest on wprost przeciwny
nauce Kościoła rzymsko - katolickiego.
Sprawia to mianowicie zasada nowo -
czesnego kapitalizmu i „maksimum
produkcji przy minimum kosztów”, co
powoduje obniżanie płacy i płynące
stąd zjawisko proletaryzacji mas pra-
cujących. Tymczasem stanowisko Koś-
niwersytetu Medjolańskiego, dr. Amin-
cyklice „Quadragesimo anno" w ten
sposób: „Każdemu przypaść winien
należny mu udział w bogactwie, a ce-
lem, do którego dążyć należy, jest u-
zgodnienie podziału dóbr stworzonych
z dobrem wspólnem lub zasadami spra-
wiedliwości społecznej, bo straszliwa

przepaść między garścią przebogatych,

 

 

a masą biednych świadczy o bardzo
poważnych brakach ustrojowych co
zresztą czuje każdy społecznie wraż-

liwy człowiek”, (Por. „Quadragesimo
anno“, Rozdzia! „Principium directi-

vum justae attributionis). To ravzej

dążące dziś do wszechwładzy państwa
stwarzają merkantylizm jako swe na-
rzędzie działania,

Niewiara i materjalistyczny pogląd
na świat stanowią główną przyczynę
zachwiania równowagi społecznej
przez nowoczesny kapitalizm. Doktry-

ny bowiem, które negują odpowiedzial-

ność; w wieczności za czyny popełnio-

ne na ziemi, sprawiają, że człowiek w

postępowaniu swem kieruje się jedy-

nie bezwzględnem wyrachowaniem. A
to prowadzi do wyzysku ekonomiczne-

go i niesprawiedliwości społecznej”.

Ale mamy nadzieję, że tragiczne do-

świadczenia, jakie przechodzi dziś
ludzkość, wyłonią nowy porządek, któ-

ry będzie realizacją wielkiej idei Chry-
stusowej — podporządkowania dóbr
doczesnych wartościom wiekuistyr...

Znamienne, że podobnie przychylną

opinję o dziele katolickiego ekonoini-

sty, jakim jest dr. Fanfani, zamieszcza

„Times'”', pismo należące do potężnego

koncernu angielskiej prasy protestanc-

kiej.

Qdcinelk
iclasyczmuy

Wyjątek z dzieła: „O literaturze

polskiej w wieku dziewiętnastym”,

na podstawie drugiego, dopełnione-

go wydania, (Poznań 1845) M au-

rycego Mochnackiego.

Słowa młodego a tak świetnego pi-

sarza mimo setki lat, jakie dzielą

nas od daty jego śmierci nic nie

straciły na swej aktualności.

Ściśle rzecz biorąc: naród, nie jestto

zbiór ludzi zamieszkałych na przestrzeni,

określonej pewnemi granicami, Ale ra-

czej istotą narodu: jestto zbiór wszyst-

kich jego wyobrażeń, wszystkich po-

jęć i uczuć odpowiadających religii,

instytucyom politycznym, prawodaw-

stwu, obyczajom, a nawet: będą-

cym w ścisłym związku z położe-

niem jeograficznem, klimatem i innemi

warunkami empirycznego bytu.

Że jedne narody giną i śladu po sobie

nie zostawują, a drugich pamięć prze-

chowuje się w dziejach, zkądżeto pocho-

dzi? — Co sprawuje się w dziejach, zkąd-

żeto pochodzi? — Co sprawuje tę tak

ważną różnicę? Oto, że ostatnie za dni

swoich przyszły ku uznaniu siebie w

massie swych myśli i wyobrażeń; a jeste-

stwo pierwszych zasadzało się jedynie na

zmiennych, przemijających warunkach

bytu, to jest na pewnej liczbie indiwidu-

ów, które mieszkając wprzestrzeni okre-

ślonej pewnemi granicami, nigdy samych

siebie w jestestwie swojem nie uznały;

uznania tego świadectw ani piśmiennym  

dostatkiem, ani w dziełach sztuki potom-

ności nie przekazały; — a tem samem

żadnej reprezentacyi czy to w moralnym,

czy umysłowym, czy estetycznym świecie

mieć nie mogły. Takie zbiory indiwiduów

są nakształt cząstek materyi,, zostają”

cych między sobą w słabym związku me-

chanicznym, który środki mechaniczne

łatwo rozrywają i niszczą.

Niechaj naród raz tylko, i choć na czas

najkrótszy ma to uznanie samegosiebie

w swojem jestestwie, a już pamięć jego

nie zaginie, Wyrazi się bowiem: wyjawi,

zasłynie. Będzie miał poetów, sztukmi-

strzów, dziejopisarzy, mowców, Uczucie

to bowiem, kiedy się naród w swojem je-

stestwie nierozdzielonem czuje jak po

tętnie, jest tak piękne, tak szlachetne,

że się koniecznie wszystek w niem wy-

jawić musi, wyrwać na jaw; wynurzyć

swoje „ja” na oko pokazać.

To wyrażenie ducha, to wycłągnienie

myśli spólnej na jaśnią, ta ogólna massa

wszystkich razem wyobrażeń ipojęć, ce-

chujących narodu istotę, „stanowią lite-

raturę tego narodu”.

Do tego zmierzały poprzednie rozumo-

wania, — Zajmując pod jeden widok to

wszystko co się dotąd rzekło, wyznaję:

Że naród jedynie tylko w literaturze

ma swoją reilexyą.

Że jedynie w massie swoich wyobrażeń

imyśli ma wewnątrz ujęcie, ma grunt pod

sobą i uznanie samego siebie w jeste-

stwie swojem,

pierw odmłodnieć, słać się beztroskim
dwudziestopięciolatkiem,następnie zaś,

co pół godziny, starzeć się czterokrot-
nie o lat dziesięć (razem: czterdzieści),

Robił co mógł, przy pomocy umiejęt-
nej charakteryzacji, stopniowania ży-
wości gestu i t. d. Nie jego wina, że
węgierski pisarz wymaga od aktora
przedewszystkiem kunsztu — tran-

sformisty.
Cały zresztą zespół aktorski utrzy-

mywał się na należytym poziomie, co,
wobec niezbyt określonego rodzaju
sztuki, bynajmniej nie należało do
rzeczy łatwych. Na wyróżnienie zasłu-
śują panie: Dulęba, Tatarkiewicz-
Woskowska, Lubieńska, _Micińska,
oraz panowie: Socha, Woskowski,
Dominiak, Damięcki. Dekoracje St.
Śliwińskiego — poprawne. Reżyserja
staranna,

JAN REMBIELIŃSKI.

„Teatr Nowy“ w Kaliszu. Dyrekcję

„Teatru Nowego” w Kaliszu na sezon 1935)

36 objął J. Krokowski, były dyrektor teatru

w Grodnie. Zespół artystyczny został już
skompletowany, W skład stałego zespołu

wchodzą: Bańkowska Marja, Śniadecka Lu-
dwika, Tańska Helena, Kępińska Marja,
Włodzimierska Irena, Jurczakówna Stefania,

Dabrowski Edward, Bończa Zygmunt, Józe-

fowicz Leon, Kitka-Sokoławski Leopold,
| Smoczyński Stanisław, Staniszewski Stefan.

Sekretarzem teatru jest v. Tański Roman,

reżyserem — Fertner Edward, Okresowo

pracować będą w teatrze: Cieszkowska Ha-

lina, Chmurkowska Marja, Horecka Irena,

Sarnecka Klara. Teatr będzie objeżdżał po-

szczególne miasta ziemi kaliskiej.

Wojewódzki teatr im. St. Moniuszki w

Stanisławowie prowadzić będzie w nowym

sezonie dotychczasowa jego kierowniczka

p. Zuzanna Łozińska, Na otwarcie sezonu w
dniu 7 września wystawiona będzie sztuka
Żeromskiego „Uciekła mi  przepióreczka'”
poczem na afisz wejdzie komedja Kied-
rzyńskiego „Ten i tamten",

Stały zespół artystyczny teatru został

już w zarysąch skompletowany. W bieżą-

cym sezonie grać będą: Irena Ładosiówna,

Marja Sieniawska, Wostrowska, Hitnarowi-

czówna, Gozdecka, Ryszard Wasilewski,

Butrym, Klejer, Posiadłowski, Zuzanna Ło-

zińska, oraz nowozaangażowani: Jan Bie-

licz, Jadwiga Paziówna, Jadwiga Baronėw-

na; Adam Daniewicz oraz Ryszard Jani-

szewski. Ponadto trwają jeszcze pertrakta-

cje dyrekcji z kilkoma aktorami stolicy, Re-

żyserować będą: Wasilewski (kier. art.), Ła-

dosiówna, Bielicz i Klejner, Strona dekora-

cyjna spoczywać będzie w rękach nowoza-

angażowanego art, malarza Stanisława Wę-

grzyna, ucznia Drabika. Teatr grać będzie

w Stanisławowie trzy razy w tygodniu, t. j.

wę czwratki, soboty i niedziele po 1 przed-
stawieniu wieczornem i po 1 popołudnio-
wem. Ponadto część zespołu objeżdżać bę-

dzi- podobnie, jak w ub. sezonie teren wo-

jewództwa  stanisławowskiego i tarnopol-

skiego, jako wojewódzki teatr objazdowy

pokucko-podolski,
Z teatru łódzkiego. Inauguracja nowego

seżonu w teatrze łódzkim pod dyrekcją Ka-

Ważna prawda!— Jest więc literatu-

ra z pewnego względu jako sumnienie na-
rodu, Z czego wypada; że naród nie
mający własnej, oryginalnej literatu-

ry, to jest, nie mający wyciągnionej
na jaśnią powszechnej massy wszyst-
kich swoich wyobrażeń, pojęć i myśli,
jest tylko zbiorem ludzi, zamieszkałych

na przestrzeni określonej pewnemi grani-
cami, którzy jeszcze moralnego ogółu nie
składają.. Nie dosyć na tem, że jesteś-
my; należy to jeszcze wiedzieć, Im lepiej
to wiemy, tem bardziej rozszerzamy się,
umacniamy w jestestwie naszem. Kto
jest, — powtarzam to raz jeszcze, — a
mie ma uznania samego siebie, czyli: kto
tego że jest, nie wie, ten jest tak, jak
by go wcale nie było, Jest ale tylko dla
drugich, nie dla samego siebie. (.,Nie dość
na tem, że wiemy, jak jesteśmy teraz.
Jeeżli tylko w obecnem uznajemy się
jestestwie: czyż to uznanie będzie kie -
dykolwiek doskonałe? Na co się wresz-
cie przyda ta wiedza? Cóż z tego, że z
dnia na dzień żyjemy jako żebracy, tuła-
cze jałmużną się utrzymujący, którzy nie

wiedzą, gdzie głowę swoją skłonić mają
ku wieczorowi? Śliskie myśli nasze i byt

nasz śliski: pamięć nietrwała, a w utra-
pieniu ledwo się sama czuje. Przecież
trzeba mieć wsporę na czemś, Wszelki
lud rodowity i historyczny w historyą
świata zachodzący, jest jako roślina w
patriarchalnej osiadłości; z nasion na oj-
czystym rozkwita gruncie, a potem za
błogosławieństwem nieba w wysokie, cie-
niste drzewó wyrasta. Stoi mocno i bez-
piecznie na pniu to drzewo jeśli ssie po-
karm z ziemi, jako z piersi jego jest prze-

szłość historyczna. A wszystkie dzieje

tego pnia rokrocznie wyrzynające się na nim pierścienie szeroko rozpowiedzą!
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Jednem cięciem
Niedawno podała prasa dwa, bardzo

charakterystyczne fakty. Oto w Ja-
ponji ma się odbyć proces nacjonali-

stów, którzy pod kierunkiem księcia

"Higaszi Kuninomiya, kapitana Yamu-

guszi, porucznika Yasuda, Maedo i A-

mano mieli w lipcu 1933-go r. dokonać

zamachu stanu, aby „..móc na nowo

budować państwo”,

„Chciano też podobno — podaje

PAT — przywrócić cesarstwo w daw-

nej formie przez usunięciewszystkich

stojących między cesarzem i narodem

organizacyj..."

Inna wiadomość mówiła, iż kierow-

nik oświecenia publicznego w Szang-

haju P'ankon$ - chang stwierdził, iż

dokonany ostatniemi czasy pod wpły-

wem cywilizacji zachodnio - europej -
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Teatry przed sezonem
zimierza Wroczyńskiego nastąpi 1 września.

Na otwarcie sezonu wystawiony będzie

„Wróg ludu" Ibsena z Adwentowiczem w

roli głównej, Następną z kolei premjerą bę-

dzie „Mysz kościelna" Fodora z Zaklicką w

roli głównej Przewidywane jest następnie

wystawienie „Przepióreczki” Żeromskiego

oraz „Więcej niż miłość”,

Stały zespół artystyczny Teatru Miejskie-

go został już definitywnie skompletowany.

W sezonie obecnym grać będą: pp. Bronow-

ska, Ina Benita, Chojnacka, Dunajewska,

Dywińska (z Krakowa) Malejówna, Niedź-

wiedzka, Skrzydłowska, Tymowska - Szle-

tyńska, Zaklicka, Ziembińska, Żeromska oraz

pp. Hierowski, Peliński, Kalinowski, Lisow-

„ski, Snay, Madaliński, Żurowski, Zoner,

Ziembiński Winawer, Szletyński, Mroziński,

Matuszkiewicz, Łukaszkiewicz, Leśniewski,

Krelj, Gurynowicz i Fiedler.

Reżyserować będą: pp. Szletyński, Kocha-

nowicz, Perzanowska, Bujański, Leśniewski,
Ziembiński, Żytecki i Zoner. Dział dekora-

cyjny art. malarza: Mackiewicz i Kudewicz.

Z wybitniejszych artystów innych scen

polskich występować będą w Łodzi gościn-

nie m, in. Adwentowicz, Brydziński, Jaracz,

Junosza-Stępowski, Modzelewska, Osterwa,

ew, Solski,

Teatr łódzki, Musi sobie z tego zdawać

sprawę, iż jest ważną placówką kulturalną

polską. Opińja narodowej Łodzi wskazała mu.

już raz drogę po której ma kroczyć, Opinii

tej lekceważyć niemożna. Należyte wypeł-

nianie swoich obowiązków zapewni mu nie-

wątpliwie ogólne poparcie i jaknajdalej
idącą życzliwość.

Opera we Lwowie, W okresie trwania
Targów Wschodnich we Lwowie odbędzie
się cykl przedstawień operowych.

Cykl ten rozpoczyna się „Halką” z Wer-

mińską w partji tytułowej, Następnie w pla-
nie są „Carmen“, „Tosca“, „Faust“ i „Cyru-

lik Sewilski“,

Kierownictwo muzyczne mieć będzie dyr.
Mazurkiewicz. Podobno Lwów ma uzyskać

stałą operę. Daj Boże — opera bowiem dziś

w Polsce przedstawia się bardziej niż żałoś-

liwie. A Lwów ma przecież w tej dziedzinie
tak piękne tradycjel

Tam w pośrodku postrzeżesz zdrzeń, —

życie rośliny, z którego się pierwotne

rozwinęły listki, naokoło w coraz szer-
szych kręgach postrzeżesz późniejsze la-
ta i wieki, — każdy oddzielnie, a jednak
wszystkie razem najściślej z sobą związa-

ne, zrosłe, — z których jeden w drugi

zachodzi, jak koła zazębione zachodzą za

siebie, i jedno i drugie, choćby ich było
i najwięcej, porusza, obraca. Wszystko
to razem zewnętrzna okrywakora, spaja

w całość, Takie jest życie ludu!

„Nie obcym ja przybyszem, ani na obr
cej ziemi,

Łączę się z wami bracia tu mojemi,
Kość z kości ojców naszych, ród jeden

składamy;

I jednym wszędzie duchem oddychamy.
Gniazdo nasze tak stare jak morze i

rzeki
Którym imiona daliśmy prze dwieki”.

It. d.*)

Jakže ci się mylą, ktėrzy wszystko za-
sadzają na tem co jest teraz, a co przemi-
nęło na złe wykładając, albo jawnie sro-
mocą, albo jeśli nie mogą, w opaczne
przywodzą mniemanie! Życie historyczne
wszelkiego ludu, jest, zdaniem mojem, nie

co innego tylko ciągły, nigdy nie przer-
wany process uobecniania się samemu
sobie, od początku, od kolebki, przez
wszystkie pośrednie czasy. Jestto pojmo-
wanie, czucie samego siebie w całym
przestworze rodowitego bytu. Poczuwaj-

my się we wszystkich czasach swoich że-

byśmy mieli wszystkie kolejne wieki na-
szego bytu w każdym momencie przy-
tomne tak, żeby za każdem uderzeniem

 

*) Lech Woronica, Xięga druga.  
 

skiej i amerykańskiej postęp materjal+

ny Chin nie przysporzył im pożytku

skutkiem zaniedbania strony duchowej

narodu. To też patrjoci chińscy w tros<

ce o przyszłość utworzyli kierunek pod

nazwą „Nowego Życia”, w którem po<

godzono filozofję Sun - Jat . Sena a
doktryną Konfucjusza. Do współpracy

przystąpiła i Akcja Katolicka,

Mamy więc tu dwa niezależne

od siebie odruchy dążące do likwido<

wania ducha ustępującego czasu, fi+

lozofji materjalizmu dziejowego oraz

wszystkich owych dobrodziejstw, któ+

remi się jeszcze wczoraj dosłownie za=

chłystywano. Reakcja Chin i Japonjł

nie jest wcale zjawiskiem odosobnio<

nem. Przeciw zgniliźnie moralnej powe

stają Narodowe Rewolucje, z „pow=

szechnym rozkładem obejmującym.

wszelkie dziedziny życia poczyna zwye

cięsko walczyć Kościół.

Dzieją się przemiany ogromne, zbawe

cze i radosne. One to są źródłem paląe

cego się nieustannie wielkim ogniem

entuzjazmu młodego pokolenia, pomi

mo przeciwstawień a nawet prześlado*

wań. Jakże śmiesznie już wyślądzją

słowa Oscara Wilde'a ,które tak nie
dawno jeszcze powtarzano z ogrome
nem namaszczeniem: „Wiek XIX stał

się zwrotnym punktem w dziejach dzię+

ki dwom mężom: Darwinowi i Renano<

wi. Pierwszy był krytykiem Księgf

Przyrody, drugi krytykiem Księgi Bo«

ga. Kto tego nie dostrzega, ten zapo+

znaje znaczenie najważniejszej epoki

w rozwoju świata. Twórczość pozwa<
la się zawsze wyprzedzać czasom. Krye

tyka nas wiedzie..." '

Prawdziwe niebezpieczeństwo jest
przed krajami, których kierownicy da

tej pory uroczyście celebrują Wile

de'owskie nabożeństwo.

 

EW ESTWS ESITTTNSSI

0d Redakcji
Numer dzisiejszy zawiera „Odcineg

klasyczny”, w którym drukujemy cene

ne uwagi Maurycego Mochnackiego na

temat literatury narodowej. „Odcinek

klasyczny” będzie stałym działem i u*

kazywać się będzie raz w tygodniu, w

środę. Umożliwi on czytelnikom częste

stykanie się z głębokiemi myślami o+

raz piękną formą naszej wielkiej lite«

ratury.

STS OISIISVDS KAPOREPZKET K ITA

pulsu, I w každem nieledwo tchnieniu na+
szego życia, wybijalo się z zapadlej nie+

pamięci minione, zatracone naroduje *
stestwo. Tym tylko sposobem doskonala

pojąć się zdołamy. Taki tylko naród jest
nakształt drzewa poświęconego, którą

wiekami zielenieje i bezprzestannie kwit«
nie; — w burzy, w pogodzie, bez przer
wy. Na to wychodzi „rozumienie samego
siebie w przeszłości i teraźniejszości”,
Od zawiązków, od ziarna nasiennego dą
korony rozłożystej cienistego klonu, jas

woru, albo modrzewia.

Gałązka odcięta od szczepu, którą
wiatr daleko unosi na pustynię, gdzia
uschnąć musi, — albo którą prędki stru<
mień czasu pociągnie na głębię, w toń хач

tracania: to naród dawnych czasów w
swojej nie mający pamięci! Prawda, po«

winnością jest każdego czasu stworzyć
coś swego, coś sobie tylko właściwego.
Ale także i to wątpliwości żadnej nia
podpada, že ten czas jest przeszłym cza
sów utworem, Nie wszystko upada od
niemocy, nie wszystko ginie starością«
Wieki przeszłe mają swoich dziwowi«
dzów, mają swoich chwalców teraźniej<
sze. Jak jedni tak drudzy bardzo potrzeb
ni ludzie. Reprezentują całość z wielu
części złożoną, Wszystko co było, ca
jest, niechaj się odbije w literaturze, tem

ruchomem zwierciadle dawniejszych i
dzisiejszych pojęć; żebyśmy samych sie«
bie w drugiej ujrzeli postaci. Biada ludo<
wi, gdy choć na moment wyjdzie z tego
rozumienia samego siebie! Jeżeli nie jest
ustawicznie w tem jasnem widzeniu! Jeźli ›
literatura jego pokazuje jakąś omylną,
obcą postać w szacie łatanej z różnych
kawałków niejednego postawu.

MAURYCY MOCHNACKI
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Żydowska komuna w szkołach lubelskich
Chrońmy szkoły polskie przed Żydami

W roku 1934 i w początkach roku bie-
żącego ujawniła się na terenie lubelskich
szkół średnich, zwłaszcza zaś w gimna-

zjum państwowem im. Staszica, niezwykle

żywa wywrotowa działalność elementów
komunistycznych. Roztoczona nad szko-
łami i młodzieżą szkolną obseracja do-
prowadziła do ujawnienia przez władze
bezpieczeństwa sprawców agitacji, W
łami i młodzieżą szkolną obserwacja do-
Hkwidacji szkolnej organizacji komuni-
stycznej. Echem tej likwidacji był pro-
ces, który rozpoczął się w ubiegłą so-

botę.
*12 OSKARŻONYCH

Na ławie oskarżonych zasiedli: Ksyl
Giecman, b. uczeń i absolwent gimnaz-
jum żydowskiego w Lublinie, podający
się za studenta, L. 21, Mojżesz Fajnzilber
(l. 17) uczeń 7 klasy gimnazjum państw.
im. Staszica, Nuchym Wajsteld (1. 19) u-
czeń 8 klasy gimnazjum żydowskiego,
Pinches Szafran (l. 17) uczeń tegoż gim-
nazjum, Aleksander Gutharc (l. 18) u-
czeń 8 klasy gimnazjum państw, im, Sta-
szica, Pejsach Gersztajn (1, 19), Chaim O-
rensztajn (l. 21), Samuel Wajnberg (1. 18),
Jakób Blach (I. 19) i trzej Polacy: Stani-
sław Bień (1. 20), Stefan Pomorski (l. 22)
i Kazimierz Kapturski (1. 21). Wszyscy są
oskarżeni z art, 97 łącznie z art, 97 k, k,
o działalność wywrotową.

Oskarżonych broni 8 adwokatów, w
tem 6 Żydów, Jeden z Polaków broni z
urzędu. Pomorski i Kapturski bez obro-
ny. Kompletowi sądu przewodniczy sę-

dzia Zakrzewski, wotują sędziowie Ha-
rasiewicz i Bieniek, Oskarża wiceproku-

rator Schnierstein.

WSZYSCY OSZOŁOMIENI

Oskarżeni do winy nie przyznają się,
z wyjątkiem Kapturskiego, który tłuma-
czy się, że wciągnięty został przez Bie-
nia wraz z Pomorskim rzekomo do kółka
samokształceniowego,  Zorjentowawszy
się jednak w sytuacji począł stronić od
organizacji, tak samo postąpił Pomorski.
Obaj nie brali udziału w agitacji komu-

nistycznej i naradzali się, by porzucić

organizację,
Reszta oskarżonych odwołuje zezna-

nia, złożone w dochodzeniu policyjnem i
przed sędzią śledczym, twierdząc, że by-
ły one przez policję wymuszone biciem
Zeznania te obciążają oskarżonych wza -
jemnie i zawierają konkretne przyznanie
się do winy, wskazują kto, kiedy, gdzie i
czem zajmował się w akcji komunistycz-
nej. Zapytani przez przewodniczącego,
dlaczego potwierdzili zeznania przed sę-
dzią śledczym, który ich przecież nie
bił, oskarżeni odpowiadają, że byli tak o-

szołomieni i zmaltretowani biciem w po-
licji, że nie wiedzieli co mówią.

ALIBI OSKARŻONYCH ŻYDÓW

Szereg świadków obrony, przeważnie
znajomi oskarżonych Żydów, składa ze-
znania, usiłujące dowieść alibi oskarżo-
nych, zwłaszcza w dniu 30 grudnia 1934
roku, kiedy podsądni według aktu oskar-
żenia byli „w akcji” na terenie miasta,
wywieszając transparenty i t, d.

OJCIEC O SYNU

Zaciekawienie budzi pojawienie się

świadka dr. Abrahama Gutharca, ojca o-
skarżonego, urzędnika miejskiego, (wete-
rynarza przy rzeźni miejskiej w Lublinie),
Zeznania Gutharca określają metody wy-
chowawcze w domu jako wybitnie pań-
stwowe, mające na oku dobro miasta I
państwa. Syna wychowywał w pełnej lo-
jalności dla państwa,
Jeden szczegół w tych zeznaniach za-

sługuje na podkreślenie. Oto świadek
* Gutharc stwierdza, że syn po zwolnieniu
go za kaucją z więzienia, jakkolwiek wy-
dalony został ze szkoły, zdał maturę, bo-
wiem jedna ze szkół dopuściła go do ma-
tury. W tych warunkach trudno mówić o
wyplenieniu komunizmu ze szkół. Dziw-
nem też wydawać musi się stanowisko
kuratorjum, które o zarzutach ciążących
na Gutharcu, musiało wiedzieć, a jednak
zgodziło się na dopuszczenie go do ma-
tury.

GWÓŻDŹ OSKARŻENIA

Gwoździem oskarżenia były zeznania
św. Kmicickiego, st. przod. politycznej
służby śledczej, likwidatora całej akcji.

Mimo obstrzału pytań obrońców świadek
Kmicicki w dwugodzinnych zeznaniach
niezwykle precyzyjnie, z świetnem opa-
nowaniem wielkiej ilości nazwisk, dat,
faktów i bardzo drobnych nieraz szcze-
gółów przedstawił sądowi działalność po-

szczególnych oskarżonych, wyniki rewi-
zyj itd, Znamienne jest, że cytowane
licznie przez świadka nazwiska innych
komunistów, zamieszanych w rozmaite
abrodnie przeciwpaństwowe na terenie
Lublina, zahaczające o ten proces, doty-
czyły wyłącznie Żydów,

DO SZKÓŁ
Okazało się z zeznań, że o droku 1933

Giecman, Gersztajn i Orensztajn stwo-
 

-
“sia Ki

(Od własnego korespondenta)

rzyli na mowo komitet dzielnicowy Ko- DO LEGJONU MŁODYCH I STRZELCA
munistycznej Młodzieży Polskiej, rozbi-
ty uprzedniemi aresztowaniami. Z tą
chwilą rozwinęła się działalność komi-
tetu, Postanowiono wystąpić do mas ro-

botniczych i do młodzieży szkolnej. W
podziale pracy Giecman zarezerwował
sobie akcję komunistycznego związku
młodzieży szkolnej, specjalnie utworzo-
nego. We wrześniu Giecman objął kie-
rownictwo komitetu dzielnicowego jako
sekretarz i akcja komunistyczna ruszyła
naprzód, również w Komunistycznym
Związku Młodzieży Szkolnej, na którego
czele stanęła egzekutywa, składająca się
z Gutharca, Fajnzilbera, Wajstelda i pew-
nej Żydówki z gimnazjum żydowskiego,
nieujawnionej jednak, Przez pewien czas
należał do niej Lejba Lerner, uczeń gim-
nazjum Staszica. Żydzi, działający w ko-
mitecie dzielnicowym posiadali pseudo-
nimy. W szkołach poczęły pojawiać się
ulotki komunistyczne, niewiadomo przez
kogo podrzucane. Ogółem utworzono na
terenie szkół średnich w Lublinie 11 ko-
mórek, do których wciągnięto 45 ucz-

niów, Zadaniem każdego członka komór-
ki było agitować innych uczniów i two-
rzyć z nich nowe komórki.

GUTHARC

Sędzia Harasiewicz: Jaka była działal-
ność Gutharca w szkole Staszica?

Świadek: Gutharc był technikiem in -
strukcyjnym komórek szkolnych. Jako

taki kierował on akcją techniczną tych
komórek i kontaktował się z wyższemi
władzami komuny, Świadek zeznaje, że
Giecman był kilkakrotnie przytrzymywa-
ny w roku 1934.
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Lublin, w sierpniu.

Prokurator: Czy znane są panu wypad-
ki przenikania agitacji oskarżonych do
innych organizacyj?
Świadek: Tak! Zadaniem ich było prze-

niknąć do Legjonu Młodych, do Strzelca,
do Tur'a, do Zukunftu. Nastawienie takie
dawał Giecman.

KOMUNISTA PRZYJĘTY DO SZKOŁY

Świadek zeznaje, że w 1933 r. wydalo-
no z gimnazjum żydowskiego oskarė.
Nuchyma Wajstelda. Uczyniono to w
związku z ówczesną likwidacją Komuni-
stycznego Związku Młodzieży Szkolnej.
Po pewnym czasie Wajstelda przyjęto z
powrotem.

DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
ROBOTNICZEJ...

Nietylko młodzież szkolną starali się
skomunizować Żydzi, Sięgali oni również
do polskiej młodzieży robotniczej. W tym
celu upatrzyli sobie t-wo t, zw. L. S S.
(Lubelskiej Spółki Spożywców), organi-
zacji, utworzonej ongiś przez P. P. S,
Świetlica tej organizacji przy ul. Bychow-
skiej 115 i bibljoteka były terenem spot-
kań i kontaktów poszczególnych człon-
ków komórek. Tu Orensztajn skaptował
Stanisława Bienia, a ten Kapturskiego i
Pomorskiego, Dawniej socjalistyczna or-
ganizacja L. S. S. jest dziš objektem dzia-
łań najskrajniejszych elementów rady-
kalnych.

Proces odroczono do dnia 4-go wrześ-
nia godz. 10 rano, W dniu procesu gmach
sądu oblężony był przez tłum Żydów, tak
że trzeba było wzmocnić posterunki po-
licyjne.  

Zajścia antyżydowskie w Łodzi
„Nasz Przegląd" pisze:
„W ub, tygodniu na terenie Łodzi i

województwa łódzkiego miały miejsce
zajścia antyżydowskie,
Do Łodzi nadchodzą obecnie z róż -

nych miejscowości alarmujące wieści.
W ostatnich dniach na rynkach i ha -
lach w Łodzi widziano w większych i-
lościach ulotki antysemickie, nawołu-
jące ludność katolicką do bojkotowa-
nia i nie czynienia zakupów u Żydów.
Do kolporterów, rozdających ulotki,

przyłączyli się jacyś osobnicy, którzy
PU teroryzować klijentelę katolic-

а.
Stowarzyszenia kupieckie zwróciły

się do starostwa i policji z prośbą o in-
terwencję.

Dowiadujemy się, iż w dniu wczo-
rajszym kilka osób skazanych zostało
administracyjnie przez starostwo
grodzkie w Łodzi po 7 dni bezwzględ-
nego aresztu za nawoływanie do boj-
kotu.

Skazani nalepili kupującym u Ży-
dów zielone kartki z napisami: „Ten
kupuje u Żydów”!

*

W dniu wczorajszym przez ul. Szter-
linga i Cegielnianą biegł jakiś osobnik,
który trzymał w ręku długi nóż. Osob-
nik ten wykrzykiwał, że „musi zamor-
dować Żydów”! Na ulicy pąwstała o-
kropna panika.
Gdy na odgłos krzyków i alarmów

nadbiegł posterunkowy P, P. 50-ciolet-
ni Andrzej Gorgon, który usiłował za-
trzymać awanturnika, wówczas ten
rzucił się na policjanta i trzymanym
nożem, zadał mu szereg ciosów głowy,
szyi i rąk.
Do broczącego krwią rannego poli -

cjanta wezwano Pogotowie Ratunkowe

 

# CAŁEGO KIELEAJU
CHOJNICE

Żydzi wynoszą się. — Podczas, gdy nie-
które miasta pomorskie zażydzają się,
Chojnice systematycznie i powoli odży-

dzają się. Przed kilku miesiącami opuś-
cił miasto pewien Żyd z branży skórnej,
wyprowadzając się do Palestyny, Miej-

sca jego nie zajął inny Żyd, tak, że miastu
ubyła placówka żydowska. Obecnie opuś-
cił Chojnice Żyd Rubinstein, który przy
Rynku prowadził skład skór. Społeczeń-
stwo życzy Żydowi „szczęśliwej podró-
ży” z przekonaniem iż znajdzie on na -

śladowców Żydów, nielicznych już zresz-
tą.

PABJANICE

Tysiące złotych w kamizelce. — Przed
kilku miesiącami przybył do Pabjanic po
jedenastoletnim pobycie we Francji A-

leksander Wierzbowski. Wierzbowski na
obczyźnie porzucił swą żonę i córkę i
znalazł sobie przyjaciółkę, Żona jego
wraz z córką, która obecnie liczy lat 16,
żyły we Francji z pracy własnych rąk.
Wierzbowski po powrocie do Polski
zwrócił się do jednego z polskich banków
w Paryżu o przysłanie mu zaoszczędzo-
nych tam pieniędzy, Otrzymaną gotówkę
w sumie kilku tysięcy złotych Wierzbow-
ski zaszył w kieszeni od kamizelki.
Wślad za mężem po kilku tygodniach

powróciła do Polski jego żona, która za-
mieszkała w Pabjanicach przy ul. Łąko-
wej 16.
Nakłaniany przez znajomych Wierz-

bowski powrócił do swej żony i razem z
nią zamieszkał, Pieniądze nadal nosił

stale przy sobie, a na noc sypiał na nich.
Pewnego dnia Wierzbowski wstał i

wyszedł na dwór i po raz pierwszy za-

 

 

pomniał zabrać ze sobą kamizelki, w
której zaszyte były pieniądze.
Po krótkim pobycie na dworze przy-

pomniał sobie zostawione pieniądze 1
szybko wrócił po nie do mieszkania.
Na schodach spotkał swoją żonę, która

mu oświadczyła, że drzwi są zamknięte,
gdyż córka się myje. Kiedy Wierzbowski
został wpuszczony do mieszkania przy;
stąpił natychmiast do przeliczenia pie-
niędzy i z przerażeniem stwierdził brak
1,200 zł.
Natychmłast udał się do komlsarjatu

P. P, i złożył doniesienie, oskarżając o
kradzież tej sumy żonę wraz z córką,

Policja prowadzi w tej zawikłanej spra-
wie energiczne śledztwo,

POZNAŃ

Tragiczna śmierć studenta - motocykli-
sty, — W sobotę nad wieczorem na szo-
sie Poznań — Puszczykowo zderzył się
z wozem motocykl, kierowany przez 19-
letniego studenta medycyny Bogdana
Jeszkego, syna radcy kuratorjum szkol-
nego w Poznaniu.
Zderzenie było fatalne, gdyż Jeszke

wpadł na dyszel, który przebił mu do-
słownie serce.

Jeszke zginął na miejscu.

  

Drugi pasażer, jadący styłu na dodat-
kowem siodełku motocykla został wy -
rzucony z siodełka i wpadł do rowu, nie

odnosząc żadnych obrażeń,

śmierć proboszcza paratji jeżyckiej, —
W sobotę popołudniu zmarł w szpitalu
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
proboszcz paratji na przedmieściu Jeżyce

ks. Stanisław Budaszewski. Ś. p. Buda-
szewski odznaczał się jako znakomity
kaznodzieja i wybitny pracownik spo-
łeczny. Wiadomość o śmierci proboszcza
jeżyckiego wywołała powszechny żal
nietylko wśród parafjan, ale wśród wszy-
stkich obywateli Poznania. 2

SOCHACZEW
 

Nie zatrzymano, a „zaproszono“| —
Obecny okres „przedwyborczy”* obfituje
w zianki, świadczące o zdener-
wowaniu niektórych czynników żywioło-
wem rozszerzaniem się wpływów Obozu
Narodowego w społeczeństwie. Świeżo
mamy do zanotowania następujące zda-
rzenie, W dniu 19 b. m, Prezes powiato-
wy Str, Narodowego na pow. sochaczew-
ski p. Dziżyński „mając terminową spra-
wę do załatwienia, udał się na stację ko-
lejową w Sochaczewie celem udania się
do Warszawy. W drodze do wspomnia-
nej stacji podszedł do niego posterunko-
wy P.P. i oświadczył, że ma rozkaz ,„do-
stawić” go do miejscowej komendy poli-
cji, Na uwagę, że się śpieszy na pociąg, o-
świadczył, że nic go to nie obchodzi. W
rezultacie p, Dziżyński udał się na poli-

cję, po kilkugodzinnem przesluchiwaniu
został zwolniony, na pociąg jednak nie
zdążył i sprawy załatwić ku szkodzie
swojej nie mógł

Gdy zapytał w policji, dlaczego nie
wezwano go poprostu wcześniej z domu,
zamiast zatrzymywać na ulicy, powie-
dziano mu, że obserwacja wykazała, iż
wdomugonie było i żeniezostał za-
trzymany, a „zaproszony”,
Ładne zaproszeniel (k.)  

WŁOCŁAWEK

Aresztowanie działacza narodowego—
W sobotę, dn. 24 b. m. w godzinach popo-
łudniowych został aresztowanyw swem
mieszkaniu wybitny działacz narodowy
p. Kazimierz Pytko, Przyczyna areszto-
wania narazie nieznana.

Proł. Pytko niedawno dopiero opuścił
mury więzienia, gdzie przebywał przez
kilkanaście miesięcy.  

Sprawcę napaści zatrzymano i od<
stawiono do 5-go komisarjatu P. P.
Tam podał się on za Stefana Kubisza
członka Stronnictwa Narodowego w
Łodzi.

*

Wczoraj w Teofilowie (pod Łodzią)
wynikły poważne zajścia antyżydow=

skie,
Grupa chuliganów rzuciła się na Ży=*

dów, bijąc ich dotkliwie.
Między innymi, pobici zostali łodzia<

nie Szyja Cukier (Południowa 13), Ba-

welnik (11-g0 Listopada 36), Born--
sztajn (Południowa 16).
Sprawcy napadów zbiegli.
Powiadomiona o zajściach policja:

wszczęła energiczne dochodzenie”.

BRT.ETACRRKOWAAAAZEOYADECZDETERU ITT |

Z KRAKOWA
Kina polskie: у Ра
Apollo: „Caranga”.
Promień: „Don Juan”, :
Słonko: „Prokurator Alicja Horn”,
Świt: „Zamach w KADA =
Sztuka: „Z pamiętników detektywa 2)
Uciecha: „Syn marnotrawny”.

Częściowy remont KościołaMarjackie-

go. — W Kościele N. M. P. przeprowa

dza się obecnie częściowy remont po-

sadzki nawy evo oraz obramowań
marmurowych grobowców.
Zjazd ar w Krakowie, — W.

Krakowie rozpoczął obrady Ogólno-Pol-
ski Zjazd Kominiarzy. Przybyło ogółemi

50 delegatów ze wszystkich województw.
Zjazd rozpoczął się nabożeństwem wi

kościele św. Florjana jpoczem zebrani

udali się na obrady na Kotłową. W nie-

dzielę w godzinach ranych uczestnicy

zjazdu zwiedzali zabytki Krakowa. ›
Skutki lekkomyślnego skoku z pociągu,

— Jugos Msx,an szeregowiec, stacjono”

wany w Kłaju, zdążał z urlopu do swej

formacji pociągiem pośpiesznym. Kiedy

ociąg znajdował się w pobliżu stacji

łaj, na której pociąg pośpieszny nie za<

trzymuje się, Jugos postanowił wysko<

czyć w biegu. Przy wyskakiwaniu z pocią*

gu Jugos zaczepił jedną nogą o próg

schodu wagonowego i upadł twarzą па

drugi tor, Ponieważ pociąć znajdował się

w pełnym biegu, przeto siła pędu spowo-

dowała, że nieszczęśliwy żołnierz po u<

padku koziołkował się przez kilkanaście

metrów. Skutki lekkomyślnego skoku by-
ły tragiczne. Jugosa odwieziono do Okr,

Szpił Wojsk. w Krakowie w stanie bar<
dzo ciężkim, gdzie lekarz dokonał na-

tychmiastowej operacji. Doznał on poza

bardzo licznemi ranami dartemi, uszko=

dzenia kości potylicznej, oraz szereg cię”

tych ran na twarzy. Stan Jugosa dzi
poważne obawy. Możliwe bowiem, że do<
znał on złamania podstawy czaszki,

ZE LWOWA
grają w teatrach?

eatr Rozmaitości: Dziś o 20-tej i w
dninastępne „Mąż 300.000”.

W czasie Targów Wschodnich w tea-
trze Wielkim zostaną wystawione cztery
opery: Aida, Tosca, Póławiaśze pereł i
Żydówka, Artyści i balet będą z War-
вгамгу,
Nadto w okresie targowym na scenie

Rozmaitości odbędą się występy operet-
ki poznańskiej z Fontanówną, Czarnec-
kim, Wojciechowskim i dyrygentem Woj-
ciechowskim, który prz Zędzie do Lwo-
wa z własną orkiestrą, Dochód z impre-
E. tej pójdzie na Macierz Szkolną w
dańsku, Grana będzie „Kraina uśmie-

chu” Lehara.
Dyrekoja teatru lwowskiego przygoto-

wie na 1 września b, r. „Zemstę“, a na
10 września wznowienie „„Przeprowadz-
ki”, Prócz tego grane będą najlepsze ko-
mędje z » sezonu. : ы

ymienić jeszcze należy projektza -
kontraktowania Lody Halamy na jeden
występ w teatrze Wielkim, oraz Michała
Choromańskiego, który w Rozmaitos-
ciach wygłosi odczyt p. t, „Moja ostat-
nia miłość”,
Dodać wkońcu należy, że teatr Wiel-

ki, a w szczególności parter i I piętro,
zostały odnowione. Dyrekcja narazię ta
sama,

Repertuar kin.
Apollo: Niedokończona symfonia.
Atlantic: Tygrys Pacyfiku.
Casino: Ulica szaleństw.
Chimera; Baboona.
Grażyna: Viva villa.
Kopernik: Tunel.
Marysieńka: Tunel,

 

Powiat dobromilski
pod względem narodowościowym

Stare miasto Herburtów Dobromi! leży
blisko Przemyśla, Powiat dobromilski ma
995 km. kw. obszaru, 2 miasta (Dobromil
i Birczę), 11 gmin wiejskich, a 105 gro-
mad, ludzi 93.970, £ j. 95 na 1 km, kw.

Rok Ludzi Rz.-kat, TJ %  Gr.-kat.
1880 58.553 11.278 193 40.944
1921 69.924 18.028 258 45.013
1931 93,970 25.941 21,6 59.640

Ludność wzrosła poważnie w ostatniem
dziesięcioleciu, — najlepiej rz.-katolicy
Polacy, ale stanowią oni niewiele ponad
czwartą część mieszkańców, gdy Rusini
tworzą dwie trzecie zaludnienia,
Przed 50 laty był powiat nieco mniej-

szy (930 km, kw.), miał 100 gmin, a ludzi

Język polski podało w spisie 35.945
mieszkańców, t. j. 38,2 proc. Liczby wy-
znaniowe, najważniejsze na wschodzie,
przedstawiają się następująco w ostat-
nich 50 latach:

Т/. % Mojż, Tj. 6 Ina Tj 6
699 5748 98 583 10
64,4 6,398 91 485 0,7

635 1,522 80 867 09
63 na 1 km, kw, Przez ten czas podsko-
czyli rz.-katolicy z 19,3 proc. na 27,6
proc, gr.-katolicy zaś spadli z 69,9 proc.
na 63,5 proc,, wskutek większej śmiertel-
ności, Procent Żydów zmniejszył się
niewiele: z 9,8 proc. na 8 proc.

Dr. Marceli Prószyński.  

Muza: Wielki gracz 1 Szczęście na
ulicy,

Palace: Urojony świat. :
Pan: Wonderbar i Ludzie w bieli.
Raj: Miłość Tarzana.
Stylowy: 42 ulic i rewja.
ORA. — Komandorję orderu

św. Sawy otrzymali konsul hon. Jugo-
sławji i prezes oddziału Izby handlowej
polsko - a p. dr. Wyso-
czański i rektor Ak. Med. Wet. prot.
Niemczycki, Krzyż oficerski tego orderu
wręczony został radcy P, K, P, inż, Pir-
go i sekretarzowi Izby handlowej polsko<
jugosłowiańskiej dr, Janowi Blumowi.

Nowe linje tramwajowe, — Na czas
Targów Wschodnich uruchomiona zosta<
ła z dn. 26 b. m. linia „T“ z Wałów Het
mańskich na Targi (ulicami Batorego, Zy«
blikiewicza, šw. Zofji), Z dniem 30 b. m.
uruchomiona zostanie linja nr, 1A", któ+
rej trasa prowadzić będzie z Dworca
o: na Targi ulicami: Leona Sa-
piehy, Na Ba'kach, Nabielaka, Lenarto-
wicza, Pełczyńską i św. Zofji.
W czasie trwania Targów sprzedawać.

będą pawilony M, K. E. na Dworcu gł.
i na Wałach Hetm, 3-dniowe bilety tram-
wajowe w cenie 3 zł, uprawniające do
dowolhej ilości przejazdów.
Bójka na weselu, — Odbywało się we-

sele w domu M. Tomkiewicza przy ul,
Starozniesieńskiej, l. 108. "Tomkiewicz
wydawał swą 24-letnią córkę Marję za
robotnika Józefa Bara. Niejaki Szczer-
biak, mechanik z Lewandówki, wniósł to”
ast na cześć panny młodej, a po przemó-
wieniu podbiegł do niej, podniósł ją i rzu+
cił tak wysoko w górę, że Barowa ude-
rzyła głową o sufit tak nieszczęśliwie, iż
straciła przytomność i runęła na podłogę..
Na tle tem powstała bójka, goście, bo-

wiem weselni zaatakowali Szczerbiaka,
który dobył noża i ciężko zranił trzech
braci Kozaków, poczem zbiegł, Trzech
braci w stanie ciężkim przewieziono do
szpitala,
Włamania w śródmieściu, — W nocy

nieznani sprawcy dokonali dwu włamań
do sklepów, położonych w śródmieściu.
Zapomocą podkąpu z piwnicy dostali się
do sklepu $. Marguliesa przy ul. Koper-
nika |. 9, gdzie skradli 150 t. zw. wiecz-
nych piór wartości 1500 zł, Inna szajka
także zapomocą podkopu z piwnicy do-
stała się do sklepu spożywczego M.
Wundermanna w Rynku l 19, gdzie po
rozbiciu szutlady skradła 400 zł,
Niesłychany występ żydowskiego prze-

lowca. — Przed sądem stawał wczo-
raj przemysłowiec i właściciel kamieni-
cy, Jakób Kalisman, oskarżony o to, że
pewnego dnia w poczekalni Ubezpieczal-
ni odezwał się do woźnego Edmunda Ru-
giera: „Ty polska świnio! ty polska mor-
do!" W wyniku rozprawy Kalisman ska-
zany został na 6 miesięcy bezwzględnego
a. za obrazę funkcjonarjusza w służ=
ie,

 



 

Kosztowny błąd
Jeśli błąd w dziedzinie gospodar-

czej popełnia jakieś przedsiębiorstwo
—skutki tego błędu mają ograniczo-
ne znaczenie j co nie jest obojętne —
płaci je sprawca, płaci je dane przed-
siębiorstwo,

Jeśli błąd wynika z nietrafnych de-
cv. u góry w dziedzinie polityki eko-
nomicznej — skutki spadają na całe
gospodarstwo narodowe i niema takiej
normy prawnej, na podstawie której
możnaby wymagać od sprawców wy-
nagrodzenia szkód j strat. Zresztą —
nie byłoby z czego egzekwować,
Poważne błędy popełniono w swo-

im czasie na terenie polityki handlo- |

wej. Płynęły one z tego przeświad-
czenia, któremu dał wyraz publiczny
ówczesny premjer, p. Bartel, iż Pol-
ska może sobie pozwolić na ujemny
bilans handlowy. Były to pierwsze la-
ta pomajowe, lata pomyślnej w świe-
cie konjunktury. To. co przyniosła
korzystna fala, wzięto za własną za-
sługę. Post hoc - ergo propter hoc.
I nastała era „radosnej twórczości”,
protegowania wysokiej stopy życio-
wej, era niezwykle silnego importu.
W ciągu trzech lat: 1927, 8 i 9 roku
przywieźliśmy do Polski towarów ob-
cych za astronomiczną sumę 9.365 mi-
jonów złotych. Deficyt bilansu han-

 

Targi Wschodnie
"otwarte zostaną po raz 15-y

Ze Lwowa donoszą:
W sobotę dnia 31 b. m. nastąpi we Lwo-

wie uroczyste otwarcie Jubileuszowych XV
Targów Wschodnich. Zainteresowanie tego-
roczną  kampanją jest bardzo wielkie,

Wszystkie stoiska zostały zajęte.
W r, b. materjał wystawowy posegrego-

wano według branż, co ułatwi orjentację

zwiedzającym. Reprezentowane będą na-

stępujące działy: włókienniczy ( w którego

ramach wystąpi szereg firm łódzkich), spo-

żywczy, drzewny i meblarski, naftowy, ma-

szynowy, chemiczno-farmaceutyczny, cera-

miczny, gumowy, gazowo-ogrzewalniczy, e-

lektrotechniczny, odzieżowy, ogrodnictwo

4. & p. Odbędzie się również specjalny tar$

koni, królików i gołębi rasowych.

+ państw obcych wezmą udział w Targach

Węgry, które w osobnym pawilonie wysta-

wią produkty przemysłu spożywczego, gru-

pa jugosłowiańska, a pozat:a indywidualnie
 

uczestniczyć będą firmy: francuskie, nie-
mieckie,  austrjackie, czeskie, angielskie

LEG

Min. komunikacji przyznało wystaw-
com i zwiedzającym Targi zniżkę na ko-
lejach w wysokości około 30 proc, tam i
z powrotem.

Ze zniżki tej będzie można korzystać
na podstawie indywidualnych kart u-
czestnictwa, które są do nabycia we

wszystkich głównych urzędach poczto-
wych w miastach powiatowych oraz w
biurach „Orbisu*. Mieszkańcy innych

miejscowości mogą otrzymywać karty u-
czestnictwa bezpośrednio w biurze Tar-
gów Wschodnich (Lwów, ul. Akademicka
17) za pisemnem zgłoszeniem. Cena kar-
ty wynosi 2.50 zł. Karta uczestnictwa
musi być nabyta przed wyjazdem do
Lwowa. .

Wskažniki cen hurtowych
Dalsza depresja i nožyce

' Ogólny wskaźnik cen hurtowych w
lipcu r. b. wyniósł 52,9. podczas gdy w
czerwcu wynosił 52,6, a w lipcu ub. r, 55,9
(podstawa: rok 1928 = 100).

Poniżej podajemy wskaźniki cen hur-
towych w lipcu b. r. dla poszczególnych
grup specjalnych (w nawiasach; pierw-
sza liczba oznacza wskaźnik z czerwca
b. r., druga z lipcą ub, r.): -

47,5), sprzedawane przez rolnikėw — 35,6

(35,6 — 37,9).
Artykuły przemysłowe — 56,6 (56,6—59,1),

surowce — 53,9 (54,0 — 56,8), półłabryka-

ty — 551 (55,0 — 56,9), wyroby gotowe —

60,3 (60,6 — 63,3).
Surowce i półłabrykaty przemysłowe

54,6 (54,5 — 56,9), uzależnione od zagrani-

cy — 43,6 (42,5 — 41,7), skartelizowane —

83,0 (83,4 — 89,6), pozostałe — 46,7 (46,5 —

Materjały budowlane — 50,9 (50,8 — 50,8).

Żywność i użytki — 49,1 (48,4 — 52,6), , 48,0).
nabywane przez spożywców — 56,3 (55,6 —

60,1). x

Artykuły rolne krajowe — 43,7 (43,0 —

Artykuły nabywane przez rolnika — 66,5
(66,8 — 70,6).

Roboty publiczne kosztem dewaluacji
Z Brukseli donoszą: Minister robót

publ. i walki z bezrobociem de Man przy-
jął u siebie przedstawicieli prasy belgij-
skiej, którym przedstawił projekt wiel-
kich prac publicznych.
Program tych prac będzie sfinansowa-

ny przez założony niedawno OREC za
sumę 3 i pół miljarda fr. belg. uzyska-
nych z dewaluacji, Z sumy tej 2,2 miljar-
dy fr. będzie poświęconych na moderni-

 

czonych będzie na prace urbanistyczne

it. p. Około 800 milj. fr. przeznaczonych
będzie na prace urbanistyczne, 200 milj.
fr. — na wsparcie okręgu węglowego w
Borinage, gdzie panuje największy kry-
zys i bezrobocie w Belgji, 100 miljonów
fr, na czyszczenie wód.
Ponadto w chwili obecnej badany jest

projekt wsparcia młodych małżeństw
przez udzielanie im zapomėg lub požy-  

dlowego w tym czasie dosięgnął kwo-
ty 1.529 miljonów złotych, Tyle mu-
sieliśmy oddać krajom zagranicznym
złota czy też walut obcych, tak jakby
Polska obfitowała w złoto, w kapitał
pieniężny, tak jakby wszyscy nie pod-
nosili zgodnym chórem naszego ubóst-
wa i w tym zakresie.

Wytworzyła się dotkliwa szczerba
z tego i innych powodów w zapasach
złota, pieniędzy zagranicznych i wa-
lut w Banku Polskim. Z jej rozmia-
rów i znaczenia słabo zdajemy sobie
sprawę, to też warto przypomnieć, iż
złoto, pieniądze i dewizy zagraniczne
Banku Polskiego, wynoszące w r.
1927 łącznie 1.412 milionów spadły w
r. 1934 do poziomu 531 miljona zł.
Wprawdzie złoto z 517 miljonów zł.
obniżyło się zaledwie do 503 miljonów,
lecz z 895 miljonów zł. pieniędzy za-
granicznych i walut zostało zaledwie
28 miljonów,

Można patrzeć różnie na złoto z fi-
lozoficznego punktu widzenia. We
współczesnych stosunkach gospodar-
czych i finansowych jego znaczenie,
jako wyraz siły ekonomicznej jest
doniosłe. Ono w szczególności stano-
wi podstawę dla emisji banknotów.

To też trudno nie uznać za odbicie
naszej biedy i ostrego pogarszania się
sytuacji w fakcie, iż udział naszego
złota monetarnego w światowych za-
pasach tego złota spadł z 0,7 proc. w
r. 1928 do 0,4 proc. w r. 1934.

Wyrównanie gospodarcze i finanso-
we skutki błędnej polityki handlowej
i niedoborów z lat dobrej konjunktury
nie jest rzeczą łatwą. Wprawdzie od
r. 1930 mamy czynny bilans handlo-
wy, lecz jego nadwyżki nie były zbyt
wielkie za wyjątkiem 1931 r., który
dał 411 miljonów. Co ważniejsze, za-
sada samowystarczalności tak dalece
przeniknęła politykę handlową po-
szczególnych państw, iż o te nadwyżki
coraz trudniej,
Widzimy to na wynikach naszego

bilansu handlowego w roku bieżącym.
Przewyżka wywozu nad przywozem
zmniejszyła się w porównaniu do lat
poprzednich, a nawet mieliśmy miesią-
ce z ujemnem saldem. W ciągu pierw-
szych 7 miesięcy saldo dodatnie wy-
niosło zaledwie 29,4 miljony. Zasługu-
je-też na podkreślenie, że przywóz w
tym czasie przedstawiał wartość 489
miljonów zł, w roku ub. w tymże
czasie — 463 milj. zł.; co do wywo-
zu — przed rokiem wynosił..przez 7
miesięcy 554 miljony, w roku bieżą-
cym — 518 miljonów,
Przywóz wzrósł, wywóz — zmniej-

szył się i nic dziwnego, że stan bilansu
handlowego wywołuje obawy, zarów-
no gospodarczej, jak finansowej natu-
ry. Wzmagając przywóz — osłabia-
my własną produkcję. W tym samym
kierunku działa zmniejszanie się wy-
wozu. Poza tem — jesteśmy krajem,
wyczerpanym finansowo. Bilans han-
dłowy stanowi poważny składnik na-
szego bilansu płatniczego, zwłaszcza
wobec ostrego kurczenia się wpływów
z emigracji,

I dlatego zagadnienie bilansu han-
dlowego, którego nie umiano docenić
i odpowiednio postawić w latach tłu-
stych, powinno w latach chudych sta-  

Z życia spółdzielczego
Egzaminy i kursy dla rewidentów

Komisja organizacyjna Rady Spół-
dzielczej postanowiła zwołać pełne po-
siedzenia Rady na 12 września b. r. Po-
rządek obrad obejmować będzie między

innemi — sprawozdanie prezesa Rady i
przyjęcie sprawozdania rachunkowego,
sprawy ustawodawcze, sprawy spółdziel-
czych central gospodarczych, sprawa
zwolnienia niektórych związków od o-
bowiązku corocznego przeprowadzania
rewizji w spółdzielniach, powołanie przy
Radzie Spółdzielczej Komisji Ekonomicz-
nej i t. d.
W myśl $ 13.i 14 „instrukcji o rewiden-

tach i rewizji w spółdzielniach”, wydanej
przez Radę Spółdzielczą, osoby chcące
uzyskać prawa rewidenta spółdzielni, a
nieposiadające odpowiednich kwalifika-
cyj (wykszt. wyższe lub średnie i dwu-
letnia conajmniej praktyka spółdzielcza),
zostają poddane egzaminowi zawodowe-
mu przed komisją egzaminacyjną przy
Radzie Spółdzielczej, Komisja organiza-
cyjna Rady na posiedzeniu w dniu 12
b. m. zaproponowała do komisji egzami-
nacyjnej następujące osoby:  historjai
teorja spółdzielczości — dr. T. Kłapkow-
ski, zastępca dr. Al, Całkosiński, usta-
wodawstwo spółdzielcze — prof. M. Ra-
packi, zast. St. Thugutt, ustawodawstwo
skarbowe w odniesieniu do spółdzielni—

insp. W. Izdebski i dyr. A. Czachyra,
rachunkowość spółdzielcza i praktyka
spółdzielcza, odnośnie poszczególnych
działów spółdzielni — A. Nowakowski,
B. Tómczykowski, W. Witwicki i Fr. Dą-

browski.
Z inicjatywy Rady Spółdzielczej od-

być się ma 6-miesięczny kurs dla kan-

dydatów na rewidentów. Program kursu

i warunki przyjęcia dla kandydatów są

w opracowaniu. Słuchacze po ukończe-

niu kursu, będą podani egzaminowi za-

wodowemu przez komisją egzaminacyjną

Rady Spółdz. Projektuje się powierzenie

prowadzenia kursu Spółdzielczemu In-

stytutowi Naukowemu przy pomocy i

Wiadomości gospo darcze

Polski Komitet Zielarski w Warszawie

(ul. Długa 16) podaje do wiadomości swoich

członków, że firmy zagraniczne poszukują

większych ilości kminku, kilka tysięcy kg.

kwiatu lipowego oraz około 1000. kg. owo-

cu tarniny. Adresy tych firm wskaże Komi-

tet Zieleniarski. Wypada tu dodać, że w

miesiącu czerwcu b. r. wywieźliśmy roślin

lekarskich 164 kg. za 19 tys. zł,

 

*

W dniach od 7 do 22 września b .r. odbę-

dzie się na terenie Politechniki Warszaw-

skiej pierwsza w Polsce wystawa drogowa.

Obejmie ona działy: drogowy,motoryzacyj-

ny, wojskowy, pracy, turystyczny, szlak

marsz. Piłsudskiego i dział atrakcyjny.

R.

W tygodniu od 19 do 25 b. m. połowy ryb

morskich wyniosły 33,210 kg., z czego przy-
pada 12,700 kg. na płastugi, 11,270 na stor-
nie, 2,340 kg. na dorsze, 2,200 kg. na kwa-

py. 2,130 kg. na zimnice. Pozatem złowiono
drobniejsze ilości innych gatunków. Z po-
szczególnych miejscowości wybrzeża z ogól-

 

 
zację dróg, kolei, na rozwój pewnych| czek. nowić przedmiot wyjątkowej troski| nej sumy połowów przypada na Gdynię

branż produkcji, kanalizacje, budowę Wylonanie tego programu obliczone| państwa. 16,800 kg., na Hel 13,950 kg., Bór 1,250 kg. i

szkół i t, p. Około 300 milj. fr. przezna-| jest na 3 lata (1935—38), IDEM Jastarnię 1,210 kg.

Laaa

34) zmarnują, jeśli ich życzliwy ofiarodawca zostanie — I słuchaj —

Р. С. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

ROZDZIAŁ IX

Tu niespodziewanie nasunęło się jej przyjem-

ne wspomnienie, Wspomnienie o tem, jak Bevan

strącił cylinder Percy'emu. W smutku wspomnienie

to wydawało się jedynym jasnym promieniem. Po

raz pierwszy zamyśliła się chwilę o bohaterze tej

przygody, z którym wczoraj znów zetknęła się tak

niespodzianie. A cóż porabiał tu, w Belpher? Nie

przyjechał z pewnością bez powodu, i bez powodu

nie zaofiarował jej swych usług. Intencje miał wy-

raźne.

Zgnębila ją ta ironja losu. Owszem, rycerz po-

śpieszył na ratunek, lecz nie ten rycerz, na którym

jej zależało. Czemuż to nie Geoffrey skorzystał

z okazji spotkania, lecz jakiś mało znajomy, choć

zresztą sympatyczny, mężczyzna? Poczuła się od-

robinę rozczarowana w stosunku do Geoffreya,

iczucie to jednak stłumiła natychmiast.

Zastanowiła się znowu, jaki może mieć pożytek

z Jerzego. Cóż stąd, że bawił w wiosce, gdy trudno

go będzie wyszperać. Przytem nie pozwolonoby jej

wogóle na żadne poszukiwania. I nawet, gdyby go

znalazła, to co? Wszystkie jego dobre chęci figę

warte.
Nagle wpadła na pomysł. Dobre chęci się nie 

listonoszem. Trzeba tylko się z nim porozumieć,

a niechybnie da się nawiązać korespondencję z Geof-
freyem. 4

Świat zmienił się nagle w jej oczach, Słońce
już się schowało, chłodny wietrzyk przyprawiał lilje
o dreszcz i studził w widzu entuzjazm — lecz dla
Maud przyroda cała uśmiechnęła się przemile, Nie
raziło to wcale dziewczyny, że w samolubstwie mi-
łości przeznaczała dla Jerzego skromną rolę dziu-
pli, do której kochankowie wrzucają swoje listy:
o uczuciach jego poprostu wcale nie myślała. Zao-
fiarował się z pomocą, więc niech pomoże. Mnó-
stwo jest takich Jerzych na świecie, świadczących
usługi pocichu i bezinteresownie.

Właśnie śdy uświadomiła to sobie, wypadł Al-
bert z za krzaka rododendronu, żeby prędzej wypeł-
nić zlecenie, pobiegł na przełaj trawnikiem.
— Proszę jaśnie panienki, jakiś pan kazał od-

dać tę kartkę. | s
Maud spojrzała na list. Był zwięzły i treściwy.
—Mieszkam w pobliżu: mój adres: dom „obok

Platta". Jest to budynek nowy, z czerwonej cegły.
Znaleźć łatwo. Jestem do dyspozycji.

Podpis brzmiał: Znajomy z taksówki,
+  — Czy znasz w wiosce dom „obok Platta'" —
zapytała Maud.
— Znam, proszę jaśnie panienki. Stoi obok do-

mu Platta. Od tej środy za tydzień ja tam przyjdę
popatrzeć, jak będą zarzynali kurczęta. Proszę ja-
śnie panienki, kurczę choć już bez głowy chwileczkę
jeszcze biega wkółko.
Maudwzdrygnęła się. Młodociany entuzjazm

Alberta często ją raził.
Mieszka tam mój znajomy. Zaniesiesz mu

list ode mnie.
—Dobrze, proszę jaśnie panienki.  

— (o, proszę jaśnie panienki?
— Nie mów nic o tem kolegom, że tam zanosisz

listy.
Tymczasem w zamku trwały narady gabineto-

we. Dotyczyły one owego drugiego pisma, które Je-
rzy tak niefortunnie wręczył lordowi Marshmoreto-
nowi, wziąwszy go za ogrodnika. Radę składali:
lord Marshmoreton, zasiadający z miną teraz tro-
chę zawstydzoną; syn jego Percy, napuszony i uro-
czysty oraz lady Karolina Byng, teatralnie t:a-
giczna.
— Sprawa załatwiona, — mówił młody lord to-

nem stanówczym. Od tej chwili Maud musi być pod
ścisłą obserwacją.
— Ja doprawdy żałuję, że wam tę kartkę po-

kazałem, — rzekł lord Marshmoreton. — Myślałem,
że wam to się wyda zabawne.
— Zabawne! — zagrzmiała lady Karolina, aż

meble drgnęły.
— Zabawne, że mnie właśnie wręczył ten list

przez pomyłkę, wyjaśniał brat, Poco teraz martwić
Maud niepotrzebnie?
— Jesteś karygodnie miękki, — indyczyła się

siostra, — Ty gotów byłbyś oddać tę kartkę córuch-
nie i nic nie powiedzieć nikomu! — Z gniewu zro-
biła się szkarłatna. — Co za bezczelność tego osob-
nika, przyjeżdża i zamieszkuje prawie pod bramą
zamku! Gdyby nie mieszkał u Platta, toby go na
naszą prośbę wyrzucili. Ale' Platt będzie się spe-
cjalnie cieszył, że może nam zrobić na złość.
— Niezawodnie, potwierdził lord Belpher.
— Musisz się z tym intruzem rozmówić, posta-

nowiła ciotka, przeszywając brata rozkazującem
spojrzeniem. Musisz mu przedstawić, jak podle
i nikczemnie postępuje.

(d c. n.).

*współpracy zainteresowanych związków
spółdzielczych. Kurs trwać będzie praw-
dopodobnie od listopada 1935 r. do
kwietnia 1936 r.
 PZ"

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 27-go sierpnia

AKCJE

Belgja 89,74 (sprzedaż 89,37, kupno
88,91); Holandja 357.80 (sprzedaż 358,70,
kupno 356,90); Londyn 26.30 (sprzedaż
26.43, kupno 26.17); Nowy Jork (kabel)
5.28 i trzy ósme (sprzedaż 5,31 i trzy ós-
me, kupno 5,25 i trzy ósme); Paryż 34.98
i pół (sprzedaż 35.07, kupno 34.90); Pra-
ga 21.95 (sprzedaż 22.00, kupno 21,90);
Szwajcarja 172.70 (sprzedaż 173,13, kup-
no 172,27); Stokholm 135.60 (sprzedaż
136.25, kupno 134.95); Włochy 43.40
(sprzedaż 43,52, kupno 43.28); Berlin
212,60 (sprzedaż 213.60, kupno 211.60).
Obroty dewizami małe, tendencja dla

dewiz utrzymana. Banknoty dolarowe w
obrotach prywatnych—5.26 i trzy czwar-
te; rubel złoty — 4.69 i pół, dolar złoty
— 9,02, gram czystego złota — 5.9244, W
obrotach prywatnych marki niem. (bank-
noty) — 164,50, funty ang. (banknoty) —
26.30.
Dla pożyczek państwowych, listów za

stawnych i akcyj tendencja słabsza. Po-
życzki dolarowe w obrotach prywatnych:
8 proc, poż. z r. 1925 (Dillonowska) 92,50
— 92.00 (w proc.); 7 proc. poż, m. War-
szawy (Magistrat) 70,50 (w proc.).

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc, poż. budowlana 41,10; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 63,50 — 63,00 —
63.13 (odcinki po 500 dol,) 63,50 (w proc.)
4 proc, państw, poż. premjowa dolarowa
62,50; 5 proc. konwersyjna 67,15 — 67.50
—67.25; 6 proc. poż, dolarowa 82.00 —
80.00 (w proc.); 8 proc. L. Z. Banku gosp.
kraj. 94,00 (w proc.); 8 proc. oblig, Ban-

ku gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc. L.
Z. Banku gosp, kraj. 83,25; 7 proc, oblig.
Banku gosp. kraj. 83,25; 8 proc. L. Z.

Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku
rolnego 83,25; 8 proc, L. Z, budowlane
Banku gosp. kraj. 93,00; 4 i pół proc. L.
Z. ziemskie 46,25; 4 proc. L. Z. ziemskie
45,00; 5 proc. L, Z. Warszawy 69,00; 5
proc, L. Z. Warszawy (1933 r.) 57,00 —
56,25 — 56,88; 5 proc. L. Z. Lublina 54,50;
L. Z. Łodzi (1933 r.) 51,50; 5 proc, L. Z.
Częstochowy (1933 r.) 49,00.

DEWIZY

Bank Polski — 92,00 — 92.50; Warsz,
Taw. tabr. cukru — 35.25; Norblin —
33,00; Ostrowiec — 15,00; Starachowi=

ce — 33,75.

Notowania z dnia 27-go sierpnia

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 16,50
—17,00; Pszenica jednolita 742 gl. 16,50
— 17,00; Pszenica zbierana 731 gl. 16,00
— 16,50.

Żyto I standart 700 gl. 11,75 — 12,00;
Żyto II standart 678 gl. 11,50 — 11,75;
Owies I st. (niezadszcz.) 497 gl. 1500 —
15,50; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
14,50 — 15,00; Owies III st. (zadeszc,)
438 gl. 14,25 — 14,50; Owies no-
wy — 12,50 — 13,00; Jęczmień browat-
ny 689 gl. bez obrotu — — —į
Jęczmień 678-673 gl. 13,25 — 13,75; Jęcz-
mień 649 gl. 13,00 — 13,25; Jęczmień
620,5 gl. 12,25 — 12,75; Groch polny 22,00
— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29,00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwėjnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin żółty — — — —; Rzepakirze-
pik zimowy — — —; Rzepak i rze--
pik letni — — —; Siemię Iniane
basis 90 proc. — — —; Mak nie-
bieski 43,00 — 46,00; Ziemniaki jaadlne
— — —; Mąka pszenna gat. IA 0:20
proc. 30,00—32,00; Mąka pszen. gat. I-B
0—46 proc. 28,00 — 30,00; I-C 0 — 55
proc. 26,00 — 28,00; I — D 0 — 60 proc,
24,00 — 26,00; I-E 0 — 65 proc. 22,00 —
24,00; II-B 20 — 65 proc. 21,00 — 23,00;
II-D 45—65 proc. 20,00 — 21,00; II-E
55—65 proc, 19,00 — 20,00; II-G 60—65
proc. 18,00 — 19,00; III-A 65—75 proc.
13,00 — 14,00; Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 20,00 — 21,00; I gat. O — 65 proc.
19,00 — 20,00; II gat. 15,50 — 16,50; ra-

zowa 15,50 — 16,50; pośrednia 15,50 —

11,00; Otręby pszenne grube przem.
stnd. 9.00 — 9,50; Otręby pszenne

średnie przem. stand. 8,50 — 9,00; O-
tręby pszenne miałkie 8,50 — 9,00; O-
tręby żytnie 7,00 — 7,50; Kuchy Inia-
na 16,00 — 16,50; Kuchy rzepakowe
11,50 — 12,00; Kuchy stonecznikowe
15,00 — 15,50; Śruła sojowa 45 proc.
18,50 — 19,00.
Ogólny obrót 1656 ton, w tem żyta 465

ton. Usposobienie spokojne. !
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki ł

śruty sojowej rozumieją się łącznie z wore kiem, innych artykułów — luzem.
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Machinacje żydowskich kupców
miesnych

Niestychane stosunki na rynku miesnym w stolicy
Niemal rėwnoczešnie х horendalną

zwyžką cen mięsa, jaka spadła na miesz-
kańców Warszawy, poczęły do opinji pu-
blicznej przesiąkać napozór drobne, nie-
mniej bardzo charakterystyczne szczegó-
ły z za kulis rynku mięsnego.
Pierwszy dzwonek alarmowy, to wia-

domość o wykryciu defraudacji funkcjo-

narjusza Kasy Targowej, Segała, który

skradł przeszło 80 tys. zł., a pozatem

słałszował tyle kwitów, że dopiero po

dłuższym czasie będzie można ustalić

wysokość strat, na jakie naraził Kasę ten

pan, popierany przez niejakiego Arona

Kleina.
Drugi dzwonek alarmowy — to wiado-

mość, że niejaki Aron Langsam, jeden z

maklerów Giełdy Mięsnej, stał na usłu-

gach centralnego Związku kupców branży

mięsnej, grupującego wszystkich żydow-

skich hurtowników wołowiny, bydła, cie-

ląt i cielęciny ,a równocześnie był sekre-

tarzem tego Związku. Związek ten rów-

nocześnie uprawiał szeroki handel 'mię-

sem, wobec czego stanowisko p. Langsa-

ma, jako sekretarza Związku kolidowało

z obowiązkami zaprzysiężonego funkcjo-

narjusza giełdy.
Ostatnia rewelacja — to fakty prze-

karmiania bydła przed sprzedażą oraz

sztucznego nadmuchiwania po uboju

pompkami rowerowemi względnie spe-

cjalnemi miechami. Te drobne fakty, ma-

jące napozór niewiele ze sobą wspólnego,

okazały się przysłowiowemi nićmi,wio-

dącemi do kłębowiska afery, zbudowa-

nej na najdoskonalszych wzorach ame-

rykańskich gangsterów,

Tylko w oparach krwi bydląt, zarzyna-
nych oślinionemi nożami rzezaków, mógł

się zrodzić z najdrobniejszemi szczegóła-

mi przemyślany plan darcia żywcem

skóry z całego społeczeństwa przez ry-

cerzy „krwawego obrzędu”,
Mająca swą siedzibę w gmachu rzeźni

miejskiej, grupa żydowskich hurtowni-

ków mięsnych, ozdobiwszy drzwi rytual-

nemi „rodałami”, utrzymywała nieustają-

cą wartę w oknach swego lokalu, skąd

można było widzieć każdą sztukę wypro-

wadzaną na ubój. i

I przeto nie Giełda Mięsna — nie-Kasa

Targowa — ani żadna inna organizacja.

a tylko ta czujka żydowskiej organizacji
z okna lokalu rzeźni miejskiej, regulowa-

ła na warszawskim rynku podaż i pobyt.

Ten posterunek alarmowy kontrolował

sprawność wykonywanych rozkazów, któ-

re wydawała zorganizowana mafja. Usa-

dcwiwszy się w centralnym punkcie rzež-

ni miejskiej „przystąpiła mafja ta do

wsypania piasku między tryby najgłów-

niejszej machiny całego, skomplikowane-

gs aparatu uboju. Plan ten powiódł się

jei znakomicie, gdyž pod popularnem ha-

siem „zracjonalizowania w rzežni pracy

i równomiernego podziału czynności”, u-

dało się jej uzyskać maksimum wydajno-

ści pracy w rzeźni w ramach norm, od-

powiadających ich dalszym planom,

Dalszy plan odznaczał się proporcjo-

ralną do swej perfidji prostotą, a polegał

na tem, aby zawsze na rynku znajdowała

się liczba zwierząt mniejsza od faktyczne-

go zapotrzebowania, aby tem samem tak

ceny regulować (czytaj śrubować), aby

dobrze zarobić, nie wzbudzając przytem

zainteresowania prokuratora.

Po opanowaniu tych dwóch najważniej-

szych sprężyn mechanizmu, fraszką już

byłe nakręcanie dalszych ich kółek. Te-

mi kółkami, które musiały tak się kręcić,

jak ciągnęła sprężyna, byli — jeżeli nie

wszyscy, to w dużej większości, maklerzy

giełdy. Każdy hurtownik czy detalista,

który choć raz kupił przez maklera w

"Warszawie towar,/śmiałby się do rozpu-

ku, gdyby mu zadano pytanie, czy makle-

rzy giełdowi mają wpływ na kształtowa-

nie się cen. Wiadomem jest bowiem, że

makler nie miał żadnego wpływu na za-

wieranie tranzakcji, a był tylko pisarzem

i inkasentem, ściągającym podatki, opła-

ty rzeźniane i giełdowe, składki, któ-

rych po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt

tysięcy złotych rocznie ściągano za po-
na różne

mało komu, prócz ich prezesów, potrzeb-

ne organizacje branży mięsnej. Makler

Lisał więc to wszystko, co mu branżysta

dyktował, W konsekwencji ceduła w gieł-

dzie mięsnej była bezwartościowym

'świstkiem papieru, w której prawdziwość

nie wierzy nietylko żaden rzeźnik, ale na-

wet jego dziecko, Bo czyż może żyć taki

człowiek, by wierzył w tę cedułę giełdo-

wą, która podaje, że 1 kg. żywej wagi

cielęciny kosztuje 50 gr. śdy w detalu

płaci się 2 zł, — a całe cielę na wsi móż-

na kupić już za 7 zł. A więc nie Giełda

Mięsna i jej zaprzysiężeni maklerzy re-

gulują ceny na rynku warszawskim, lecz

czyni to kilku hurtowników ze Związku

kupców branży mięsnej, t. zw. chazuków.

Ci tak się rozzuchwalili, że np. wyznacza-

ją ceny na cielęcinę zgóry na cały ty-

dzień i niema żadnej siły, któraby mogła

te ceny zniżyć, Do wyraźnego zobrazo-

wania całości nie wolno jeszcze zapo-

mnieć o kilku innych szozegółach
 

A więc jeżeli żydowscy kupcy mięsni
są uprzywilejowani tem, że mają swój lo-
kal w takim znakomitym punkcie, jakim
jest gmach rzeźni miejskiej, to trzeba
przypomnieć, że dalszym ich przywile-
jem są jeszcze: eksploatacja skór zwie-
rzęcych w rzeźni, dzierżawa składu paszy
dla bydła i wreszcie posiadanie mieszka,
specjalnie zakupionego do nadmuchiwa-
nia cieląt, który to obrzęd należy nieja-
go do „ostatniej. posługi”, jako zabieg
toaletowy, by cielęta po śmierci tłuściej

i dostojniej się prezentowały. Sprawiedli-
wość każe jednak wspomnieć, że na tere-
nie rzeźni znajduje się jeszcze druga or-
ganizacja, tym razem chrześcijańska, cie-
sząca się specjalnemi przywilejami i ła-
skami, a jest nią Zrzeszenie kupców
hadlujących trzodą, bydłem, końmi
it. p. na czele którego stoi p. Leon Wło-
darski, pierwszy wiceprezes Giełdy Mięs-
nej i członek zarządu Kasy Targowej. Do
specjalnych przywilejów organizacji tej
należy eksploatacja bocznicy kolejowej,
będącej własnością rzeźni miejskiej. Po-
siadanie tej bocznicy daje zrzeszeniu po-
ważne dochody, niezależnie od tego moż-

ność dalszego ściągania ze swoich człon-
ków kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie
„łebkowego'* — mimo, że giełda mięsna
wyraźnie zakazała ściągania tego hara-
czu.

Mamy głębokie przekonanie, że w za-
tęchłe mroki kulis stołecznego rynku
mięsnego rzuciliśmy snop światła, który
jeszcze jednak nie wyświetlił bardzo wie-

 

 

lu zagadek, jakie kryją się w krwawych
oparach rzeźni miejskiej.

Rewelacje, jakie na temat tych stosun-
ków ujawniły się już w prasie, wywołały
niebywałe wrażenie. Dowodem tego jest
fakt, że prezes rady Giełdy Mięsnej i dy-
rektor rzeźni miejskiej, dr. Piaskiewicz,
ściąśnął telegraficznie z urlopu dyrekto-
ra Giełdy Mięsnej, p. Bułhaka, który
przyleciał do Warszawy samolotem. Do-
wiadujemy się, że również i b. długoletni
dyrektor rzeźni miejskiej, Schoenborn,
przerwał letnie wywczasy i powrócił do
Warszawy. Dodać należy, że p. Schoen-
born stoi na czele związku pięciu pod-
warszawskich rzeźni i że działalność tych
rzeźni ma również swoje znaczenie dla
zaopatrywania ludności Warszawy w
mięso.

Z tego stanu rzeczy musi się wyciągnąć

jeden wniosek: Giełda Mięsna nie speł-
niła pokładanych w niej nadziei i należy
przeprowadzić tam gruntowne zmiany,

podobnie jak to obecnie ma miejsce na
terenie Kasy Targowej. Musi również u-
lec rozwiązaniu kartel, działający na
szkodę tak konsumentów, jak i produ-
centów.

Opinja publiczna z tem większą nie-
cierpliwością ma prawo żądać rychłego
uzdrowienia rynku mięsnego, że Warsza-
wa z wywczasów już wróciła, a w tym
stanie rzeczy przy wzmożonej konsumcji
gangsterzy mięsni będą mieli tem łatwiej-
szą okazję do uprawiania orgij cen.
A do tego żadną miarą dopuścić nie

wolno. (P.A.A.).

Osobliwa eksmisja wožnego
Qzłonkowie „Legionu młodych" nocą wynoszą łóżka
Po usunięciu się możnych protektorów

z Legjonu Młodych oraz po cofnięciu
subsydjów, przyszedł okres „chudy” dla
tej organizacji.

W związku z tem rozpoczęto likwido-
wanielokałi organizacyjnych, a więc o-
puszczono lokal na ul. Oboźnej, Poznań-
skiej, Nowym! - Świecie, zaś ostatnio dość
obszerny lokal przy ul. Złotej Nr. 30.'

W lokalu tym zamieszkiwał wraz z ro-
dziną, składającą się z żony z dwojga
małych dzieci b, woźny „Legionu Mło-
dych” niejaki Jerzy Majewski.
Kiedy przyjmowano go do pracy miał

własne mieszkanie, ale ufni w stosunki
i wpływy legjoniści polecili mu, aby opu-
ścił swoje mieszkanie i zamieszkał w lo-
kalu organizacyjnym. Obecnie przy li-
kwidowaniu lokalu przy ul, Złotej b. wo-  

źny prosił o danie mu jakiegokolwiek
mieszkania, gdyż niema gdzie się podziać
z rodziną, a z zajmowanego pokoiku nie
chciał się wyprowadzić,
Tymczasem zbliżał się termin przeka-

zania lokalu właścicielowi domu. |
Z „krnąbrnym” woźnym poradzono so-

bie dość prosto. Oto w nocy, kiedy Ma--
jewski z rodziną już spoczywał, do mie-
szkania wkroczyła grupa około 30 pija-
ńych osobników, która śpiącą rodzinę
wraz z łóżkami . wyniosła na korytarz.

Majewski schronił się do sąsiadki, bo
usiłowano go pobić za  „nieposłuszeń-

stwo”.
Od tej chwili b. woźny „Legjonu”” wraz

z małemi dzieómi zamieszkał na klatce
schodowej. Interwencja w policji nie wie-
le pomogła.
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wytoczono sensacyjny proces
W ub. roku do prokuratora sądu okrę-

gówego w Warszawie wpłynęła skarga
konfidenta straży granicznej, niejakie-
go Adolfa Foretka, przeciwko komisarzo-
wi straży granicznej, Aleksandrowi Ku-
źmińskiemu o nadużycie władzy, W skar-
dze Foretek twierdził, że jest szykano-
wany przez wywiad straży granicznej,
ponieważ przestał pracować w charak-
terze konfidenta oraz skarżył się, że

Rewizie w biurach
pisania podań

Władze starościńskie przeprowadzają

obecnie kontrole w biurach pisania

próśb, które, jak wiadomo, egzystują na

podstawie koncesji, Chodzi o sprawdze-

nie, czy właściciel biura prowadzi rejestr

zgłaszających się klientów, czy nie udzie-

la porad prawnych, co jest, jak wiadomo,

zabronione, pozatem czy redaguje poda-

nia i prośby w granicach uzyskanych u-

prawnień,

W wypadku stwierdzenia wykroczeń

winni będą pociągani do surowej odpo-

wiedzialności, przyczem grozi im nawet

odebranie koncesji. (Om)

Reemiorantów z Francji
czekają procesy

Na tle wysiedlania przymusowego ro-

botników polskich z Francji dojdzie nie-

bawem do szeregu procesów o nielegal-
ny wyjazd zagranicę. Jak się okazuje

konsulaty polskie we Francji powiadomi-

ły w wielu wypadkach nasze władze ad-

ministracyjne, iż reemigranci, którzy 0-

trzymali dowody umożliwiające im po-
wrót do kraju, przybyli zagranicę w spo-

sób nielegalny. Obecnie wytoczone im

będą procesy za wyjazd bez paszportów

zagranicznych. (8  

kom, Kuźmiński nasyła na niego wywia-
dowców, którzy usiłują go wmieszać w
rozmaite afery.
Z polecenia Kuźmińskiego dwaj wy-

wiadowcy mieli Foretkowi podrzucić w
pociągu pośpiesznym w Katowicach tecz-
kę z przemycanemi zapalniczkami. Po-
nadto Foretek utrzymywał, że kom. Ku-
źmiński bezprawnie trzymał go w aresz-
cie i dopuścił się względem niego obra-
zy słownej, nazywając go kanciarzem i
oszustem, Wreszcie Foretek zarzucał kie-
rownictwu wywiadu straży granicznej
szantaż, twierdząc, że szef tego wywia-
du groził mu ujawnienie jego współpra-

cy w wywiadzie austrjackim.

Nic dziwnego, że sensacyjna skarga
narobiła wiele wrzawy. Zarządzono
śledztwo, które wykazało, że skarga po-
zbawiona jest wszelkich podstaw, wobec
czego sprawę umorzono. Komisarz Ku-
źmiński zeznał, że Foretek mści się za
wydalenie go ze straży granicznej. Był
on konfidentem, lecz wydalono go, po-
nieważ zaczął wchodzić w kontakt Zz.
przemytnikami. Roztoczono też nad nim
inwigilację, lecz umiał się on dobrze ma-
skować. Raz tylko udało się Foretka przy
chwycić na usiłowaniu przemycenia za-
palniczek, za co został ukarany przez.
sąd grzywną,
Wobec takiego obrotu sprawy, Foret-

kowi wytoczono proces o fałszywe oskar-
żenie szefa drugiego oddziału straży gra-
nicznej, Sprawa budzi zainteresowanie,
gdyż Foretek utrzymuje, że jego zarzu-

, ty w skardze są zgodne z prawdą i przed-
stawia świadków na przeprowadzenie
dowodu prawdy. i

Warto jeszcze zaznaczyć, że Foretek
sprowokował już kilka tego rodzaju afer.
Między innemi podrzucił on konduktoro=
wi wagonu sypialnego walizkę, zawiera-
jącą koronki brukselskie. Konduktora 0-
skarżono o przemyt i tylko z trudem
zdołał on dowieść swej riewinności. Ta
właśnie sprawa zdemaskowała Foretka.  

Oferty zagraniczne na elektryfikację
` Polski

Nierozstrzyśnięta dotychczas kwestja
ogłoszenia rozporządzenia wykonawcze-
go do ustawy o popieraniu elektryfika-
cji kraju, ogłoszonej przed. dwoma laty,
uniemożliwiła władzom udzielenie odpo-
wiedzi na oferty elektryfikacyjne, złożo-
ne rządowi przez szereg grup krajowych
1 zagranicznych.
W kołach gospodarczych, interesują-

cych się zagadnieniem elektryfikacji Pol-
ski, utrzymują, że wśród ofert, jakie zło-
żyły grupy zagraniczne rządowi, wyraża-
jąc gotowość przystąpienia do inwestycji
na podstawie przepisów nowej ustawy,
znajdują się następujące oferty: grupy
belgijskiej, grupy belgijsko - szwajcar-

skiej, oddzielnie grupy szwajcarskiej o-
|

raz wpływowej grupy angielskiej. Na czo-
ło ofert wysuwają się zarówno pod
względem dodatnim w przemyśle elektry-
fikacyjnym jakoteż zasobów finansowych
grupa belgijska i angielska,
Należy podkreślić,że również oferty”

kapitału rodzimego przedstawiają się na-
ogół interesująco, Przetrzymanie tych o-
fert w ciągu dwóch lat przez biurokrację
stawia obecnie pod znakiem zapytania
realność niejednej z ofert, Mimo to uwa-

żają w kołach fachowych, że ogłoszenie
rozporządzenia wykonawczego, choćby
nawet z opóźnieniem dwóch lat może
spowodować poważny ruch inwestycyjny
w dziedzinie elektryfikacji. (pr)

Konieczność należytego zorganizowania
nadzoru budowlanego

Ciągle rozlegają się narzekania na wa-

dliwą zabudowę osiedli, Mowa jest nie--

tylko o okolicach naszych mniejszych

miast, ale nawet takich, jak Łódź. Kra-
ków, Lwów, Wilno, Lublin z Warszawą

na czele, która otoczona jest nowemi, fa-
talnie zabudowującemi się osiedlami. |

„Przyczyna zła leży w braku należytego

nadzoru budowlanego, Na terenach gmin
wiejskich niema właściwie go wcale. Po-
zwolenie na budowę wydaje wójt podług”
szablonu, mianowicie zgóry już ułożone-
go odpowiedniego druczku. Jak w tym
stanie rzeczy mają wyglądać osiedla, łą-
czące się z wielkiemi miastami z Warsza-
wą na czele, osiedla, które z czasem są
włączane do tych miast!
Względy na równowagę budżetu pań-

stwowego spowodowały, że przed kilku
laty zredukowano w wielu powiatach e-
taty architektów rządowych, sprawują-
cych nadzór budowlany. Dzisiaj jeden ar-
chitekt przypada na 3 — 4 powiaty. Z
tego powodu właściwy nadzór budowla-
ny nie może być wykonywany na takich
obszarach i przy ograniczonych środkach
na pokrycie kosztów podróży.

„ Nie mówiąc o stosunkach w głębi kraju,
rezultaty są widoczne nawet pod samą
stolicą. .Pod Konstancinem powstają o-
siedla, urągające wszelkim wymaganiom
technicznym. "Urle, Świder, Józelów, roz-
budowują się często na działkach 200-me-

 

Proces O. N. R.
o zajścia na Powązkach

Wydział VIII karny sądu okręgowego
w Warszawie, wyznaczył termin wielkie-
go procesu członków rozwiązanego przez
władze Obozu Narodowo Radykalnego,
którzy oskarżeni są o wywołanie zajść
na Powązkach. Jak wiadomo w czasie
tych zajść zabity został piekarz, Delman.
Na ławie oskarżonych zasiądą 22 osoby
z Władysławem Choroszem na czele, O-
skarżeni odpowiadają z art, 163 i 225
k. k. przewidujących kary za przynależ-
ność do pota'emnych organizacyj, oraz
za zabójstwo. Na rozprawę wezwano 46
świadków. Proces rozpocznie się 2 paź-
dziernika. (i)

Nietrwałe lakowanie
butelek

Izby przemysłowo - handlowe otrzy-
mały liczne skargi na nietrwałe lakowa-
nie butelek z wyrobami monopolu spiry-
tusowego. Zazwyczaj już w czasie trans-
portu odpada olakowanie butelek, co
stwarzać może domniemanie fałszowania
zawartości i dać władzom skarbowym
podstawę do dochodzeń karnych prze-
ciw kupcom. Nietrwałe lakowanie bute-
lek istotnie ułatwia niesolidnym kupcom
różne manipulacje z ich zawartością.
Związek izb przemysłowo - handlo-

wych wystąpił do monopolu spirytusowe-
$o o wprowadzenie kapslowania butelek
z wszelkiego rodzaju wyrobami monopo-
lowymi, względnie o stosowanie laku
płynnego, zasychającego twardo i odpor-
nie. (pr.)

 

 

trowych tak, że później niema poprostu
miejsca na ustawienie ustępów i śmietni-
ków. Pod Sochaczewem, w Chodakowie
(fabryka sztucznego jedwabiu), powstało
osiedle, którego domki znajdują się w
odległości zaledwie 3 — 4 metrów od
siebie. Nawet nie wszystkie nasze u-
zdrowiska mają plany zabudowania. Ja-
ki je los czeka przy dalszej chaotycznej
rozbudowie bez kanalizacji i wodocią-
sów?

Zajmujemy się wielkiemi zagadnienia-
mi, a nie widzimy najżywotniejszych
spraw, przesądzających o wyglądzie kra-
ju na dziesiątki lat. (b)

—-

Mandaty, mandaty

W okresie od 27.VII r. b. do 4.VIII r.b.
włącznie na terenie komisarjatów od 1
do 16 oraz komisarjatu 23 ukarano do-
raźnie 574 osoby za nieprzepisowe prze-
chodzenie przez jezdnię, na odmawiają-
cych zapłacenia nałożonych kar sporzą-
dzono 126 doniesień karnych.

W tymże okresie szeregowi rezerwy
pieszej ukarali 20 osób doraźnemi man-
datami karnemi i sporządzili 5 doniesień
karnych,

W okresie od 18.VII r. b, do 27.VII r.b.

włącznie sporządzono 120 doniesień kar-

nych na rowerzystów za nieprzestrzega-
nie obowiązujących przepisów i porząd-
ku jazdy oraz ukarano doraźnie manda-
tami karnemi 307 rowerzystów.

Ewidencja zabytków
przeszłości

Stykając się z racji swej działalności z
zagadnieniem zabytków warszawskich,
Związek propagandy turystycznej m. stoł.
Warszawy przystąpił do ewidencji tych
zabytków: pos'ada już kartotekę kościo-
łów i pomników warszawskich; dalszę są
w opracowaniu.

W r. z. Związek uratował od zniszcze*
nia piękną zabytkową bramę przy ul.
Rymarskiej, a w r. b. doprowadził do po-
rządku stary, ciekawy cmentarzyk przy
kościele 0.0. Kapucynów. (b).

Kurz w parku Ujazdowskim
W rannych godzinach w parku Ujaz-

dowskim przebywają gromady dzieci za-
żywających spacerów, zabaw i t. р. Ро-
byt jednak w parku nie zawsze należy do
przyjemności, gdyż służba parkowa do-
piero koło godz. 9-ej przystępuje do za-
miatania alej, ścierania ławek i t. p. Tu-

many kurzu unoszą się w ogrodzie, gdyż
ścieżki nie są polewane wodą przed za-
miataniem.

Rodzice i opiekunki, wychodzące z
dziećmi na spacer, słusznie uskarżają się
na ten stan rzeczy podnosząc, że dzieci

muszą spożywać drugie śniadanie z ku-
rzem i pyłem.

 

Wstrząsy w domach .
w związku z budową dworca Głównego

Budowa fundamentów dworca Głów-
nego postępuje szybko naprzód. Obecnie
wbijane są pale pod fundamenty, które
wykonywa firma belgijska, Praca odby-
wa się na dwie zmiany. Wbijanie pali,
przy pomocy odpowiednich maszyn, p
łączone jest z silnymi wstrząsami, prze-
to mieszkańcy okolicznych domów w AL
Jerozolimskiej, Poznańskiej i Chmielnej,
mając żywo w pamięci ostatnią katastro-
fę przy ul. Freta 16, są zaniepokojeni i
wciąż badają stan ścian swych miesz-

kań,

Okazuje się, iż obawy te są nie pozba-
wione słuszności, gdyż jako przykład mo-
że służyć fakt, iż przy budowie funda-
mentów pod gmach chłodni śledziowej w
Gdyni, przed tygodniem zarysowała się
ściana szczytowa sąsiedniego domu mie-:
szkalnego, przeto roboty budowlane na-
razie wstrzymano. Czy nie należałoby w
Warszawie sprawdzić jaki wpływ mają
wstrząsy przy budowie fundamentów
dworca Głównego — na sąsiednie domy?
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„ HELIOS |"

Kronika wilenska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno, miejscami deszcz. W

dalszym ciągu skłonność do burz,
zwłaszcza w dzielnicach wschodnich.

Ciepło.
Umiarkowane wiatry z kierun-

ków zachodnich.
DYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następująе
apteki:

Miejska — Wileńska 23, Chomiczew-
skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie-
$ — Ostrobramska 28, Filemonowicza —

ielka 29.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Przesunięcia ks. ks. preiektów
średnich szkół wileńskich. Ze źródeł
nieoficjalnych dowiadujemy się O
przesunięciach ks. ks. prefektów
szkół _ wileńskich, zarządzonych
przez Kurję Metropolitalną w poro-
zumieniu z Kuratorjum Okręgu
Szkolnego Wileńskiego. Przesunię-
cia te przedstawiają się następująco:
ks. prefekt Czerniawski, prełekt
gimn. im. Słowackiego, zostaje prze-
niesiony do gimn. im. Orzeszkowej;
ks. preiekt Henryk Harasimowicz z
gimn. w Oszmianie przeniesiony zo-
staje na prefekta do Żeńskiej Szkoły
Handlowej w Wilnie; ks. preiekt tej
szkoły Franciszek Tyczkowski idzie
na kapelana do wojska; ks. Józef
Alchimowicz, pref. gimn. im, Mic-
kiewicza, przeniesiony zostaje do
gimn. w Lidzie; ks. Wacław Siekier-
ko z Nowych-Święcian zostaje pre-
fektem gimn. im, Mickiewicza; na
prefekta do gimn. im. Słowackiego
przychodzi ks. Rogiński.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Prez. Maleszewski na czele

nowopowstałej komisji teatralnej, W.
tych dniach powstaje komisja tea-
tralna, której zadaniem będzie
utrzymywanie kontaktu z dyrekcja-
mi teatrów w sprawie programu, ad-
ministracji i tt p. Na czele komisji
stanąć ma prezydent miasta, dr.
Maleszewski. (s)
— Zadrzewienie Altarji, Jesienią

roku bieżącego zarząd plantacji
miejskich przystąpi do dalszego za-
drzewiania wzgórz  Altarji, które
weszły,w skład parku miejskiego.
Jak wiadomo, Altarja stanowi włas-
ność kościelną i wydzierżawiona zo-
stała przez zarząd miejski na 30 lat.
— Przekazanie miastu lasów pań-

stwowych. Jak się dowiadujemy,
czynione są starania o przekazanie
w zarząd władzom miejskim m, Wil-
na państwowych kompleksów leś-
nych, znajdujących się w obrębie
wielkiego miasta Wilna. Lasy te,
leżąceA wiska na pięknych pe-

ryferj miasta, jak n. p. Amtokol,
udostępnione szerokiej publiczności,
spełniałyby rolę naturalnych par-
ków.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Jesienny rozkład jazdy. Z

dniem 1/9 r. b. wchodzi w życie no-
wy rozkład jazdy pociągów, tak
zwany jesienny. Rozkład zawiera
pewne zmiany w godzinach przyby-
wania i  odjeżdżania pociągów,
zwłaszcza podmiejskich,
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SPRAWY SZKOLNE.
—_ Prywatna  Koedukacyjna

Szkoła Powsz. i Przedszkole „Pro-
mieū“ — Wiwulskiego 4 i filja na
Zwierzyńcu —  Witoldowa 35-a
przyjmuje zapisy na r. szk, 1935/36.
Wysoki poziom naukowy i wycho-
wawczy. Francuski bezpłatnie. Do-
datkowo komplety muzyki i plastyki.
— Gimnazjum im. Filomatów i

Liceum Handlowe S. Pietraszkiewi-
czówny w Wilnie przyjmuje zapisy

codziennie od godz.
10—2-ej: Wilno, ul. Żeligowskiego
1—2 Warunki przyjęcia do gimna-
zjum: ukończenie 6-ciu klas szkoły
powszechnej; do Liceum — 6-ciu
klas szkoty średniej.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Likwidacja warsztatów rze-

mieślniczych, W związku z końco-
wym terminem, uprawniającym do
legalizacji warsztatów , rzemieślni-
czych w Wilnie, dowiadujemy się, iż
około 100 warsztatów pracy, wobec
ciężkich warunków właścicieli tych
warsztatów oraz braku odpowied-
nich kwalifikacyj, z dniem 1 wrześ-
nia r. b. ulegnie likwidacji Z zam-
knięciem warsztatów _rzemieślni-
czych mależy oczekiwać wzrostu
bezrobocia wśród rzemieślników,
których rzesze bezrobotnych usta-
wicznie zwięlkszają się i dochodzą
obecnie do 1500 osób. (s)
— Bezpłatne kursa dokształca-

jące. lzba Rzemieślnicza w Wilnie
podaje do wiadomości wszystikich
rzemieślników-mistrzów, iż ci obo-
wiązani są zapisać swoich uczniów
na bezpłatne kursa dokształcające,
najpóźniej do dn. 3 września r. b.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— 4806 bezrobotnych liczy Wilno.

Wobec zakończenia robót sezono-
wych, stan bezrobocia w Wilnie nie
uległ w ostatnim tygodniu zmniejsze-

' Nieludzki ojciec wypędza „,czorta”
z dziecka

W Grodnie, w centrum miasta,
przy ulicy Dominikańskiej Nr. 1 za-
mieszkkuje dozorca tej posesji Ale-
ksander Soroka z żoną i 11-letnim
synem.

Od pewnego czasu ojciec zaczął
dopatrywać się u syna obecności
djabła, którego za wszellką cenę
chce z niego wydobyć,
W tym celu nieludzki ojciec wią-

zał dziecku nogi, a następnie, uło-
żywszy je na pościeli, odprawiał
nad niem modły, z wezwaniem sza-
'tana do opuszczenia ciała syna.
Gdy dziecko, zniecierpliwione, za-
|czynało się rzucać, ojciec mówiąc,
'że to djabeł miota dzieckiem, w nie-
ludzki sposób bił je, przygniatając
całym swym ciężarem do łóżka.

Takie wypędzanie djabła odby-
wało się codzień i trwało po kilka
godzin, aż zmęczony ojciec opadał
z sił, a katowane dziecko przestało
reagować na razy. W| czasie takiej
egzekucji dziecko, cicho jęcząc, mó-
,wiło: „bijcie, bijcie'.. a potworny
lojciec wołał: ,,o, czort wyszedł'...

Jak zdołano ustalić, dziecko wca-
1е ше jest anormalne, przeciwnie,

iap ESS A]

i pomoce naukowe przewidziany zo-.
stał wydatek w kwocie 3800 zł. !

Na podkreślenie zasługują niskie
piocentowo lkoszta administracyjne,
które stanowią 10 proc. ogólnego
"budżetu.
i RÓŻNE.

Remont kliniki položniczo-
ginekologicznej. Z dniem 1 września
z powodu remontu lokalu zamknięta
zostaje klinika położniczo-ginekolo-
|giczna przy szpitalu św. Jakóba.
Remont potrwa około miesiąca.
„Chorzy kierowani będą do szpitala,
; żydowskiego. й : !
j SĄDY STAROŚCIŃSKIE.,

— Kary administracyjne. W dniu

1 a=

niu się, Według ostatnich danych;* wczorajszym Starostwo Grodzkie u-
Wilno liczy 4806 bezrobotnych, w tej
liczbie 1764 kobiety. Najwięcej bez-|
robotnych jest z pośród pracowni-

;karało grzywnami szereg osób za
kąpanie się w miejscach miedozwo-
lonych przez władze bezpieczeń-

ków umysłowych, bo aż 1127 osób.| stwa, oraz za podpływanie do prze-
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ., jeżdżających statków, co wywołuje

— Okręg kolejowy L. O.P.P. w| niepokój publiczny.
pracy dla lotnictwa. Okręg kolejo-
wy LOPP w roku bieżącym ma na-
dzieję przysporzyć na cele lotnictwa|go. Z okna wystawowego fi
82 tys. zł, co oznaczałoby wzrost  tokolski (róg Zawalnej i W.

od lanki)budżetu, jaki się daje zauważyć

KRONIKA POLICYJNA. )
— Kradzież z okna wystawowe-|

Ап-!

ohu-|
wczorajszej nocy złodzieje|

nawet dość roztropne.
Krążą pogłoski, že Soroka miał

kochankę, która rzekomo urzekła
jego żonę i syna.

W. niedzielę po południu na uli-
cy Zamkowej Soroka dotkliwie pobił
swoją żonę za rzekomo czynione mu
zarzuty utrzymywania stosunków z
kochanką,

Sprawą zainteresowały się wła-
dze policyjne, a wszczęte dochodze-
nie niewątpliwie ustali winę zacofa-
nych wodziców i dziecko zostanie
oddane pod opiekę jakiegoś zakładu
wychowawczego. Dochodzenie jest
wprawdzie  utrudmione, ponieważ
dziecko nie chce przed policją ze-
znać prawdy, gdyż pytane później,
co zeznało, odpowiada: „jak po-
wiem, że mnie tatko bije, to tatka
zabiorą do policji i tatko straci po-
sadę'.

Podobno rodzice powieźli dziec-
ko do Augustowa do jakiegoś „zna-
chora”, który ma wypędzić zeń

djabła.
O tej podróży mówiono w domu!

już od kilku dni, a gdy chłopiec opo-
nował, został dotkliwie. obity.

śniaków, przywożących do Wilna
' przemycaną z zagranicy sól, większe
okupy. Oszustom grozi surowa kara.

By nastraszyć rodziców.
Jk” ustaliło dochodzenie Szak

i Samuel (ul. Mickiewicza 44), który
popełnił „rzekomo samobójstwo, w
rzeczywistości wypił tylko kwasu
octowego, by upozorować zamach
samobójczy. Sposobem tym żydek
miał nastraszyć swoich rodziców,
którzy, ze słów jego, podobno w
czasach ostatnich bardzo mu doku-
czali.

WYPADKI.
— Pobicie.

ska, zam, przy ul. Mostowej 6 m. 12,
w czasie kłótni z nieznanym osobni-
kiem, który przyszedł do pracowni
jej męža, została przez tegoż osob-

nika kopnięta nogą w okolicę brzu-

cha.  Poszlkodowaną zaopiekowało
się pogotowie ratunkowe, Nieznany
awanturnik zbiegł.
—Spadł z płotu. Czesław Gom-

burewicz, zam. przy ul. Trembackiej
27 m. 14, spadł z płotu, doznając
ogólnego potłuczenia ciała. Poszko-
dowanego opatrzyło pogotowie ra-

lat kilku, pomimo kryzysu gospodar-| skradli kilkadziesiąt butelek wina, | tunkowe.
czego. !

Najpoważniejszą wpłatę stanowi|
przelew na cele ogólno-państwowe
w sumie przeszło 32 tys. zł. Nastep-!
ną ważną pozycją rozichodową jest
wydatek na cele obronyprzeciwlot-|
niczej, co wyniesie w roku biežącym
11 tys. zł» Również poważną dzie-
dzinę, bo 6000 zł. rocznie stanowi
t.zw. Lotnicze Przysposobienie Woj-|
skowe, które w ten sposób oprócz;
celów czysto sportowych posiada|
jeszcze znaczenie państwowe. Szy-!
ownictwo i lotnictwo kosztuje!

wódek i koniaku. Charakterystycz- |
nem jest, iż przy zbiegu tych ulic
stoi stały posterunek P. P., огай
znajduje się kilka stróżów nocnych|
towarzystwa „Klucze', mimo to|
sprytni złodzieje zdołali dokonać
kradzieży. (s)
— Podając się za wywiadowców,

oszukiwali wieśniaków, W, dniu
wczorajszym aresztowani zostali ij
osadzeni w więzieniu  śledczem
Mowsza Frydman, zam, przy ul. |
Prostej 17, oraz Chaim Miurmes,į
zam. przy zauł, Krawieckim 7. Obaj;

— Uratował tonącą. Ośmioletnia
Regina Jankowska (ul. Kalwaryjska
65), bawiąc się na brzegu Wilji,
wpadła do wody i zaczęła tonąć.

Tonącą dziewczynkę wyratował nie-

jaki Michał Kożemiakin, zam. przy
ul. Plutonowej 12.
— Nieostrożnie potrącił starusz-

kę. Wskutek potrącenia przez nie-
znanego przechodnia, upadła na

chodnik i uległa złamaniu nogi nie-
jalka Jadwiga Marzewiczowa, 1. 80,
zam. przy ul, Turgielskiej 2. Pogo-
towie ratunkowe odwiozło nieszczę-

Okręg 6000 zł, Na szkolenie i zwią- oni przez czas dłuższy, udając 'wy-j śliwą do szpitala św. Jakóba.

zane z tem wydatki, na sprzęt OPLG

oty medal LIGI NARODÓW otrzymał rewe-
lacyjny fllm ca temat SOWIECKI

„NASZ CHLEB POWSZEDNI"
Już WKRÓTCE.

 

wiadowców. P. P., pobierali od wie-

 

DARMO DAJEMY
50 HMJLEPSZYCH PRZEPISÓW

do konserwowania owoców, jarzyn, grzy-
Dziś najwięk- D i "bu eto;Ža Don Juan | lui žilas |sav isp Grantowy s

Nad program; Aktualja oraz tyg. Pata. Balken 25 gr. parter od 54 gr. ы do zapraw i
i l iš oraz

„Każdy musi zobaczyć największą rosyjską |; 55 rena „irena-Patent“
iPAN

 

Świat.sie Śmieje"ss"
Każdy musi usłyszeć przeboje: „S e re e”, „Tjuk-Tjuk" i in. w originalnem wyko-

komedję muzyczną Żądać we wszystkich sklepach.
Skład fabryczny na województwo pół-

nocno-wschodnie

D/H. „T. OJDY NIEC"
wł L MALICKA,

Wilno, ul. Wielka 19, tel. 4-24. 

Helena Korzeniow-

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

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
ujrzymy przezabawną komedję muzyczną
Pawła Schureka p. t.. „Muzyka na ulicy”,
która cieszy się coraz większem powodze-
niem. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Muzyka
na ulicy”, :
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Koncert

Hanki Ordonówny. W. programie dzisiej-
szym zapowiedziane są najcelniejsze i naj-
bardziej lubiane piosenki oraz cały szereg
utworów nowych, dotąd nieznanych. W
wieczorze dzisiejszym bierze udział rów-
nież świetny piosenkarz i artysta filmowy
Igo Sym.
— „Domek trzech dziewcząt* Szuberta.

W sobotę nadchodzącą Teatr Muzyczny

„Lutnia” otwiera swe podwoje uroczystą
„premjerą op. Szuberta „Domek trzech
dziewcząt”. W rolach naczelnych wystą-
pią:  Bestani, Nochowiczówna, Zayenda,

Block, Szczawiński, Tatrzański i K, Wyr-
wicz-Wichrowski, Reżyserja B. Folańskie-

go. Dekoracje W. Makojnika. Choreografja

J. Ciesielskiego, który przygotował efek-

towny balet „Zegar kurantowy'” do muzyki
Szuberta z baletu „Rozamunda'.

— Teatr „Rewja”. Dziś po raz czwaf”

ty niebywały program sportowy p. t. „Olim-

pjada P.O.S.", który zachwyca widzów, na-

gradzających wykonawców sowitemi oklas-
kami. Początek przedstawień o godz. 6
min. 45 i 9 min, 15,
— W najbliższych dniach zjedzie do

jWilna cyrk „Arena”. Jak już pisaliśmy w

swoim czasie, w najbliższych dniach zje-

dzie do naszego miasta cieszący się we

wszystkich miastach Europy nowozałożony

wielkim wysiłkiem i nakładem w bieżącym

roku cyrk „Arena“. Olbrzymi ten, 4-ro

masztowy cyrk zjedzie do naszego miasta

już w przyszłym tygodniu i rozbije swe

nowe namioty wraz z bogatym zwierzyń-

cem przy ul. Mickiewicza róg ul. Tartaki.

Niewątpliwie przyjazd nowego cyrku

„Arena“ do Wilna wywoła zrozumiałe za-

interesowanie, ponieważ znany on nam jest

już z artykułów prasy o przepychu wysta-
wionej w cyrku „Arena“ wodnej pantomi-
nie: „Cyrk pod wodą“.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 29 sierpnia.

6.30: Pieśń. Pobudka, Gimnastyka. Mu-
|zyka. Dzien. por. Pogadanka sportowo-

turystyczna. Muzyka. Giełda rolnicza. 8.30—

11.57: Przerwa. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.

12.03: Kom. met. 12.05: Dzien. poł. 12.15:

Koncert. - 15.15: Z operętek Abrahama.
15.25: Życie artystyczne i kulturalne miasta.
15.30: Zespół kameralny. 16,00: Audycja

dla dzieci młodszych. 16.15: De Falla —

„muzyka, 16.30: Sonata e-moll. 16.50: Codz.

odc. 17.00: Dla naszych letnisk i uzdro-

wisk — koncert. 18.00: Książka i wiedza—

„odczyt. 18.10: Minuta poezji. 18.15: Cała

| Połska śpiewa. 18.45: Drobne utwory fort.

|(płyty). 19,15: Koncert reklamowy. 19.30:

j Pieśni ludowe. 20.00: Jak spędzić święto?

20.10: Koncert. 20.45: Dzien, wiecz. 20.55:

Obrazki z życia dawnej i współczesnej

Polski. 21.00: Koncert skrzypcowy. 21.30:

| Operetka „Wiróg muzyki”, 22.00: Transm.

pierwszej podróży S/M „Piłsudski” z Trie-

stu do Gdyni. 22.30: Wiadomości sportowe.

22.40: Mała Ork, P. R. 23.00: Kom. met.

23.05—23,30: Mala Ork. P. R.

JŻYD - ZBOCZENIEC ZNIEWÓLIŁ
i SZEŚCIOLETNIĄ DZIEWCZYNKĘ.
W dn. 27 bm. Orszewska Anna,

ul. Węglowa 14, zameldowała, że
nieznany jej mężczyzna, narodowo-

ści żydowskiej, zwabił jej córkę Ja-
ninę, lat 6, dopuszczając się na niej
|czynu lubieżnego, zarażając ją cho-

jroba weneryczną. Ustalono, że
sprawcą zarażenia jest Wajnsztejn
Mejer, ul. Makowa 7 m. 8, którego
na polecenie prokuratora zatrzy-

mano.

 

 :

 

do sprzedania bardzo |d y c h Stro n-

ładnie położony, 7ha,jnictwa Nar o-
można ziemi nabyć| d owego. Łaska-

więcej —  budynkilwe zgłoszenia prosi-

nowe. rm, na|my kierować: Mosto-
miejscu: Jerozolimka-|wa 1. „Dz. Wil”.

Kalwarja, w pobliżć|Piiniiuamiuniiasiė
kol. Zgoda, posiadłość
Kryłowa. —2 i NAUKA. Ę

|2 DOMKI — | GRMK=KIKNKkKма
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z prawem wykupie.|  NAUCZCIBIKĄ
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gerowskiej za 25 zł.
Córkę ma chorą na
otwartą gruźlicę. Po-
łożenie nad wyraz
ciężkie, a będąc!
szwaczką z zawodu)
uratujemy ją, wyku-|
pując maszynę z lom-
bardu. Prosimy choć
o najmniejsze datki,
składać w  Admini-
'stracji „Dzien, Wileń-
skiego”, lub na Bak-
szcie 10—2, dla E. L.

e
Kupno PRACOWNIKÓW— ii- BIEDNA, ROZPACZLIWE |

i i sprzódażBv i umyslo-|54 lat 20-tu znana položenie, Pa
|wych | wykwalitiko-|stow. Pas  Milosier- se LŽ. z dzi ъ
|and gas dzia wdowa woła o ze SM > Rz
u -- i = ‹

Folwark + pdział Mio-|PSO V wykupieniu dłuższego czasu je-
maszyny ręcznej SIN- stem bez pracy —

zmusza mnie odwołać
się do miłosierdzia
bliźnich prosząc ©
pomoc я п;іэ!пш:::іеі-
szą choćby — оНага.
Ada. „Dz. WiL* dla
„K. M“.

CZYTAJCIE'*
i ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ
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