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Wilno, Piątek 30 Sierpnia 1935 Nr. 238
 

dstrząsająch tragedja o rodzinie manarsżej
Śmierć królowej Belgów Astrid

PRZEBIEG KATASTROFY. "ŻAŁOBA. pada 1905 r w Stokholmie, jako

WYBORY CZY „WYBORY?"
Akcja „przedwyborcza“
4 Aresztowania i rewizje

  

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa STOKHOLM, (Pat). Cała Szwe- księżniczka szwedzka, Jest ona trze „Kurjer Poznański donosi z,stawiono do aresztu śledczego, gdzie

podaje następujące szczegóły lkata-|cją pogrążona jest w głębokiej żało-|ia córką lks. Karola szwedzkiego i| Bydgoszczy, że we wtorek bydgoska|zatrzymano go około 10 godzin.

strofy samochodowej, w której zna-| ję z powodu tragicznego zgonu kró| księżniczki Ingeborgi duńskiej, sio-|policja śledcza  przeprowadziła| Późnym wieczorem nastąpiło zwol- t

lazła śmierć królowa Astrid. Król lowej Belgów Astrid. Flagi w mie- strzennicy Ikróla szwedzkiego Gu- przed południem ponowną rewizję

 
nienie z aresztu.

i królowa jechali otwartym samo-| scje spuszczono do połowy masztu |stawa piątego. w lokalu sekretarjatu Stronnictwa Podobny przebieg ma akcja

chodem do  Kussnacht. Samochód] Pisma wyszły w żałobnych obwód- Ks. Astrid otrzymała wychowa-|Narodowego w Bydgoszczy przy uli-| przedwyborcza także i w innych

szedł z szybkością około 50 kim. gdy] kach. nie nowoczesne. Frzeszła kurs go-|cy dr. kmula Warmuińskiegó, a także|miejscowościach b. zaboru pruskie-

nagle około godz. 11-ej w miejscu, spodarstwa domowego, krawiectwa, |w mieszkaniu kilku czionków zarzą-| go.

zdawałoby się zupełnie nie niebez- KONDOLENCJE. pielęgniarstwa i przez 4 miesiące |du powiatowego Str, Nar. Poszuki-| Mianowicie w Wolsztynie policja

piecznem, samochód poślizgnął się WARSZAWA. (Pat). Natych- praktykowała jako zwykła  pielęg-|wano jakichś ulotek  przedwybor- |jmundurowa przeprowadziła rewizję

na mokrym asfalcie, zarzucił i ude- siuos aaanio as „| niarka w szpitalu. W, marcu 1926 r.|czych, uuluazjg| w sekretarjacie Str. Narodowego.

rzywszy w parapet zwalił się do je- wojdiówiyci dok da królewskiej ks. Astrid poznała się ze swym|  Ulotek tego rodzaju nie znale-| Wynik negatywny. SW
Ba dci królowejBelgów оУР б przyszłym małżonkiem, „ następcą | ziono, natomiast zabrano pewną Następnie dokonano rewizji u

LUCERNA. (Pat). W. katastro- |ce charge d'aitaires królestwa Belgji| "97% belgijskiego — Ikrėlewiczem ilość druków i instrukcyj organiza-| kierownika powiatowego Str. Nar.

fie samochodowej królowa belgijska
doznała pęknięcia czaszki, wskutek
czego nastąpiła śmierć na miejscu.
Król odniósł kilka ran głowy, które
jak donoszą, nie są niebezpieczne.

Zmarła królowa belgijska jest
trzecią córką lks. Karola szwedzkie-
go, brata króla Gustawa. Osierociła
ona dwoje dzieci,

LUCERNA. (Pat). Para królew-
ska belgijska od pewnego czasu
mieszkała w willi Haslihorn w po-
bliżu Lucerny.

Zwłoki królowej przewieziono

w Warszawie p. Borel de Bitsche
kondolencje w imieniu pana Prezy-
denta R. P. — zastępca szeia kance-
larji cywilnej dr. Skowroński, a w
imieniu rządu zastępca dyrektora
protokółu dyplomatycznego p. Alek-
sander Lubieński.

Leopoldem, a w parę miesięcy póź-
niej nastąpiło ołicjalne ogłoszenie
zaręczyn. 4 lipca 1926 r. odbył się w
Stokholmie ślub cywilny, a 10 listo-
pada tegoż roku uroczysty ślub ko-
ścielny w katedrze św. Goduli w
brukseli М r. 1930 księżniczka
przeszła z wyznania ewangelickiego 

MODŁY OJCA ŚWIĘTEGO. ;
MIASTO WATYKAŃSKIE. (Pat). Papież wysłał depeszę do króla Le- |

!opolda Ill donosząc równocześnie o
| modłach, odprawionych przez Ojca

do willi królewskiej. Lękarze ie 078700 za duszę zmatiej. królowej.

na wyznanie rzymsko-katolickie,
Królestwo belgijscy mają dwoje

dzieci: córeczkę Józefinę-Karolinę,
urodzoną 11 października 1924 r, i
następcę tronu królewicza  Bau-
douin, który przyszedł na świat 7
września 1930 r.

Po tragicznej śmierci króla Bel-

cyjnych, W, związku 7 tem przesiu-
jchano prezesa zarządu powiaiowego
„posła Lewandowskiego, wiceprezesa
|radnego Dymkowskiego i czionków
zarządu radnego Konarskiego i Ma-
jorczyka.

' Fosła Lewandowskiego po prze-
'słuchaniu i spisaniu protokuiu od-
{\

p. Adama Przybyły również z wyni-
kiem ujemnym. +. Przybyłę dopro-
wadzono na posterunek, lecz po spi-
saniu protokółu zwolniono 0.

Również przeprowadzono  re-
wizję u p. Stanisława Dulaty, Za-
brano tam tylko wywieszoną w
oknie wystawowem ulotkę.

 
W rozpaczliwej walce © mandaty
Odczyty, poranki iilmowe nie

udają się panom kandydatom na
postów. Rozbijają je wyborcy, śmie-
chem pizyjmując wystąpienia przy-

mowąć na zebraniach próbują in-
mych sposobów. O praktykach, jed-
nego z nich p. Szczepańskiego pisze
„Goniec: T

lili pierwszej pomocy królowi na zyCIJORYS ZMARŁEJ KRÓLOWEJ в6 ZAWAŁ. , szłych panów posłów. |  Wjbec niepowodzeń.„odczyto-

miejscu wypadku, nakładając opa-, WARSŽ a (Pat) Rais a P Re. AE We wtorek w Warszawie w wiel- wych' kandydaci próbują innych

tr ata sk : ; i B КЕ kiej sali przy ul. Siennej 16 zwsłano sposobów.  Naprzykład adwokat \

BADANIE MAPY SPOWODO-
WAŁO KATASTROFĘ.

LUCERNA. (Pat). Według opo-
wiadań króla Leopolda przebieg
tragicznej katastrofy był następują-
cy: królowa Astrid podczas jazdy sa
mochodem rozwinęła mapę okolicy,

„Belgów Astrid urodziła się 17 listo-

ё
tron 23 lutego 1934 r.

 

żaniepokojenie wśród
urzędników |

 

zebranie „pracowników  umysło-
„wych”, na któremi — jak pisze „Go-
"niec" mieli przemawiać panowie
' Dabulewicz, adwokat Szczepański,
'xloppe i adw. Sokołowski, Wobec
'tego, że prócz czterech mówców na
'zebranie przyszło jeszcze pięciu
"słuchaczy, panowie kandydaci po-

 

Szczepański rozsyła wyborcom swą
|broszurę o zasadach obradowania,
dając w ten sposób dyskretnie do
|zrozumienia, że będzie się umiał
zachować w Sejmie, jak należy.

P. Szczepański nie wiedział jed-
|nak jak się zachować na žebraniu

|ma ul. Siennej, gdyż w broszurze je-

aby zapoznać się drogą. W pewnej Centralna Rada Pracownicza Termin audjencji nie został do- stanowili nie nadwyrężać swych |go niema rozdziału o tem co robić i

chwili, król, który prowadził ma- zgłosiła w Prezydjum Rady Mini- tychczas wyznaczony. Jako przy- strun głosowych dla zdobycia pię-|na zebraniach, gdy zjawi się pięć 4
szynę, pochylił się lekko, aby rzu- strów prośbę o wyznaczenie termi- czyna braku odpowiedzi naprośbę ,Ciu głosów i poszli do domu. osób.
cić okiem na mapę. Jedna chwila ńu audjencji u premjera, względnie Rady Pracowniczej podawana jest Kandydaci nie mogąc się rekla- ‹/ |
nieuwagi króla spowodowała zejście u podsekretarza stanu, p. Siedleckie okoliczność, iż odnośne instancje й. ię й!
samochodu z szosy i zderzenie z go. Delegacja pragnie poinformować urzędowe zajęte są akcją przedwy- „Domki wyborcze Le
drzewem, o które wóz rozbił się. się u źródła miarodajnego, czy i oborczą. Niemniej w kołach urzędni- 2 Е i : $
Król i królowa zostali wyrzuceni z ile odpowiadają prawdzie pogłoski|czych zaznacza się z tego powodu W. osłatnim czasie jesteśmy Chorzów, Katowice, Mysłowice, ba, g
samochodu. Królowa uderzyła gło- o rzekomo zamierzonej obniżce płac wzrost zaniepokojenia, (PRESS). świadkami, że niektóre gminy jak nawet Szopienice, Podobno Szopie-

wą o drzewo, odnosząc śmiertelną urzędniczych. › . Katowice, Chorzów i t. d. przystę-| nice otrzymują 50.000 zł. kredytu
ranę. Rozbity samochód siłą bez- BOA ZIE pują do budowy tak zwanych: ta-|na budowę 40 mieszkań dla bez-

władu ak, się = e „w lktó- : nich mieszkań. W ciągu ostatnich| domnych. i zapk ь
rym zanurzył się. dzoier, który po- а „| dwóch — trzech lat budowało się Cóż kiedy lepianek i ziemiane:

ow rozbitym wozie, zanu- Oficjalna przyczyna rozruchów mało. Naraz znalazły się kredyty i|jest coraz więcej na Śląsku?!
rzył się z maszyną w jeziorze, nie = - ° roz ło si id je, jee żadnej rany. Przejeżdżają chłopskich na Litwie ozpoczęło się bu Gs Buduj

alony i Ga ais | RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą, tacji agentów państw obcych.  Ko- Kto się interesuje wyborami?
Tragiczny wypadek zdarzył się że w związku i wytworzo- munikat kończy się ostrzeżeniem, WYBORCZA GAZETA żYDOWSKA. :

boztswiadów: PodBEGE należy że: POCZ rom uczy opskie, powró- że rząd użyje wszystkich sił do stłu- - й : : \ й 2 1
ez mc iais D y,że ił do Kowna przebywający w swym mienia zamieszek i że wystąpi ener- Ogólno - Żydowski Komitet Wy- poczynaniach i pracach Komitetu i

samochód królews ALA sam: w majątku premjer Tubelis, Sprawa gicznie przeciwko elementom wy- borczy w Krakowie oraz wyłoniony|wydziału wykonawczego, rozpoczął

den a obie zai е КРЧЮЗ“ “ rozruchėw jest w dalszymi ciągu te- | wołującym niepokój w kraju. „z jego grona ścisły wydział wylko-|wydawaćspecjalną wyborczą „Ga-

BA DORI p ewskiego, ani matem naradgabinetu litewskiego.| ——————————————|NAWCzy, pragnąc wyczerpująco in-|zetę Żydowską”. iš
gu , W naradach tych bierze również u-, | ŽGON NA > , iformować szeroki ogół żydowski o sęk

; ' dział prezydent republiki Smetona.' A Į
ZEBRANIE RADY MINISTRÓW. ; ! 5 \

ч * ; Wladze bezpieczeūstwa pr:zepro- WARSZAWA. (KĄP). Otrzyma-, )

BRUKSELA. (Pat). Popołudniu ; wądziły Rabiowaia aaa k liśmy wiadomość, że na zesłaniu na „Ruch przedwyborczy wŁodzi ‚
zebrała się rada ministrów,

w związku ze
Król powraca do stolicy jutro, dzie-

celem;
wydania' zarządzeń, pozostających:

śmiercią królowej.|

podejrzanych o udział w  zamiesz-
kach.

Wedle oświadczenia prasy, czyn-
niki oficjalne uważają, że wystąpie-

wyspach Sołowieckich zmarł ś. p.
ks, Józef Żmigrodziki, proboszcz pa-
ralji św, Mikołaja w Kijowie.

OTWARCIE KONFERENCJI

Według danych urzędowych, z
oośród 348.000 obywateli umiesz-
czonych w sejmowych spisach wy-

borczych w Łodzi, reklamacje w ob-
wodowych komisjach złożyło — 13
(trzynaście) osób.

 

22 królewskie oczekiwane 54! nia chłopskie wywołane były agi- MAŁEJ ENTENTY. AC ' :
isiaj. ы ołów 2 i , a 8 2
Pasaisioa i korkšilaiy Paintu Ob: tacją elementów komunistycznych. BIAŁOGRÓD. (Pat). Dziś rano „Referat p. Madejskiego w Wilnie“

cych opuściły na znak żałoby flagi
do połowy masztu. :

Przebieg ceremonii pogrzebowej

We wszystkich dziennikach ukazał
się dłuższy komunikat agencji Elty,
oświadczający, że przyczyną po-
wstałych zamieszek były  demago-

premjer Stojadinowicz dokonał o-
twarcia konłerencji Małej Ententy.
Ministrowie, biorący udział w Коп-
ferencji, podejmowani byli następ-

Wizoraj w sali teatru na Pohu-
lance odbył się wiec sanacyjny, na
którym przemawiał b. dyr. Funduszu

sowania robotników nie przeszkodzi
sejmowi w wykońaniu swych zadań.
Potem szybko odszedł kończąc o-

nie jest jeszcze ustalony. giczne żądania, wysuwane przez nie przez regenta Iks. Pawła, śniada-| Pracy p. Madeyski na temat „Świat |statnie słowa w drzwiach.
ODEZWA DO NARODU. ludność wiejską pod wpływem agi- niem w rezydencji letniej w Bohinje. pracyawybory”. į Publiczność spała, Ale „еп-

BRUKSELA. (Pat). N 2 а US Wielka sala teatru świeciła pla-| (uziazm ...

че о Makin świa kadłowej, =——=—->—2— mani pustych krzesełObie galerje|pRZYMUSOWA  ABSTYNENCJA... .
Belgów rada ministrów zebrała się ie naba au A WYBORCZA,
na nadzwyczajne posiedzenie, na
którem uchwaliła wydać odezwę do
narodu. W odezwie tej czytamy m.
in.: Belgja, znajdując się jeszcze pod
wrażeniem tragicznego zgonu — Кгб-
la Alberta, opłakuje dziś królową,
której młodość, wdzięk i zalety u-
mysłu zdobyły serce całego narodu.
Przygnębiony kraj łączy się z kró-
lem w głębokim współczuciu i smut-
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Wrzešnia 1935 r. !

Wśród obecnych szereg osób ze
świata urzędniczego. Starostwo, po-
licja. Zwracali uwagę p. aspirant
Królikowski, przod. Górecki oraz
duża ilość ich kolegów i podwład-
nych. Pozatem około 80 szoferów z
Arbonu.

Referent monotonnym głosem
„opiewał' nową Konstytucję i ordy-
nację. Nie mówił zbyt wiele, ale

   W zwi
w najbliższych dniach ukaże się za-
rządzenie starosty grodzkiego za-
|kazujące sprzedaży i wyszynku na-
| pojów alkoholowych. Zakaz obowią-
jzywać będzie od godz, 18-ej dnia 7
| wrzęśnia do godz. 9-ej dnia 9 wrze-
;śnią rb.
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Prenumerata mies. wynosi zt. 3 gr. 50.
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chwilami robił wrażenie opozycjoni-;
sty, szczególnie wtedy, gd stwier-| CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

ku Naród pragnie otoczyć czułą |

dził, że iakt głosowania lub niegło-| L. O. P. P.
pieką dzieci królewskie, które zo-
stały osierocone, i  
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„Morderstwo”
Pod powyższym tytułem znajdu-

jemy w Nr. 66 wychodzącego w
Grodnie „Nowego Życia' następu-
jącą wzmiankę:

„Wielkie wrażenie w  całem
Grodnie wywołało morderstwo, do-
konane w sobotę dn. 24 b, m, Na
ulicy Bonifraterskiej wynikło zaj-
ście, jacyś nieznani osobnicy zacze-
piali przechodniów. Przechodnie u-|
stępowali, a dwóch napastowanych
rzuciło się do ucieczki, W] tym cza-
sie przechodził tędy Mojżesz Lipski,
zamieszkały przy ul. Rydza Śmigłe-
go 12. Jeden z owych osobników,
napastujących przechodniów, rzucił
się z nożem do Lipskiego i przeszył
go śmiertelnie. Lipski wkrótce zmarł
na ulicy, Wiszczęto energiczne do-
„chodzenie i wikrótce zostali areszto-
wani Wacław.Dymper (Rzežnicka
50) i Jan Ćwietnikow. (Zamkowa 4).
'Przyznali się oni do dokonania mor-
derstwa. Zapewne. dalsze dochodze-

nie wyjaśni istotne powody tego
morderstwa, trudno bowiem wierzyć
temu, co chce widzieć w tej zbrodni
miejscowa prasa żydowska, a miano
wicie podłoże porachunków antyży-
dowskich.

Pogrzeb Miojżesza Lipskiego od-
był się w godzinach rannych w po-
niedziałek dn. 27 b.m. Wzięły w nim
udział tłumy ludności żydowskiej.

| Nad mogiłą przemawiali: prezes za-
rządu gminy żydowskiej 1lrop-Kryń-
ski, kierownik związku kupców Ки-
bińczyk i jeden z przedstawicieli
młodzieży ze szkoły rabinackiej Po-
tosznik. Mówcy zamordowanego M.
Lipskiego stawili obok
nich zajść antyżydowskich Izraela
Berezowskiego i Gdali Bechera".

Ciekawi jesteśmy, dlaczego P. A.
T-iczna w swych komunikatach nie
zechciała poinformować  społeczeń-
stwa polskiego o tem wydarzeniu?

Minister swojea dyrektor swoje
Już nieraz notowaliśmy wypadki

wywierania nacisku  przez „gorli-
owych dygnitarzy na swych .podko-
„mendnych, by popierali materjalnie,
lub wstępowali do przeróżnych: or-
ganizacyj sanacyjnych. Na terenie
kolejnictwa szczególnem: poparciem
cieszyło się Kolejowe Przysposo-
bienie Wojskowe. oraz Rodzina Ko-
lejowa. -
A działo się to wbrew wyraźnym

instrukcjom Ministerstwa Komuni-
Ikacji, które przestrzegało przed wy-
wieraniem nacisku na pracowników
co do stosunku do tych lub owych
organizacyj.

Sytuację na terenie wileńskiej
dyrekcji P. K. P. charakteryzuje na-
stępujący memorjał, złożony mini-
strowi komunikacji pzez zawodowy
związek kolejarzy. Brzmi on, jak
następuje: :

„Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w. Wilnie wydała. okólnik
za n-rem P. I. O. 55/7 35, z:polece-
niem wyraźnego
musu należenia do organizacji Ro-
dziny Kolejowej. W okólniku zazna- w.
cza się, że wrazie odmowy pfaców-
nika należy „zazriaczyć'* powód tej

 

W, lipcu ub. roku władze policyj-
ne trafiły na ślad organizacji komu-
„istycznej, składającej się z pięciu
osób, a stanowiącą część składową
K. P. Z. B. „Jaczejka” ta miała za
"zadanie szerzyć ideę komunizmu na
terenie powiatu stołpeckiego nietyl-
iko przy pomocy agitacji, lecz. także
przy pomocy środków,  stwarzają-
jących niebezpieczeństwo strat ma-
terjalnych mawet dla poszczegól-
nych mieszkańców: powiatu.

Działalność tych wywrotowców,
sięgająca roku 1926 ma za sobą nie-
jedno podpalenie gospodarstw  na-
leżących do ludzi inaczej myślących.
Po zlikwidowaniu tej szajki na ła-
wie oskarżonych Sądu Okręgowego
znalazło się pięć osób, które mocą
wyroku powędrowały za kraty
we e na okres czasu od 4 do 7
at. L 3

\вгуссу оп!1 pochodzą ze wsi

stosowania przy- |

- Komuniści wędrują za kraty |
- Więzienne ` `

|.. Jak to niejednokrotnie mieliśmy
| możność stwierdzić wobec. Minister-
stwa Komunikacji praktyki. tego ro-
dzaju uważamy za. niedopuszczalne,
Fracownik powinien mieć zupełną
swobodę co do zapisywania się do
organizacyj o charakterze społecz-
nym, oświatowym, czy humanitar-
nym i władze kolejowe nie powinny
wywierać nacisku, oraz wykorzy-
stywać swej przewagi służbowej w
celu skłonienia pracownika do zapi-
sania się do danej instytucji. Zmu-
szanie pracownika, aby podał przy-
czyny odmowy jest wikraczaniem
już w sterę jego ściśle prywatnego
życia i w postępowaniu takiem kry-
je się właśnie mioment zastraszenia
pracownika,  przykremi  konsek-
„wencjami, jeżeli uzasadni swą od-
mowę argumentami, które mogą nie
podobać się władzy przełożonej,

W, związku z powyższem  Zwią-
|zek Zawodowy Kolejarzy zwraca się
ido Ministerstwa Komunikacji o nie-

oczne polecenie. Wileńskiej Dy-
"rekoji O. K. P, aby. nie stosowala

r. žadnej. formie  przymusu.-do pra-

 
cownikow kolejowych“. '

Czy, memorjałten. odniesie. jaki
skutek — bardzo. wątpimy. '

Luki powiatu stotpeckiego. - Są. to:
Aleksander.Merdziłowicz skazany
na 7 lat, Mikołaj Tanankona i Alek-
sander. Žabienko na 5 lat, Teodor
Stulski — na 7 lat, oraz Mitrofan
Filipowicz — na 4 lata. ;

, dniu wczorajszym sprawa ta
znalazła się w Sądzie Apelacyjnym,
który zmmiejszając karę Mitrofano-
wi Filipowiczowi do 2-ch lat' wię-
zienia w stosunku zaś do pozosta-
łych wyrok pierwszej instancji za-
twierdził, :

ZAKONCZENIE BUDOWY DROGI
WILNO — KOBYLNIK. |

Jak się dowiadujemy w drugiej
połowie września zakończone zosta-
ną prące przy naprawie drogi Wilno
— Kobylnik, Szosa ta będzie jedna
z najbardziej nowączesnych dróg w
Wileńszczyźnie.  (h) i I

 
SKRZYDŁEM POCHMURACH...

Obóz szybowników w Grzegorzewie
"© Pogoda jakoś nie dopisuje w tym

toku. Dlatego też trudno było nam

wybrać się na wycieczkę do Grze-

$orzewa,

szybowcowego, w którym. kilkadzie-

siąt osób w wieku od 18 do 40 lat,

zaprawia się w tym pięknym od nie-

dawna u nas rozwijającym się spot-

cie, ale bogatym już w nazwiska
„asów” i ich wyczyny. )
Wszystko ma swój koniec i deszcz

także, a więc w pierwszym dniu po-

dogy zbieramy potrzebne drobiazgi

w podręczną walizkę i rannym po-

ciągiem jedziemy do Landwarowa.

Stamtąd już tylko 7 km. wozem i na
godzinę 10 i pół będziemy na miej-
scu, у у j

Obozów szybowcowych jest w
Polsce dużo... Bez przesady można
określić ich . liczbę na dwadzieścia

kilka. Urządzone są jak wszystkie
tego rodzaju imprezy przysposobie-
nia wojskowego. Porządek wojsko-
wy, mundury i... ogoniki do kuchni,|
'Grzegorzewo leży nad  Wilją.

Pięknie położone na dość wysokim
brzegu, nad zakrętem rzeki—woko-
ło lasy — jest również doskonałym

terenem  letniskowym niewylkorzy-
, anym jednak. :

Uczęstnicy obozu, podzieleni na

kają częściowo w wynajętym domu,
częściowo w namiotach. W chwili
naszego przybycia nikogo niema,

, wszyscy poszli na start — tylko po-
(ważny wartownik spaceruje tam i
'z poweotem, pilnując pomieszczeń i
„bogactwa”. lotników. Udziela on
nam bardzo uprzejmie informacyj,
wskazując zbocze odległe o 500 mtr.
jako miejsce, na którem znajdziemy
wszystkich, I rzeczywiście, na dłu-
giem, równo spadającem ku pobli-
skim. polom zboczu, leży kilka
zgrabnych maszyn. W. powietrzu u-
„noszą się dwie: jedna wysoko — to
lata ktoś z kategorji B .(z prawem i
umiejętnością. robienia wiraży), a
niżej jakaś przedstawicielka. płci
pięknej uczy się zdobywać prze-
strzeń w. prostej linji, я

Goście nię robią  nadzwyczajne-
go wrażenia. Wszyscy zajęci są nor-
malną pracą i tylko jeden z instruk-
torów zbliża się do nas i po przywi-
taniu tłumaczy „laikom* zasady

ofiar ostat- |

ZLi
PRZED WYBORAMI DO SEJMIKU

KŁAJPEDZKIEGO.
Po ogłószeniu ustawy wyborczej

wszystlkie litewskie organizacje w
kraju Kłagpedzkim rozpoczęły przy-
gotowania do wyborów. Dnia 25 b.
m. odbyły się zebrania 53 oddzia-
łów. zjednoczenia litewskich — ro-
botników i rzemieślników. Były
opracowywane spisy Ikandydatow
na listę zjednoczenia. W, bieżącym
tygodniu odbędą się zebrania rejo-
nowe w Klajpedzie, Szylokarczmie
i Pogiegiach, ' й

| «Również dnia 25 b. m. odbyła się
|zebranie związku litewskiego spo-
jłeczeństwa kraju Kłajpedzkiego.

;„ Komisja wyborcza litewskich or-
ganizacyj otworzyła swe: biuro w
Kłajpedzie.

Jak donoszą, w związku z akcją
przedwyborczą, niemiecka straż po-
graniczna w ostatnich czasach znów
rozpoczęła wydawanie obywatelom
Rzeszy zezwoleń na przekroczenie
granicy litewskiej w. celu zakupu

Kiapedzkim oraz, odwiedzania zna-
)

„LITEWSKA GDYNIA. |
Podobnie jak nasza „Gdynia, roz-|

wija się i rośnie litewski port—kKłaj--
peda,' aa OAS

O tempie. i sile tego rozwoju
świadczą następujące, ciekawe dane 
cyłrowe.. .. AE

W. 1913 „roku .w, Kłajpedzie
istniało zaledwie około 35. przed-
siębiorstw przemysłowych z. 3 — 4
tysiącami robotników, w ostatnich
zaś czasach Kłajpeda ma około
1.200 przedsiębiorstw z 20 tysiąca-
mi robotników. Przed wojną obroty
portu wynosiły w. przeliczeniu na
lity około 117 miljonów rocznie, o-
becnie zaś sięgają 4>v miljonów li-
tów. Sama Kłajpeda była przed
wojną tylko * miasteczkiem rybac-
kiem z przemysłem drzewnym, o-
becnie zaś wyrosła na miasto o
wielkim przemyśle. Ilość mieszkań-
ców z około 20.000 doszła już a-|
wie do 50.000. Miasto posiada do
nie wiele nowych gmachów i całe zemścili się na swych kolegach nie-,
nowe dzielnice. Kłajpeda niewątpli-

produktów spożywczych w kraju,

jomych........ « © Ri B

twy.
wię ma dane do dalszego pomiyślne-
go rozwoju.

GOSPODARSTWA SPRZEDAWA-
NE ZABEZCEN.

Ostatni numer „Wiadomości Urzę
dowych“ przynosi, jak zazwyczaj,
szeręg obwieszczeń o mających się
odbyć przymusowych sprzedażach
gospodarstw rolnych z przetargów.
Tym razem jednak wiele gospo-
darstw będzie sprzedane wprost za-
bezcen, np. 1) w pow. Olickim mają-
tek 80 ha z zabudowaniami — za
16,000 It. (200 lt. za ha); 2) w pow.
Olickim majątek 120 ha z zabudo-
waniami — za 20.000 lt. (166 lt. za
ha); 3) w pow. Olickim gospodar-
stwo 32 ha z zabudowaniami — za
1.500 lt. (234 It. za ha); 4) w pow.
Możejkowskim gospodarstwo 14,48
ha z zabudowaniami, pasieką itd —
za 2.250 It. (155 It. za ha) itd, itd.
Wiiele licytacyj rozpocznie. się od
zaproponowanej ceny,

ZEMSTA PRAWNIKÓW
; „LITEWSKICH.
Jak wiadomo, w Berlinie odby-

wa „się obecnie międzynarodowy
kongres więziennictwa i prawa kar-
nego, w którym. biorą udział również
delegaci z Litwy — prokurator Żał-
kauskas i'dr. Kałwajtis. Wszystkim
uczestnikom kongresu został rozda-
ny ostatni numer pisma „Alkademja
prawa  niemieckiego'. Uczestnicy
otrzymali specjalnie przygotowane
na kongres ozdobne egzemplarze.
Numer ten zawierał m. in. artykuł
niemieckiego prawnika Etkera, po-
święcony sądowi litewskiemu. а-
wierał on wyrażenia nader obraża-
jące litewskie sądownictwo, gdyż
określające je jako barbarzyńskiem"

Litewska delegacja w związku z
powyższem złożyła przewodniczące-
mu kongresu prezesowi lipskiego są-
du Rzeszy Bermke pisemny protest
z żądaniem zadośćuczynienia.

Przy głosowaniu w sprawie przy-
musowej sterylizacji litewska dele-
gacja wstrzymała się od głosu.

W. ten sposób prawnicy litewscy

mieckich.

(o * StodołypłonąwLidzie
'1, «Od. kilku. tygodni „m. Lidę prze-
, śladują pożary, które. tylko dzięki
przytomności umysłu, mieszkańców
i sprawności.miejskiej straży .po*
żarnej nie pociągają większych na*
stępstw. Prawdopodobnie zachodzą
tu wypadki rozmyślnych podpaleń.

Płoną wciąż stodoły zarówno na
peryierjach jak i w centrum miasta
przy ul. 3-go Maja. Obecnie społe-
czeństwo samorzutnie postanowiło
'zorganizować straż bezpieczeństwa
i

' .2Z' imicjatywy Baonu K. O. P.
Podświle, pow. dziśnieńskiego, zo-
stał wzniesiony budynek przezna-
czony na szkołę powszechną w Pod-
świlu, Budynek ten uroczyście zo-
stanie przekazany do użylku wła-
dzom szkolnym w dn. 3.1X b. r.Na-|
leży podkreślić, że budowa gmachu
została w znacznej części dokonana
z funduszów, zaołiarowanych przez
olicerów, pódoficerów i szeregow-:
ców Baonu KOP. w Podświłu, przy
minimalnej pomocy finansowej Tow.

koło. swoich objektów, aby: wykryć
sprawcę podpaleń. Być może, że za-
chodzi "tu znowu wypadek z niezna-
nym 'zboczeńcem czy umysłowo
chorym, jak w roku ubiegłym, W
ostatnią niedzielę spłonęła olbrzy-
mia stodoła ze zbiorami braci Fie-
dorowiczów na Roślakach. W
przednią niedzielę spaliły się trzy
stodoły przy ul. 3-go Maja—wszyst-
kie w pobliżu domu, w którym
mieszka burmistrz Lidy.

Piękna inicjatywa K. 0. P.
Popierania Budowy  Publ, Szkół
Powszechnych.

KRWAWA UCZTA W LEŚNIKACH
W, dn, 24 bm, wmieszkaniu Smo-

ki, gm. wojstomskiej, pow. wilejskie-
go, odbywały się chrzciny, podczas

i kołki; wynikiem której zmarł
pobity Słucki Hipolit, mi-c wsiZadni-
Bór, gm. wiszniewskiej.  Pozatem
pobito: wielu innych uczestników
uczty, :

1

...............................................................PZ

Teatr i muzyka.
— Miejski Teatr Letni — w ogrodzie

po-Bernardyńskim. Dziś, o godz. 8 30 w.
w dalszym ciągu, w Teatrze Letnim arcy-
wesoła komedja muzyczna P. Schureka pt.
„Muzyka na ulicy'—w reżyserji Wł, Czen-
gerego. Wykonawcy: I. K. Dejunowicz, St.
Śródka, T. Surowa, W. Zastrzeżyński i H.
Skrzydłowska, która sztuką tą ' pożegna
Wilno. Kier. muz. S. Czosnowskiego. De-
koracje W. Mackiewicza. Ceny zniżone.

UWAGA! — Dyrekcja Teatru przypo-
mina, że kupony nabyte w sez. 1934/35 (do
krzeseł i lóż) — ważne są tylko do dn. 1
września 1935 r.

—. Niedzielna popołudniówka w Te-
atrze Letnim. W niedzielę 1 września o
godz. 4-ej popoł. ukaże się doskonała ko-
medja muzyczna „Muzyka na ulicy”, Ceny
zniżone.
— Teatr Muzyczny „Lutnia* Dziś. z

powodu próby generalnej — teatr nie-
czynny.
— Jutrzejsze otwarcie sezonu 1935/36

Teatru Muzycznego  „Lutnia”. « „Domek
trzech dziewcząt” oto tytuł utworu mu-
zycznego, osnutego па motywach F. Szu-

berta, którym teatr „Lutnia” inauguruje
sezon 1935/36.

Utwór ten, dotąd w Wilnie nigdy nie
śrany, posiada wielkie walory artystyczne.
W „Domiku trzech dziewcząt”  zaprezen-
tuje się Wilnu szereg nowych sił, Zaintere-
sowanie premjerą — wielkie: Początek o
godz. 8.15 wiecz. *

— Teatr „Rewja*. Dziś, w piątek 30
sierpnia, piękna sportowa rewja w. 2-ch
częściach i 14 obrazach pt. „Olimpjada
P. O. S,, która cieszy się zasłużonym po-
wodzeniem  '/ dzięki + świetnej obsadzie
wszystkich numerów z pp. Jankowskim,
Dutanowską (pożegnalne występy), Relską,
„Ostrowskim,:Borskim, "Wajnówną i « €Czer-
wińskim na czele.

Początek przedstawień o godz. 6 min.
45 i 9 min. 15, ›

Polskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 30 sierpnia.

6.30 Pobudka. Gimnastyka. *Muzyka.
Dzien. por. Pog. sport.-turystyczna, Muzy-
ka. Wiskazówki praktyczne, 8.30 Przerwa.
11.57 Czas. 12.00Hejnał, 12.03 Kom. met.
12.05 Dzien. poł. 12.15 Koncert Seredyń-,
skiego. 13.00  Chwiłka' dla kobiet. 1305
Fragmenty z „Księcia Igora" (płyty). 13.30
Z rynku pracy. 15.15 Audycja dla dzieci.
15.25 Życie artystyczne i kulturalne miasta.
15.20 Fragm, z op. „Cyrulik Sewilski“
16.00 Czy higjena pracy jest luksusem czy
oszczędnością — pog. 16.15 Piosenki.wło-

' sko - hiszpańskie. 16.35 Pogadanka dla
„chorych. 16.51 Codz. odc. 17.00 Pół godzi-
„ny walców. 17,30 Recital skrzypcowy. 18.00

| Najpogodniejsze pogranicze — rep. 18.15
Cała Polska śpiewa. 18.30 Polacy w Leva-
lois — pog. 18.45 Piosenki (płyty). ; 1945
Koncert reklamowy. 19.30 Dworzak—Dum-

|ki — Tric fort. 19.50 Aktualny monolog.
20.00 Audycja pogodna. 20,10 Piosenki 20.35
Muzyka, taneczna» (płyty). 20.45 „ „Dzien.

|wiecz. 20.55 Obrazki z życia dawnej i
| współczesnej Polski. 21.00 + Koneórt/:'22.00
Wiad. sportowe. .22.10. Koncert życzeń

; (płyty). 23.00 Kom. met. 23,05 — 23,30 Mu-
zykataneczna '(płyty):* * 0 7% wamew
ZRTIR TST BOkITTGN _
„WYROK W SPRAWIE ZNACHO-

RA Z BARANOWICZ. |
Wydział karno-odwoławczy Sądu

j Okręgowego ogłosił wyrok w spra-
wie Antoniego Wołoszyna, oskarżo-
nego o bezprawne uprawianie prak-
tyki lekarskiej, mocą którego skaza-
'ny on został na 100 zł. grzywny z
jzamianą w razie niewypłacalności
|na 10 dni aresztu. At

SYMULACJA NAPADU.
Z GŁębokiego donoszą, że w no-

„cy dn. 28 bm, m-niec m. Prozoroki,
|Daniszewski St. zameldował na po-
! sterunku policji w Plisie, że jadąc
furą do Głębokiego został napad-

| lińskiego Stanisława, we wsi Leśni- nięty przez nieznanych osobników,
którzy zrabowali mu 500 zł,, jakie
otrzymał od właściciela sklepu. . w

| których wynikła bójka na noże, iko-, Głębokiem na zakup towarów. Po
stwierdzeniu zajścia na miejscu skon
jstatówano, że Daniszewski napad
symulował, aby otrzymane  pienią-
dze zatrzymać. Symulanta areszto-
wano. ; ъ

i sportu "ėzybowcowego: Marzenie obozu. Niektórzy spryciarze urzą- cia, Miłe są starty i uczucie opanó-

|lkara spełnione! Człowiek ma skrzy dzają się' pomysłowo. eden z lata- wania w powietrzu. A jeśli ktoś jest

| dła, zgrabne i mocne. Nie posługując jących naumyślnie ląduje cokilka małego wzrostu, to z 50 metrów

|się motorem lata, wykorzystując dmi w pobliżu kuchni, bo wie, że ku- może śmiało patrzeć „z góry” na

| tylko

|się szybowiec z dwuch  naciągnię- cji Izenia.
Przed obiadem kąpiel. Panie od-

 

| tych lin, jak z procy. Następnie u-

celem obejrzenia obozu dwie grupy: męską i żeńską, miesz- miejętny lotnik może latać dość dłu-| dzielnie, panowie oddzielnie. Cichy

go, a nawet lądować w zgóry obra-|zwykle brzeg Wilji ożywia się gwa-|

nem miejscu jak tego dowiódł nie- ; rem młodych głosów, a nagie zgrab-

dawno inż. Grzeszczyk, znany „as“,ne postacie muskularnych chłop-

szybownictwa, przelatując, w myśl ców lecą jedna za drugą z prymi-

własnej zapowiedzi, z Bezmiechowy tywnej skoczni (zdobycz architek-

do lotniska wojskowego w Skniło- toniczna obozu) do chłodnej wody.
wie pod Lwowem (przeszło 100 km.).' / Potem obiad. „Wj szeregu zbiór-

Szybownictwo jest niesłychanie ka. Na prawo zwrot, kierunek kuch-
miłym i pożytecznym sportem. Daje nia, marsz”, Długi ogonek „zgłodnia-

dobrą gimnastykę 'mięśniom przy łych” zagląda w okienko, za którem

naciąganiu lin do startu, dostarcza kucharka nalewa zupę, a „pan po-

wielu emocji w powietrzu i, co bar- rucznik* — oficer. lżywnościowy,

dzo ważne, ułatwia w wielkim stop- zrzędzi z przyjacielskim uśmiechem

niu szkolenie pilotów motorowych, na twarzy: „Tyle jedzą! Jakie oni
co ma wielkie znaczenie w systemie mają brzuchy? Już nie mogę! Z

obronnym państwa. Obozy lótnicze- własnej kieszeni dopłacać nie bę-

go P. W. są urządzone przy wiel- dę“. POS

kiem poparciu L. O. P.P. Uczniowie _ Obiad je się, gdzie kto może —

płacą ża pobyt i szkolenie drobne starszyzna na werandzie domiu, a
kilłkuzłotowe sumy. Jeśli dodać do szary  „obozowiec' na zielonej

tego zapał, z jalkim młodzież odnosi trawce,
łatwo zrozumieć — —-się do lotnictwa, BEDĄ a PAW AŻ AG

cieszą się nie- Miłe jest życie obozowe. Choćdlaczego: szybowce
zmiernem powodzeniem. i

I  Stant skończony! Wszyscy idą do
`

fizyczną, ale daje masę radošci žy-

4

męczy dobrze .młode mięśnie pracą ,

| naturalne prądy powietrzne. charka wydaje w takimwypadku cal świat, „Byczy' jest komendant

i Startuje w ten sposób, -.że: wyrzuca; premje w. postaci dodatkowych por- | p. i„ znany oficer lotnictwa, gdy
| mówi zadowolony do kogośz pod-
| „Nima gadania — sym-
patjaga jesteś", ;

W. sobotę pali się ognisko wie-,
czorem. Chór śpiewa kombinowane
piosenki o życiu w Grzegorzewie,
lub układa wiersze o tem, jak „ry-
cerze powietrza” podbijają serca
niewieście.

Ale wszystko ma swój koniec.
Trzeba wracać do Wilna, Wieczo-
rem pakujemy manatki i jazda w do-
mowe pielesze.

Po drodze bawi mię rozmową
jeden z „szybowników* też udający
siędo Wilna: : н

„U nas niema żydów! Chcieli,
bestje założyć własne P. W. lotnicze
motorowe. Nie udało im się! W tym
roku przyszła jakaś żydowska dele-
gacja do komendy P. W. * żąć o
szybowce. Gdy dowiedzieli się; že
za to trzeba płacić (założenie obozu
kosztuje około 15 tys. zł. na tabor)
odeszli z kwitkiem. I tak jakoś do-
tychczas nie latają. SCM

władnych:

 

 



0 (O TOCZY SIĘ
WALKA?

Uchodzący za „radykała”, sanacyj-

ny kandydat do sejmu, p. Stpiczyński,

publikuje w „Kurjerze Porannym" ar-

tykuł, w którym tłumaczy lewicowej

opozycji, że jej wstrzymanie” się od

głosowania, wzmacnia pozycję zwo-

lenników dyktatury. „A gdy za parę

lat—pisze p. Stpiczyński — środowi-

ska, dzisiaj pomstujące na ordynację,

znajdą się w czołowych szeregach jej

obrońców, okaże się, że nadwątliły

przez swoją dzisiejszą akcję zasadę

ustroju, z którego czerpią soki dla

swojej egzystencji moralnej i politycz-

nej”,
Pozostawiamy lewicy ocenę trafno-

ści uwag jej niedawnego przyjaciela

© szkodliwości dla niej drogi, którą o-

brała. Nawiasowo tylko chcemy nad-

mienić, że p. Stpiczyński widocznie

nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych

uczuć naszego społeczeństwa. Stosu-

nek do dyktatury w szerokich war-

stwach tego społeczeństwa jest najzu-

pełniej przesądzony. Budzi ona po-

wszechną niechęć, że użyjemy tego

oględnego wyrazu. Jeśli wśród sana-

torów różnego autoramentu są jesz-

cze dążenia tego rodzaju i jeśli znajdu-

ją się wśród nich zwolennicy dyktatu-

ry. to spotka ich niebawem bardzo

gorzki zawód i rozczarowanie. Próby

dyktatorskie w Polsce były 1 będą

wyłącznie usiłowaniem zatrzymania

sposobem mechanicznym naturalnego

rozwoju stosunków, który zmierza do

Polski narodowej. Takie hamowanie

procesów dziejowych zazwyczaj kosz-

tuje bardzo wiele i wywołuje entu-

zjazm jedynie wśród Żydów oraz ludzi,

żyjących z systemu. Reszta społe-

czeństwa, bez względu na to, czy

czynnie walczy z temi próbami, czy,

ulegając podszeptom oportunizmu #

obawy, ukrywa swoje prawdziwe u-

czucia, jest tym próbom w najwyż-

szym stopniu niechętna.

Siła tej niechęci jest tak wielka, że

musi przed nią skapitulować nawet

demagogia. Co tu pomogą deklamacje

t. zw. radykalnego skrzydła sanacji,

kiedy nic na nią poradzić nie mogli
zaprawieni w rzemiośle demagogicz-

nem, skaptowani ostatnio przez sana-

cję, szefowie „Wyzwolenia”,

Jest to fakt dla naszych  politycz-

nych stosunków bardzo znamienny.

Dlatego też apostrofa p. Stpiczyńskie-

go do „świata pracy”, w której pyta z
patosem, „czy robotnik, inteligent,

chłop — nie są najżywiej zaintereso-

wani w ideowo - społecznej fizjono-

mji sejmu?" — trafia w próżnię.
Zarówno robotnik, jak i chłop, ro-

zumie dobrze, że sejm sanacyjny nie-

ma'i mieć nie może żadnej „ideowo-

społecznej fizjonomii”. Ideowość po-

pleczników sanacji jest już po dzie-

sięciu latach zbyt dobrze znana w ca-

łym kraju, aby na ten lep można było

złapać kogokolwiek. Poza małemi
wyjątkami niema w obozie pomajo-

wym ideowców, bo jakaż idea, jakiż

program łączy p. Stpiczyńskiego czy

Sanojcę z pp. Minkowskim czy Radzi-

wiłłem? Co się zaś tyczy „społecznej

„tizjonomji sejmu“, to ta sprawa też jest

już w zupełności przesądzona.

Sanacja skupiła dokoła siebie prze-

dewszystkiem ludzi, którzy żyją, i do-

brze żyją, kosztem społeczeństwa,

zmuszonego na nich, w tej, czy innej

formie, łożyć. Jest to element w grun-

cie rzeczy aspołeczny, conajmniej zaś

nieodgrywający w życiu narodu więk-

szej twórczej roli, Dlatego też sejm

składający się z takiego elementu,bez

względu na to, czy przyklejona jest

do niego etykieta radykalna, czy kon-

serwatywna, „fizjonomji społecznej”

mieć nie może.

Oto dlaczego „robotnik", chłop i in-

teligent" losami takiego parlamentu

wcale się nie przejmuje. Nie znaczy

to jednak, aby nie przejmował się on
losami kraju. Swój stosunek do wy-

borów, dzięki któremu sanacja zna-

lazła się w próżni, rozumie on jako

przejdw walki, I p. Stpiczyński, moż-

na to wnosić z tytułu jego artykułu—

stosunek ten rozumie w podobny spo-  

SOWIETYIR
Mowy i rezolucje ostatniego zebra-

nia „Kominternu” wywołały protesty
szeregu rządów wobec rządu sowiec-
kiego. Najgłośniejszym stał się pro-
test rządu Stanów Zjednoczonych,
Myśląc o tych sprawach, trzeba pa-

miętać o tem, że życie nie stoi w

miejscu, że Europa dzisiejsza nie jest

już Europą z przed lat piętnastu i że

bolszewizm rosyjski nie jest już bol-
szewizmem z tamtego czasu,

Jakie zaszły zmiany? Na to można
krótko odpowiedzieć jednem  zda-
niem: Bolszewizm rosyjski się unaro-
dowił, Wskutek tego w polityce So-
wietów coraz większą rolę odgrywają
interesy Rosji, a coraz mniejszą inte-
resy rewolucji powszechnej. To jest
treść istotna zwycięstwa Stalina nad
Trockim, . .

Przemiana powyžsza wydatnila się
zupełnie wyraźnie podczas ostatniego
zebrania Kominternu. Nowa taktyka
Trzeciej Międzynarodówki polega na
jej dążeniu do współdziałania ze
stronnictwami socjalistycznemi, a na-
wet radykalnemi „mieszczańskiemi”
przeciw t.zw. w żargonie komuni-
stycznym „faszyzmowi”, czyli 1 rzeciw
prądom i organizacjom narodowym.
I niech się nikomu nie zdaje, że to jest
rzecz drobna, jest to w gruncie rze-
czyodwrócenie się od czystej idei
rewolucji powszechnej. W naszem
przeświadczeniu komunizm jako ruch
europejski przestał być groźny dla na-
rodów cywilizacji zachodniej. Stron-
nictwa komunistyczne będą istniały
nadal, lecz rola ich i znaczenie bardzo
zmaleje.  

Stronnictwa te, a wraz z niemi
Trzecia Międzynarodówka, są w sto-
sunkach bezpośrednich z rządem so-
wieckim, lecz stosunki te są zgoła in-
ne, niż były do niedawna, Dlaczego?
Dlatego, że komuniści w krajach in-
nych, poza Rosją, są dziś przede-
wszystkiem agentami polityki zagra-
nicznej Rosji, a nie reprezentantami
„rewolucji powszechnej”, A to jest
faktem pierwszorzędnej wagi!

Jest stałem zjawiskiem w dziejach
ludzkości, że jedne państwa prowa-
dzą akcję na terenie państw innych,
wtrącając się w ich stosunki we-
wnętrzne, Czyż trzeba daleko szu-
kać przykładów? Jednym z nich jest
działalność masonerji wszechšwiato-
wej w pewnym okresie dziejowym na
rzecz Anglji. Innym akcja masonerii
na tereniePolski w okresie przedroz-
biorowym. Możnaby mnożyć przy-
kłady, dochodząc aż do czasów naj-
nowszych...

Działalności owych „agentur ob-
cych' żadne zdrowe państwo šcier-
pieć na swem terytorjum nie może.
Słusznie też robią te wszystkie rzą-
dy, które się zastrzegają przeciw pla-
nom i zamiarom „Kominternu“ i
swoje protesty kierują do rządu so-
We z którym ów Komintern
jest w bliskich stosunkach. Nie na-
leży jednak — jak sądzimy — po
pierwsze — zbyt się całą tą sprawą
przejmować, a po drugie trzeba się
mieć na baczności, by się nie dać
wciągnąć w podejrzane machinacje
polityczne.  

OSJA
By tego uniknąć, trzeba stale roz-

różniać między tem, co w polityce

rządu moskiewskiego jest polityką

bolszewićką, a tem, co jest polityką
rosyjską. Rosyjskie bowiem interesy

nakazują Sowietom dążenie do zacho-
wania pokoju i dobrych stosunków z
zachodnimi sąsiadami. W Polsce zaś
należy w działaniach politycznych li-
czyć się z tym faktem, że polityka ze-
wnętrzna Sowietów jest coraz bar-
dziej polityką rosyjską i dlatego pa-
trzeć na nasz stosunek do Sowietów
jako na. stosunek między Polską a Ro-
sją.

Wzbudzanie w opinji narodów eu-
ropejskich, a zwłaszcza w opinii pol-
skiej przesadnych obaw przed akcją
rewolucyjną Kominternu, leży w inte-
resie Niemłec i należy do stałych re-
kwizytów polityki niemieckiej. Opinię
polską chcieliby Niemcy przekonać,
że dla obrony przed tem niebezpie-
czeństwem powinna Polska współ-
pracować z Niemcami i za tę współ-
pracę zapłacić im —  rektyfikacją
swej granicy zachodniej,

Tu — jak mówią Niemcy — leży
pies pogrzebany, Dlatego radzimy od-
nosić się zwielka nieufnością do prze-
sadnej oceny niebezpieczeństwa ko-
munistycznego i pamiętać stale o tem,
że na nasz stosunek do wschodniego
sąsiada winniśmy patrzeć przede-
wszystkiem jako na stosunek Polski
do Rosji,

° S. K.

 

Odwieczne parcie Niemców na wschód!
Mam przed sobą jeden z' numerów

z zeszłej jesieni miesięcznika „Das
Junge Volk". Jest to wydawnictwo o-
ficjalne, popularne, bogato ilustrowa-
ne. Polecam je każdemu, kto w łatwy
a interesujący sposób chce poznawać
prądy nowych Niemiec.
W numerze, o którym mowa, znaj-

duję ciekawy obrazek. Podano w nim
kontur państwa niemieckiego. Na pół-
noco-zachodzie, leży jakgdyby kartka
papieru, na której narysowano fabry-
kę z dymiącemi kominami. Przed fa-
bryką tłoczą się ludzie. Jest i urzęd-
nik z teczką, i uczony, zagłębiony w
książkę, są robotnicy, kobiety z róż-
nych warstw społecznych. To ma być
skrót tego, czem jest niemiecki Za-
chód. Pod obrazkiem napis: 510 na
km. kw.
Na wschodzie inny obrazek. Duża,

pusta połać gruntu. W głębi ładnie za-
"budowana osada, Na pierwszym pla-
nie niemiecki chłop z grabiami idzie na
wschód.
Gdzie leży ta kartka papieru, przed-

stawiająca ową pustą połać grumtu,
czekającą uprawy? Leży zaledwie je-
dnym rogiem na ziemi niemieckiej. Po.
łożona jest bowiem na skraju mapy
Niemiec w ten sposób, że drugi jej 1óg
zakrywa nasze Pomorze, środek kart-
ki znajduje się mniej więcej w okoli-
cach Bydgoszczy, a dolna krawędź o-
brazka na linji Grajewo — Kutno —
Kalisz. Idący po owej kartce chłop
niemiecki jest zatem już mniej więcej
w okolicach Poznania. Dalej, na ziemi
polskiej i poza owym obrazkiem z idą-
cym na wschód chłopem, jest duży na-
pis: 52 na km. kw. Taka ma być gę-
stość zaludnienia Polski między War-
szawą, a Siedlcami...
Napis nad całą mapą głosi: „Wylu-

dnienie Wschodu”. Pod tem zaś pod-
tytuł: „Niemiecki Wschód, źródło sil-
nej, niemieckiej krwi niemieckiego na-
rodu'. I do tego wyjaśnienie następu-
jące, podkreśla i tak już dość wymow-
ną tendencję ilustracji: „Niema roz-
kwitu, któryby się nie zaczął u korze-
nia narodowego, ludowego i gospo-
darczego życia, u chłopa”. (Z mowy
kanclerza w dniu pracy!). Dzisiaj wiel-
kie miasto żyje jeszcze tylko dzięki te-
mu, że wieś stale oddaje mu swą krew.
Chłop uratował mieszczaństwo od wy-
marcia. Zato pozwolono mu popaść w
nędzę, zadłużono ziemię jemu i jego
spadkobiercy. Jak to naprawimy?
W rejonie Ruhry do 1000 ludzi żyje

w tłoku na kilometrze kwadratowym,
a na niemieckim Wschodzie do 150 lu-
dzi może się dzielić kilometrem kwa-
dratowym.

sób. Pyta tylko zdumiony „e co to-
czy się ta walka?"

. Odpowiedź łatwa. Nawet bardzo
łatwa. W walce tej chodzi nie o taki

czy inny stosunek de zasady parla-
mentaryzmu, ale przedewszystkiem o
stosunek do sanacji.  

Ta wyludniona ziemia, opustoszała,
i przeludniony Zachód — muszą się
zejść, Osiedlanie będzie znów ozna-
czało przesadzanie. i

Pojęcie osiedlania nie łączy się je-
dnak nierozdzielnie z niemieckim
Wschodem, a niemiecki Wschód z nie-
mieckim narodem”.
Gdyby nie ilustracja, treść nota.ki

byłaby dla nas niewinna. Ale owa ilu-
stracja tak wyraźnie mówi to, czego
nie chciano w obecnej chwili wypo-
wiedzieć słowami! :

Przed kilku miesiącami bawiłam w
Kissingen, gdzie odbył się odczyt, na
który czerwone plakaty zapraszały
wszystkich mieszkańców Kissingen 0-
raz bawiących w niem kuracjuszów.
Odczyt, wypowiedziany przez Niemca
z Austrji, p, Hoffera, miał tytuł: ,„Zie-
mia Dunaju, ziemia Kłajpedy, wiecz-
nie niemieckie”.

Treść odczytu, wypowiedzianego z
namiętnością i przerywanego to rzęsi-
stemi oklaskami, to okrzykami: „pfui!'*
gdy mówca napadał na Litwinów lub
rząd austrjacki, powtarzać nie będę.
W czarnych barwach charakteryzowł
on to, co się dzieje z Niemcami na Li-
twieiw Austrji, Mówca starał się prze
konać słuchaczy, że Niemiec powinien
czuć braterstwo krwi ze swym roda-
kiem, który tak ciężko walczy z obcą
przemocą za sprawę niemiecką, Wy-
wody jego ilustrowała wielka mapa,
po której wodził drążkiem od północy
ku południowi. Mówił o wszystkich
Niemcach, rozsianych na Wschodzie,
w Polsce, w Rosji, w Siedmiogrodzie,
w Rumunji. Ta część mowy była dla
każdego zrozumiała.
Ton wojowniczy brzmiał jednak nie-

przejednanie, gdy była mowa o Litwie
i o Austrji, tych dwóch ramionach, idą-
cego na Wschód germanizmu. Gdy
zaś wspomniał, że niemiecka Austrji i
niemiecka Kłajpeda muszą prędzej czy.
później do Niemiec powrócić, publicz-
ność demonstrowała entuzjastycznie.
Z napiętą uwagą czekałam, czy bę-

dzie mowa i o nas. ‚
Otóż o nas była mowa, i nie było

mowy. Było bowiem znów wielomó-
wiące niedopowiedzenie. Gdy mówca
-wspomniał o krzywdzie, jaką wyrzą-
dził narodowi niemieckiemu traktat
wersalski, wśród ziem niemieckich, о-
derwanych od Niemiec, wymienił „nie-
miecki Gdańsk, niemiecki korytarz,
niemiecką ziemię poznańską i niemiec-
ki Śląsk”, A potem, w zupełnie innem
miejscu, na samym końcu odczytu, po-
wiedział, że jednak Niemcy muszą kie.
dyś objąć wszystkie ziemie niemiec-'
kie, bo każda połać ziemi, na której
mieszkają Niemcy, musi zostać złączo-
na z macierzą w jedną wielką, nie-
miecką ojczyznę.
Wśród frenetycznych braw orkiestra

zaintonowała „Deutschland, Deutsch-
land iiber alles" i „Horst Wessel Lied",
których zebrani wysłuchali stojąc, z
podniesionemi jak do przysięgi ręka-
mi. Gdy słuchałam owego wyliczania
„niemieckich ziem' naszych, gdy prze-  

suwał się po nich drążek mówcy, mia-
łam wciąż wrażenie, że powiedziałby
chętnie o tem o wiele więcej, gdyby...

Nie, doprawdy, nie chciałabym ni-
czego insynuować! Może jestem na
tym punkcie przeczulona? To też, gdy
publiczność zaczęła się rozchodzić, po-
deszłam bliżej do estrady, by przyj-
rzeć się mapie. Na obszarze całej Pol-
ski czerwone plamy i plameczki roz-

‚ взапе tak gęsto, że chyba zajmują dwa-
dzieścia procent obszaru. Czerwony
kolor oznacza ludność niemiecką. Na
pograniczu niemieckiem już tylko ko-
lor czerwony. Natomiast na pokrytym
czerwoną farbą obszarze państwa nie-
mieckiego nie widać ani jednej plam-
ki żółtej, oznaczającej ludność polską.
Niema więc ani w Prusach Wschod-
nich, ani na niemieckim Śląsku, ani
jednej polskiej osady. Najwymowniej-
szy jest jednak obraz naszego Pomo-
rza, zamalowany kolorem czerwonym,
przez który tylko gdzieniegdzie ciągną
się zielone pasy. Zaglądam do obja-
śnień i przy kolorze zielonym czytam:
„Wasserpolacken, Kaschuben, Masu-
ren usw.'Na naszem Pomorzu też nie-
ma ani jednego Polaka...
Po wyjściu z sali przypominam so-

bie, co kilka dni przedtem mówił kan-
clerz Hitler w Reichstagu o tem, że
Niemcy raz na zawsze wyrzekły się
polityki wynaradawiania... Jak to po-
godzić?

M. W. N.

 

Negus
nadzielą komunizmu
Usunięty z Rosji korespondent „Ga-

zety Polskiej',p. Otmar, cytuje w tem
piśmie wyjątki z niektórych przemó-
wień, wygłoszonych na kongresie Ko-
minternu. Tak.np. o mowie sekreta-
rza partji komunistycznej włoskiej,
działającej oczywiście na emigracji,
niejakiego Ercolego, pisze:
„Włochy Ercoli określił jako „Jaskrawy

przykład”, że „łaszyzm nieuchronnie pro-

wadzi do wojny”. Mówca nazwał Abisynję

„sprzymierzeńcem proletarjatu włoskiego'—
rzucając hasło „pręcz z rękoma od Abisynji“,

przyczem bynajmniej nie ukrywał dość re-
akcyjnego systemu rządów w kraju Lwa
Judejskiego — oświadczając z iście „bolsze-

wicką szczerością”, że jeśli „abisyński ne-

gus udaremni wojownicze plany faszyzmu i

pomoże _ proletarjatowi włoskiemu zadać

cios w serce reżimu czarnych koszul, nikt

mu nie zarzuci „zacofania”,

Komuniści włoscy grają na klęsce
swej ojczyzny, podobnie jak niegdyś
Lenin współdziałał nad spowodowa-
niem klęski Rosji.Te nadzieje komuni-
stów dająnamodczuć całyogrom ryzy-
Ка jakie bierze na siebie Mussolini.En-
tuzjazm wojenny wyczerpuje się wmia-
rę trwania wojny. Trzeba go żywić
ciągle nowemi zwycięstwami, Gdy
tych brak, lib gdy przyjdzie klęska,
wtedy rozczarowanie narodu uderza
w reżim. A komuniści umieją zna-
komicie organizować i wykorzysty-
wać to rozczarowanie...  

PRZEGLĄD PRASY
RABIN WIZE PRZECIW

NIEMCOM

Na kongresie sjonistycznym w Lu-
cernie wystąpił z wielką mową prze-
ciw Niemcom amerykański rabin Ste+
phen Wise, Protestując przeciw poli-
tyce antyżydowskiej Hitlera, wołał
rabin Wise:

„Żydzi niemieccy. znajdują się w pierw«

szej linji okopów frontu świata kulturalne=

de OSZCZ Ma
Niemcy  przepędzając Żydów tem samem

przepędzają siebie samych ze świata kultu=

ralnego".

Pomijamy megalomanję żydowską,
utożsamiającą sprawę Żydów ze spra
wą kultury, Utożsamianie to może nas
tylko śmieszyć.Chodzi o co innego.Ten
ROR naszym dobrym znajomym.
ależał on do tych kilku Żydów,którzy,

podczas konferencji pokojowej używali
swego wpływu na prezydenta Wilso<
na przeciw zaspokojeniu słusznych a<
spiracyj polskich. Rabin Wise trosz<
czył się wówczas bardzo o Niemcya
Bronił ich interesów, pracował prze«
ciw zbytniemu rozszerzeniu
Polski ich kosztem. W tej polityce
były oczywiście wyrazicielem dążeń
całego żydostwa, tych dążeń, które
już w r. 1915 wyraziła „Jewrejska
Żyźń” (Wilno) w słynnym aforyźmież
„Nie możemy sobie wyobrazić więk=
szego niebezpieczeństwa dla Żydów £
dla całej Europy nad niekontrolowaną
gospodarkę Polaków gdziekolwiek w
czasie najbliższym".

Nie myślimy się więc wzruszać dziś
apelem p. Wise'a do świata i jego
skargami nad losem Żydów w Niem-
czech.

Spotkała ich tylko nagroda Judasza
za stanowisko wobec narodu pol-
skiego.

„SWOBODNY WYBÓR
OBYWATELA*

Napisać można wszystko. Można na«
wet napisać, że

„Blok Bezpartyjny poza wysunięciem na
prowincji pewnej ilości znanych w całej Poł<

sce kandydatów, wyrzekł się roli strony w

obecnych wyborach”,

Zdanie to znajdujemy w wileńskiem
„Słowie”, w jego artykule wstępnym,
a nie w dziale humorystycznym.
Tam też można wyczytać rewela=

cję, że obecna ordynacja wyborcza
stanowi

„przejście z systemu partyj do swobodne

go wyboru obywatela",

Czyż nie masz „swobody”, obywa*
telu, gdy możesz wybierać między,

Z = eis „=
rami ie chcesz p. Stpiczyńskie-
go? Weź p. Miakowskiego. Nie jesteś
zadowolony w Wilnie z p. Mackiewi-
cza ze „Słowa”? Stoi ci do dyspo-

cji p. Okulicz z „Kur, Wileńskiego',
iechaj kto mówi co chce, swobod<

nie w naszej Polsce",

LITERACI
UMUNDUROWANI

P, Słonimski rozśniewał się na So-
wiety za ów fikcyjny numer „Litiera<
turnoj Gaziety“, w którym jego przy*
jaciele (a bodaj on sam także) wystę-
wali jakoL polskiej
pea. en ex nie ukazał się
w rozsprzedaży. Pisze z tego powodu
w „Wiad.Lit, у

„Zostališmy przes Sowiety oszukani ргуч
mitywnie i cynicznie.»

Europa dzieli się driš na państwa, które
swych pisarzy umundurowały i na kraje, w

których pisarze chodzą często może bez bu-

tów ale po cywilnemu... Gdy przyjeżdża do
nas pisarz sowiecki, występuje oficjalnie w

asyście urzędników ambasady...

Nie po raz pierwszy spotykam się x tą
cyniczną metodą. Zbliżenie kulturalne pe-

lega na swobodzie propagandy sowieckiej w
Polsce i na niedopuszczaniu książek pol-
skich do Sowietów. Humanitaryzm obowią-
zuje tylko jedną stronę. Wsadzić komunistę

do polskiego więzienia nazywa się terorem

faszystowskim a rozstrzeliwanie robotników

w Sowietach nazywa się obroną proletar=

jatu”,

Cytujemy chętnie te złote myśli,
przypominając, że nie tak dawno w
wymBa podrėžy po Sowietach p.
Słonimski trochę inaczej pisał o czer-
wonej Rosji. Dziś — jak zapewnia —
„po incydencie z numerem polskim
w Sowietach jest bogatszy w do-
świadczenie”, iej dzisiaj niż póź-
niej,

' Jeśli chodzi o „literatów umunduro-
wanych“, to duchowo podobny —
choć bez munduru — znaleźć można
także w Polsce, Oczywiście nie
wśród tych pisarzy, którzy chodzą
bez butów...

rania



Kazimier
: Do „Małego—niegdyś — Gdańska”,
dzisiaj przycupnięteśo w śliwkowych
sadach cichego Kazimierza wiedzie
z klasycznych Puław droga wysadzona
zrazu rzędami grubych, potężnych so-
kór, a dalej, smukłych włoskich topól.
Z prawej strony ma zielone łą-

ki, z lewej coraz to wyżej wznoszące
się pasmo wzgórz porosłych zrzadka
krzewami jałowca i berberysu. Pod
Bochotnicą bije w oczy białym ku-
rzem, by wreszcie zamienić się długą,
dokuczającą kociemi łbami wzjazdową
ulicę miasteczka o białych domkach
krytych zczerniałym gontem, trwają-
cych bez zmiany wśród czerwonych
malw, żółtych nagietek i konopnego
gąszczu. В

Z nad czerni dachów wyłania się
czerwień dachówki starego špichrza,
Sypie się w śruz z jakąś kłopotliwą
nieporadnością wobec czasu, piękny
swym renesansowym kształtem. Po
kilku krokach drugi, tuż nad Wisłą,
potem trzeci, z którego została się
tylko ogromna ściana z przylepionem
do niej nędznem domostwem pobielo-
nem niebieską farbką,
Gotycka bryła kościoła przystrojona

w późniejszy już, według naniesionej
z Włoch mody architektonicznej orna-
ment wciska się na ulicę, tworząc z
niej wąskie przejście na rynek,

Stajemy uderzeni niezwykłym wi-
dokiem, jakby wyjętymz jakiegoś sta-
rego opowiadania. Oto w czworokąt
ustawione domy niedzisiejsze, wiecz-
nie te same w takiej samej zawsze ko-
tlinie z panującym nad nią wśród
lip klasztorem. Z lewej strony ulica
przechodząca w wąwóz. Wszystko
tam się od szwedzkiego potopu wali
a wszystko stoi i stać jeszcze będzie
Bóg jeden wie dokąd.

Zaglądamy do starego kościoła o
szybkach w ołów oprawnych. Wcho-
dzimy na cmentarz wysoką trawą po-
rosły poprzez furtkę zamkniętą na
skobel. Cisza. Nawet księdza niema,
ani kościelnego dziadka. Dwie tylko
żebraczki klepiąc pacierze pilnują za-
mierających murów.

Wracamy na rynek, Jak tu wszę-
dzie jasno, wesoło! Ile słońca! W koło
starych studzien poją się białe konie,
czerwony długi samochód zsie na nie-
biesko pomalowaną stację benzynową.
Drogą od Wisły idą opalone na bron-
zowo dziewczyny w żółtych spódni-
cach. Jak tu nie malować?

IL

To też Kazimierz jest miastem ma-
larzy. Zjeżdżają się tu oddawna i ob-
malowali każdy zaułek, kąt, każde
drzewa, każdą niemal kroplę wody
szeroko rozlanej Wisły. W Kazimie-
rzu można być tylko albo malarzem,
albo malującym snobem. Reszta —
Żydy.
Nikt się nie dziwi stalugom usta-

wionym na środku drogi. Wszystkie
pojazdy omijają je ostrożnie nie wy-
łączając przeładowanych pękatych
autobusów, Nawet nie probują per-
swadować wszaskliwemi klaksonami,
Nic to przecież nie pomoże.
W tym roku jest tu pracownia Pru-

sza z warszawskiej Akademji. Znają

 

 

go w „Małym Gdańsku" dobrze —
przyjeżdża bowięm ze swoją gromadą
każdego lata. Raz tylko zdradził Ka-
zimierz na rzecz Sandomierza, ale się
opamiętał, nawrócił i — zawrócił. In-
ne pracownie jadą gdzieindziej, do
Krzemieńca, na Podhale, albo nie jadą
wogóle, Jedynie Prusz jest wierny
taki „semper fidelis". A znim wszy-
scy. Odpoczywają, śmieją się, bawią
i pracują. Praca rozpoczyna się już ra-
no. Dwie godziny żywego modela,
Jest nim zazwyczaj jakiś koń, lub jego
śospodarz, lub gapiowaty syn gospo-
darza, lub wreszcie niemniej gapiowa-
ta siostra syna gospodarza. Po dwuch
godzinach męki pozowania i rysowa-
nia (lato, słońce praży)—spokój. Rób
sobie wówczas co chcesz, byleś tylko
nieco i pomalował,
Więc malują i łażą. Codziennie od

początku dziwią się rzeźbom ratuszo-
wym, jaki taki uśmiechnie się do mie-
lącego bezustannie wiatraczka na
kawiarni i wstąpi na mleko. Kawia-
renka pod białym sklepem schludna
jest i przytulna. Na ścianach karyka-
tury, szkice oraz dominujące płótno
Gotarda. Jest tu cicho, spokojnie.
Gospodyni ma lat trzynaście chodzi

właśnie do szóstego oddziału szkoły
powszechnej. Sprawnie usługuje i re-
zolutnie rozmawia. Dziwimy się pust-
ce. Mała skarży się.
— Bo to wszyscy do Żydów... Nie

dziwię się innym, ale nawet malarze
i, proszę pana, co jest ciekawego i do-

brego w tym žydowskim „Paradisie“?
Rzeczywišcie. Žydowski „Paradis“

to tandetna „sprzedaż lodów i wszel-
kich delikatesów'' w napółrozwalonej
budzie. Aż razi szychem swego szablo-
nu. Czyż nie lepsza kawiarenka „pod
mielącym wiatrakiem" w przepięknej
kamienicy ze świętym Krzysztołem,
patronem podróżnych?

Pamiętajcie o tem wszyscy, którzy
się Jego opiece polecacie! +

„SML
Przez drewniany, koślawy mostek

idziemy na ulicę Senatorską. Biednie,
nędznie i niechlujnie. Czyż nie można
tego zmienić? Burmistrzem miasta jest
przecież malarz. (Bo i jakby mogło w
Kazimierzu być inaczej?) Niektórym

się zdaje, że ten brud dodaje uroku.

Do djabła z takim urokiem! Zadaw-
nionym miłśonikom „romantycznej rui-

ny” udowadniam, iż ona nie ma nic,
ale to nie wspólnego z nieznośnym
zapachem otwartego ścieku. Płaczące
wierzby nie wiele tu pomagają. Chy*
ba, że jeszcze bardziej płaczą.
Na ulicy Senatorskiej jest najład-

niejszy zabytek miasteczka — niegdyś
siedziba biskupów, t, zw. „kamienica
celejowska”, Biały plakat zachęca do

zwiedzenia obiecując pokazać wysta-
wę obrazów. Wchodzimy. W czterech
salach porozwieszane płótna: Prusz-
kowski, Arct, Zych, Mackiewicz, Okó-
łowiczowa, Lorentowicz — Karwow;
ska i inni.
W lokalu wystawy są również i od-

czyty o sztuce. Takie to już miasto
ten Kazimierz. Nawet w klasztorze
braciszek chwali się przedewszyst-
kiem piękną czcionką starych ksiąg
i szopką wraz z kukłami z przed pa-
ruset lat.

ZEWSZĄD...
DREWNIANE KOŚCIOŁKI. WIEJSKIE

WĘDRUJĄ DO MIAST
Władze czechosłowackie postanowiły

celem uratowania zabytkowych drew -

nianych kościołków, przenieść je do

miast i otoczyć specjalną opieką konser-

watorską. Chodzi tu głównie o kościołki
na Słowaczyźnie, W dniach ostatnich

przewieziono kościołek z miejscowości

Mala Poloma do miasta Hradec Kralove.

Ponadto będą przewiezione do miast koś-

ciołki z miejscowości: Niklasova, Hun-

kovce, Karina Bystra i Kruzlova, Zostaną

one rozmieszczone w różnych miastach

na Morawach i w Czechach. ‚

ODKRYCIE GROBOWCA
W POW. CHOJNICKIM

W miejscowości Glichno w powiecie

chojnickim przy robotach ziemnych na-

trafiono na starożytny grobowiec, przy-

czem wykopano kilka urn kamiennych z

popiołem i szczątkami kości ludzkich.

Teren wykopaliska oraz odnalezione ur-

ny zostały zabezpieczone do przyjazdu
komisji archeologicznej.

OSTATNI NIEWOLNIK
Na półwyspie Alaska, w, miejscowo-

ści Mobile, zmarł w wieku 105 lat, ostat-

ni niewolnik, nazw. Cudjo Lewis; Uro-

dził się w Afryce, a do St. Zjednoczonych

zawinął około r, 1859, jako niewolnik

i jako taki zakupiony był na targu nie-

wolnirów, w okolicy Mobile. Człowiek

ten pamięta jeszcze czasy, kiedy powieść

„Chata wuja Toma" obiegała świat cały

4 wyciskała łzy wszystkich czułych na

nieszczęścia niewolników. Dla pamięci

przypomnijmy, że autorem wzruszającej

„Chaty wuja Toma' był Beecher Stowe.

Kiedy nadeszła chwila uwolnienia nie-

wolników, wolność ta stała się również

udziałem 40-letniego wówczas Cudjo Le-

wis'a. Ale niewolnik nie skorzystał z tej

okazji i przyzwyczajony do niewoli, pozo-*

stał nadal na służbie swego dawnego

pana, którego wnukom i prawnukom po-

został wierny aż do śmierci. (b)

POJAZD, MAJĄCY 3 TYSIĄCE LAT

W Augsburgu, w Falcji bawarskiej,

znaleziono niedawno w dziedzictwie Fu$-

gerėw, zwanem Wellenburg, resztki sta-

rożytnego pojazdu, którego wiek określili

miejscowi uczeni, na 3 tysiące lat, Szcze-

góły, odnalezione po 30 stuleciach, świad-

czą o wysokiej cywilizacji robotnikówi

właścicieli pojazdu, uchodzącego za cen-

ny zabytek. Oprócz pojazdu wykopano

również starą urnę, a nad jej zawartością

kiwają głowami uczeni z "Augsburga, (b)

KATOLICKA ORGANIZACJA

ROLNIKÓW W HISZPANII

Podczas kursu nauk społecznych zor-

ganizowanego w Madrycie przez „Insti-

tuto Social Obrera“ (instytut ten jest je-

dną z placówek hiszpańskich Akcji Ka-

tolickiej) ks, Gonzalez Vega wygłosił od-

czyt na temat zadań katolickiego ruchu

robotniczego w Hiszpanii.

W związku z powyższym odczytem „El

Debate" poświęca dłuższy artykuł roz-

wojowi organizacyj katolickich robotni-

ków rolnych, stwierdzając z radością, że

rozwój ten czyni niemal z każdym mie - siącem coraz większe postępy, dzięki

z — miasto malarzy

selny kroczył ulicami poprzez rynek

wrócono do domu, Tu ich po ojcowsku

„leniwie jak ten statek kłapiący des-

hrabiny de Noailles. Po odczytaniu

a55:55

 

Nic więc dziwnego, iż niektórzy
malarze ciągłemi, corocznemi plene-
rami, jak te koty — przywiązują się
do miejsca. Michalak z „Bractwa
Święgo Łukasza” pobudował sobie na
górze tuż pod Ostrzeżenicą domek i
mieszka w nim latem i zimą. Tu, w
tej dziwnej kotlince nadwiślanej ludzie
się kochają, ba — żenią nawet!

Pobrali się właśnie niedawno Ka-
rolak z warszawskiej Akademii z Sam-
borską, koleżanką z tej samej uczelni,
tyle, że z innej pracowni. Pochód we-

do kościoła farnego. Na przedzie pan-
namłoda w białym welonie, pan mło-
dy na czarno, Prusz na uroczysto.
Wolno, krok za krokiem i para za pa-
rą. Ksiądz pobłogosławił poczem po-

Prusz przyjął u progu chlebem i solą.
Wszyscy byli wzruszeni, A potem
oczywiście serdecznie się bawili, do
rana, do wczesnego letniego rana.

I Iv.

Dobrze tu jest. Siedzimy na bulwa-
rze. Przed nami rozlewisko rzeczne z
płaszczystemi mieliznami, w dali drugi
brzeg Wisły z kościołem i zamkiem
janowieckim. Tam na lewo do Sando-
mierza, tam na prawo do Puław, War-
szawy, Torunia i dużego, prawdzi-
wego Gdańska,

Sierpniowe popołudnie wlecze się

kami kół. Z pod steru wypływa sze-
roka fala, łagodnie podrywając piasz-
czyste wydmy.

Jemy słodkie owoce. Płótna schną

 

Jednem cięciem
Zmarł jeden z największych imper-

jalistów francuskich — Signac. Zdzi-

wicie się wszyscy. Jakto? Ten pan o

dobrotliwym uśmiechu twarzy i wyra-

zie wcale niewojowniczym? — Tak,

tak, — Ależ to był przecież malarz...

— Właśnie! Francja pobita w roku

ZE ŚWIATA
KULTURY

LITERATURA

Odznaczenie ks. Loutil'a, — „L'Echo de

Paris” poświęca artykuł działalności pisar-

skiej znanego dziennikarza i powieściopisa-

rza katolickiego, ks; kan, Loutil'a, którego

artykuły na łamach prasy katolickiej (głów-

nie w dzienniku „La Croix") oraz powieści

cieszą się wielką popularnością. Ks. kan.

Lcutil, znany publiczności francuskiej jako

„Pierrre lErmite" (Piotr Zakonnik) otrzy-

mał w tych dniach wysokie odznaczenie

Legji Honorowej.

NAUKA

Międzynarodowa konierencja metereolo-

gów w Warszawie, — W dniu 6 września

 

 

rozpoczyna w Warszawie obrady między-

narodowy zjazd dyrektorów instytutów me-

teorologicznych.
Podobne korferencje zwoływane są co 6

lat, Zorganizowanie tegorocznej przypadło

w udziale Polsce.
Na zjazd warszawski zapowiedziało swój

przyjazd do chwili obecnej zgórą 120 wy-

śdzieś w pokojach, zapełniając je | bitnych uczonych — meteorologów, repre-

dusznym zapachem oleju. Pendzle zentujących prawie wszystkie kraje całego

czyszczą się same w słojach szarego| świata,
mydła. Miasto zapala się czerwonem
światłem zachodzącego słońca, szcze-
gėlnie jasno świecą klasztorne mury
ifarne. Szczególnie czerwienią się
berberysowe góry z ułomkami zamku
i okrągłej baszty, Trzy Krzyże na są-
siednim wzśórzu chronią nas od za-
razy i wszelkiego złego.

Zapada wieczór. Mija jeszcze jeden
dzień w setki lat idącego bytowania
miasta.

SET.  W związku z konferencją pisze PAT:

„Godnym uwagi jest fakt, że Konferencja
warszawska zgromadzi najliczniejszy zespół

Międzynarodowej Organizacji Meteorologi-

cznej od chwili jej powstania. Tem większy
jest to zaszczyt dla Polski, że wielu uczo-
nych prócz udziału w konferencji dyrekto-
rów zainteresowało się polskim Państwo-
wym Instytutem Meteorologicznym, uważa-
nym za jeden z najpoważniejszych i najle-

piej zorganizowanych instytutów europej-

skich, czego dowodem są liczne komunikaty

 

Polska na festiwalu muzyki współczesnej
w Pradze

Na rozpoczynający się w Pradze cze-
skiej w dniu 2 września XIII-y mię-
dzynarodowy festival muzyki współ -
czesnej wyjeżdżają jako delegaci pol-
scy pp. Piotr Perkowski, Roman Pale-
ster i Zbigniew Drzewiecki.
W roku bieżącym na festivalu wy -

konane będą dwa utwory kompozyto -
rówpolskich: „Taniec z Osmołody”

Romana Palestra oraz „Kołysanka
Bolesława Woytowicza.
Doroczne festivale muzyki współcze- |

snej, które co roku mają miejsce w
innym kraju skupiają zainteresowanie
całego europejskiego świata muzycz-
nego jako przegląd ostatniego dorob-
ku współczesnych kompozytorów ca -
łego świata.

Uroczystości ku czci hr. de Noailles
W Evian-les-Bains odbyła się pod

rzewodnictwem członka Akademji

Frańcuskiej Henryka Bordeaux uro-
czystość literacka poświęcona pamięci

głębokiemu przywiązaniu ludu hiszpań-

skiego do Kościoła i jego nauk,

„Mimo powtarzających się wciąż ata-

ków na religię ze strony elementów ra-

dykalnych, mimo usilnej agitacji komuni-

stycznej i bezbożniczej — pisze „El De-

bate“ — zwarty front katolickich robot-

ników rolnych pozostał w Hiszpanji nie-

wzruszony. Główne zasługi położyła w

tym względzie organizacja katolicka

„Contederation Nacional Catolico-Agra-

ria”, istniejąca już od kiłku lat i coraz

bardziej się ostatnio rozrastająca. Już w

r. 1919 liczyła ona 52 związki prowinejo-

nalne, 5442 syndykatów, 424,607 człon -
ków oraz równo 500 wiejskich kas osz-

czędnościowych, Od tego czasu do dziś

„Confederation Nacional Catolico - A-
graria" nabyła przeszło 50.000 hektarów

ziemi, którą następnie rozparcelowała

pomiędzy rolników. Jej to przedewszyst-
kiem zawdzięcza katolicka Hiszpanja, że

agitacja komunistyczna wśród ludności

rolniczej wydała tak znikome rezultaty.

Można śmiało powiedzieć, że „Contede-

ration Nacional Catolico - Agraria" by-

ła twierdzą, o którą rozbijały się groźne

dla przyszłości Hiszpanii fale marksyz-

mu i bezbożnictwa”...
KATOLICYZM W CHINACH

Według danych świeżo opublikowane-

go „China Christian Yearbook" Chiny po-

siadają obecnie 2.702.468 zarejestrowa-

nych katolików, co w porównaniu z ro-

kiem ubiegłym wykazuje przyrost 73,908

dusz. Hierarch'a katolickiego Kościoła w

Chinach składa się z 87 biskupów, z któ-

rych 14 jest pochodzenia krajowego. Na

ogólną liczbę 4014 kapłanów katolickich

1647 jest Chińczyków. W pracy misyjnej

kapłanom katolickim dopomaga 1148 bra-  

wspomnień Paderewskiego o zmarłej
oraz kilku jej poematów p. Guy de
Pourtales wygłosił dłuższy odczyt o
twórczości hr. de Noailles,

ci oraz 3319 krajowych i 1813 zagranicz -

nych sióstr zakonnych, nie licząc 11833
katechetów i katechetek oraz 14932 nau-
czycieli,
KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA PÓŁNOCY
W pierwszych dniach sierpnia b. r. zo-

stał poświęcony nowy kościół w parafji

Lofoton na skrajnej północy Norwegii,

gdzie wszelki przejaw kultu katolickiego

po pseudo - reformacji był surowo zaka-
zany. Z inicjatywy prefekta apostolskie-

go na Norwegję północną O. Starcke ze
zgromadzenia Świętej Rodziny, została

zakupiona posiadłość w Storfjord poło-
żona pod 69 stopniem szerokości geogra-
ficznej; stary, wiekowy dom drewniany

został przebudowany na kościół; świąty-
nia ta znajduje się w miejscwości wysu-

niętej najbardziej na północ na całym
świecie.
DARY DLA MUZEUM NARODOWEGO

W WARSZAWIE
Dary składane do Muzeum Narodowe-

go w Warszawie napływają bezustanku.

Ostatnio co należy podkreślić, bardzo
cenne przedmioty dzieł sztuki czystej i
stosowanej napływały od ofiarodawców
nietylko rekrutujących się spośród mie-

szkańców stolicy, ale również i z głębo-
kiej prowincji. Wśród tych ostatnich za-
notować należy, oprócz mieszkańców
większych ośrodków miejskich jak Łódź

lub Bydgoszcz — ofiarodawców z Toma-
szowa Mazowieckiego, Sieradza, Kępna,
Włodewy lub dalekiego Pińska.

W ok:rsie ostatnich czterech miesię-
cy pośród wielkiej liczby złożonych da-
rów wymienimy ważniejsze, a mianowi-

cie: uzupełnienie przez p. Jakóba Glassa
cennego zapisu kilkudziesięciu obrazów
i rzeźb artystów polskich dziełami ś. p.

1871-ym weszła w okres wzmożonego
imperjalizmu duchowego. A. w pierw=

szym szeregu kroczyło świetne malar-
stwo, które dziełami pierwszych im-

presjonistów zdołało przełamać zasta-

rzałą, akademicką rutynę i otworzyć

przed plastyką nowe drogi.

Nie zdołała mu się przeciwstawić
niemiecka reakcja typowo germańskie-

go ekspresjonizmu. Nie wytrzymał

próby życia i programowy marksow -

ski realizm. Dzisiaj mieszczańska sztu-

ka „szkoły paryskiej” dyktuje kanony

i narzuca smak proletarjackiej twór-

czości sowieckiej...

Jest to jeszcze jeden dowód, iż im-

pet podboju tkwi przedewszystkiem w

sile cywilizacyjnej narodu. Bez niej

zdobycze o charakterze materjalnym

stają się zlepkim, który lada podmuch

może rozwalić, zniszczyć zupełnie.

Należy się nad tem zastanowić, wy-

snuć wnioski i wziąść się do pracy,

—:--——

Przyjazd prof. Stensioe
Stynny paleontolog prof. Stensioe

wyjeżdża w przyszłym tygodniu do

Polski, gdzie spędzi około miesiąca.

Celem wizyty uczonego szwedzkiego

jest nawiązanie kontaktu z paleontolo-

gami polskimi i zapoznanie się z ostat-

niemi odkryciami uczonych polskich+

AHAZE KAGERO

i publikacje, jakie się ukazały w międzyna=

rodowych kołach naukowych”.

A my naszego poczciwego PIM'a tak nie-

doceniamy!...

Międzynarodowy kongres bibljograficzny.

—W dniach od 10 do 14 września r. be

odbędzie się w Kopenhadzemiędzynarodo-

wy kongres bibljograficzny.

Zmiany na Uniwersytecie Warszawskim

W związku z przejściem na emeryturę prof.

Tadeusza Zielińskiego, nastąpi zmiana na

katedrze filologii klasycznej. Przez pewne

sfery wysuwany jest jako następca słynnego

prof. Zielińskiego, mało znany w naucedo-

cent Turyn, narodowośći żydowskiej. Odej-

ście również na emeryturę prof. Sternbacha.

z Uniw, Jagiellońskiego stworzyło również

opróżnienie katedry filologii klasycznej w

Krakowie, ;

PLASTYKA_
Śmierć Jourdaina, — Zmarł w Paryżu w

[wieku lat 88 Franqois Jourdain, znany ar-

chitekt i literat. Jourdain przez długie lata

piastował godność prezesa Salonu jesienne-

go i prezesa Syndykatu prasy artystycznej.

Jest to druga strata francuskiego świata

plastycznego po śmierci Signaca.

Wystawy prac St. Śliwińskiego zagranicą.

Znany artysta malarz i dekorator Stanisław

Śliwiński urządza we wrześniu w Mona-

sterze w Westfalii wystawę swych prac,

na którą złożą się pejzaże i projekty deko-

racyjne. i

W dniu 17 paždziernika otwarta zostanie
wystawa prac artysty w Londynie, w Oxley

Fine Arts Glery.

Riwmoczešnie prawie urządzona będzie

 

 wystawa St, Śliwińskiego w Antwerpji.

Aliny Glassowej, rysunkami Wojtkiewi-
cza oraz pięknemi dziełami sztuki stoso-
wanej i ludowej, dyr. Jerzy Sachs złożył
w darze portret olejny z XVIII wieku,
przedstawiający Adama, Tarłę, p. Wa-

cław Zbijewski rysunek piórem z w. XVII
—dzieło J. Thomasa, „Chrzest w Jorda-
nie“, inž, St. Neymann z Genewy ilumi-
nacje z rękopisów XV wieku. Wielokrot-

ny ofiarodawca p. D. Witke - Jeżewski
nadesłał 2600 rycin, fotografij i repro-
dukcyj, przedstawiających zabytki archi-
tektury polskiej, przeznaczone dla archi-
wum ikonograficznego Muzeum. Pozatem
Jadwiga z Sienkiewiczów Korniłowiczo-
wa oraz p. Henryk Józef Sienkiewicz 0-
fiarowali szereg pamiątek po ojcu Hen-
ryku Sienkiewiczu, p. Marja z Kirch-
mayerów Nowińska złożyła w darze dy-
wan perski ze zbiorów Jana Matejki. Ja-
dwiga hr. Nakwaska portret bar, Rasta-
wieckiego pendzla Hadziewicza oraz mi-
niaturę przedstawiającą Stanisława Ma-
łachowskiego, p. Jadwiga z Woyniłłowi-
czów Kestrowicka z Bydgoszczy ofiaro-
wała szałę gdańską, skrzynię okutą oraz
misę sejmikową. Pp, Bolesławowstwo
Dmowscy kaftan haftowany turecki, p.
Józeta z Dąbrowskich Miklaszewska na-
desłała rękopiśmienny zbiorek modlitw z
lat 1850 - 57 spisanych rękę Leonarda
Józefa Dąbrowa - Dąbrowskiego oraz
szereg dokumentów, p. Gołębiowski Zyg*
munt kapę z pocz. XIX wieku i puhar ce-
chowy z r. 1755, p. Anna Łąkawska z
Sieradza miniaturę olejną na miedzi. p.
Józefa Gebethnerówna rysunek Krudow-
skiego. Wreszcie ostatnio p, Anna z Le-
ów Rose ofiarowała jako dar ś. p. Heleny
Leo portret ś, p. redaktora Leo z Kras kowa, malowany przez Horowitza.
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Jedna niedziela w okregu czestochowskim
W Częstochowie i okręgu często-

chowskim, nie widać żadnego zainte-
resowania się szerszych warstw spo-
łeczeństwa wyborami. Pustki w loka-
lach komisyj, podczas wyłożenią list
wyborczych do przeglądu, psuły hu-
mor urzędującym w komisjach sana-
tarom, inni zaś mniej gorliwi narze-
kali na... brak czwartego do brigde'a.

Zupełnie odmienny nastrój panuje
'w Obozie Narodowym. Nie trawiony
gorączką wyborczą, okręg częstochow-
ski Str, Narod, konsoliduje się i roz-
szerza swoje szeregi, Świadczą o tem
liczne zebrania, kursy, zjazdy i uroczy-

stości, Uroczystości poświęcenia i wrę-
czania proporców przemieniają się w
wielkie manifestacje narodowe, jak te-
go dowody mieliśmy w dniu 25 sierp-
nia b. r. '

Ostatnia niedziela sierpnia na długo
zapisała się w pamięci uczestników u-
roczystości poświęcenia proporców:
we wsi Miedźno, siedzibie zarządu ob-
'wodowego Str. Nar., oraz w miastecz-
ku Wieluń, siedzibie zarządu powiato-
wego Str. Nar.
W Miedźnie na uroczystość poświę-

cenia proporca ściągnął cały obwód w
sile około 1500 osób. Zarządzeniem
władz, nie wolno było urządzić pocho-
du, wobec czego zebrany lud ławą
szedł do kościoła i po zakończeniu uro-
czystości kościelnych, w takiż sposób
wracał na plac zbiórki, W podniosłym
nastroju wysłuchano przemówień dele-
gatów z Częstochowy i po dekorowa-
niu wybitniejszych działaczów mieczy-
kami uroczystość zakończono odśpie-
waniem Hymnu Młodych.

Podobna uroczystość odbyła się
również w Wieluniu, na którą ściąg-
nęli ludzie z całego powiatu w sile do
2000 osób. Wieluńskie władze admini-
stracyjne odmówiły zezwolenia na u-
rządzenie pochodu, motywując to
„wrogim stosunkiem ludności do ce-
łów i metod działania Str. Nar.', wo-
bec czego i tutaj miast czwórkami, ła-
wą szedł lud za zwiniętym proporcem
do kościoła, Sanacja miejscowa była
na tyle nieostrożna, że próbowała u-
rządzić kontrmanifestację, i o godz.
10-ej przed rozpoczęciem się uroczy-
stości narodowych, zarządziła na rynku
zbiórkę wszystkich swoich organizacyj
ze „Strzelcem“ i „Zw. Ob. Prac. Ko-
biet'' na czele. Wszystkiego razem było
około 200 osób i garstka ta ze sztan-
darami i transparentami urządziła po-
chód po Wieluniu. Z niesionych tran-
sparentów wyróżniał się jeden z na.
pisem: „Z warcholami do Berezy“
niesiony przez komunistę, mającego za
sobą wyrok dwuletni za działalność
komunistyczną, Wobec żywiołowej i
potężnej manifestacji narodowej bar-
dzo blado wypadła próba kontrmani-
festowania przez sanację i stała się o-
na raczej tematem do wszelkiego ro-
dzaju konceptów dla miejscowych ga-
piów. Narodowcom nic nie zakłóciło
przebiegu uroczystości, której program
przewidywał po nabożeństwie powrót
na plac p. Napieraja, okolicznościowe  

(Od własnego korespondenta)

przemówienia i dekoracje mieczykami.
Program ten w całości i zupełnym po-
rządku wyczerpano, tak iż nawet oso-
biście czuwający p. komendant powia-
towy P.P. z całym sztabem i wszyst-
kiemi rozporządzalnemi siłami nie
znalazł powodu do interwencji.
W samej Częstochowie, w ostatnią

niedzielę sierpnia miało się odbyć w
największej sali Straży Ogniowej ze-
branie Str. Nar. Zebrania te mają już
w mieście ustaloną sławę. Niestety tym
razem zarząd Straży Ogniowej na trzy
dni przed terminem zebrania zawiado-
mił, iż „z przyczyn od niego niezależ-
nych” sali wynająć nie może, Nie ze-
zwolono również na urządzenie zebra-
nia na dziedzińcu domu, w którym
mieści się lokal Str. Nar., wobec czego
zebranie z udziałem b. posła p. Karola
Wierczaka z konieczności musiało się

odbyć w samym lokalu Stronnictwa
Nar. Mimo niewygody (dla pomiesz-
czenia większej ilości osób, wszystkie
ławki usunięto i zebrani przez cały
czas stali) lokal był poprostu natło-
czony i masa osób musiała odejść, gdyż
nie było już dla nich miejsca. Wszyscy

 

Z CAŁEGO KRAJU
PIOTRKÓW

Spalił córkę ze stodołą, — We wsi
Krzeperów, w okolicach Piotrkowa, wy*
darzył się ścinający krew w żyłach wypa
dek. W zagrodzie Wojciecha Pawczyń-
skiego powstała gwałtowna kłótnia po-
między Pawczyńskim, a mieszkającym u
niego zięciem Stanisławem  Drożdżem.
Kłótnia powstała na tle majątkowem.

Drożdż nietylko pobił teścia i żonę, ale

w pasji podpalił stodołą ze zbożem, nie
wiedząc, że w stodole śpi jego 3-letnia
córeczka. Pożar tak gwałtownie objął bu-

dynek, że dziecka nie dało się uratować

i dopiero po ugaszeniu odnaleziono jego

zwęglone zwłoki.
Zbrodniczy podpalacz zbiegł.

PRZEMYŚL

„Ziemia“ pod opleką: — „Gorący” o-

kres przedwyborczy daje się również od-

czuwać marodowej „Ziemi Przemyskiej”.

Ostatni numer uległ koniiskacie za felje-

ton dotyczący t. zw. „Ąlosowania“.

„Współpraca” polsko - żydowska, —

szybowcowe, a nawet przed kilkutygod-

W Przemyślu dobrze rozwijało się koło

niami, obchodziło poświęcenei szybowis-

ka, na którem w okresie wakacyj miało

się odbyć szereg kursów praktycznych.

Tymczasem szybowisko uległo nagle li-

kwidacji i kursów nie urządzono, wsku-

tek czego młodzież szkolna, rok cały, bo

aż do przyszłych wakacyj, będzie musia-

ła czkeać na nowy. Po zbadaniu okazało

się, że członek zarządu koła neofita p.

Dembiński za dzierżawę miejsca pod szy-

bowisko zażądał aż 300 zł. od jednego (!)

szybowca za sezon, wskutek czego mu-

siano szybowisko zwinąć. Nie zawadzi

dodać, że w zarządzie koła duży głos

 

ZELWOWA
w teatrach?Co graj
ozmaitościi W czwartek nie-Teatr

czynny.

Repertuar kin.
Apollo: Niedokończona symłonja.
Atlantic: Tygrys Pacytiku.
Casino: Ulica szaleństw.
Chimera: Baboona.
Grażyna: Viva villa.
Kopernik: Tunel.
Marysieńka: Tunel,
o” Wielki gracz { Szczęście na

ic
Pal ace: Urojony świat.
Pan: Wonderbar i Ludzie w bieli.
Raj: Miłość Tarzana.
Stylowy: 42 ulic i rewja.

Umorzenie śledztwa, — Swego czasu
donosiliśmy o głośnem i głośno reklamo-
wanem „zdemontowaniu linotypów" w
Kurjerze Lwowskim. W kilka dni po tym
tajenin'czym fakcie aresztowano kierow-
mika ekspedycji tego „zdobytego” pisma,
p. Lesława Bobowskiego, który trzymany
był w więzieniu okrągło 26 dni.

W dniu wczorajszym p. Bobowski о-
trzymat od p, prokuratora list z zawiado-

mieniem o umorzeniu śledztwa.
Dodać należy, że pismak z żydo-sana-

eyjnego „Gońca, i drugi pismak ze „zdo-

bytego" Kurjera Lwowskiego, korzysta-

jąc z uwięzienia p. Bobowskiego, obrzu-

cili go szeregiem ordynarnych wyzwisk.

Umorzenie śledztwa przeciw p, Bo-

bowskiemu jest publicznym  policzkiem
dla obu pismaków.

Oświadczenie, — Zarząd Zw Obroń*
ców Lwowa stwierdza, w związku z roz-
syłanemi ulotkami, że nikogo nie upo-
ważnił do skłądania na wezwaniach
rzedwyborczych firmy Zw, Obrońców
wowa,

Połączenie kolejowe z Kutami, — Dn.  

2 września zostanie otwarta w Kutach
nowa stacja kolejowa o pełnym zakre-

sie działania. Komunikacja z tą stacją

odbywać się będzie transytem przezRu-

munję. Bezpośredni wagon do par

dzie przyłączony do pociągu, który od-

jeżdża z dworca gł. o godz. 0.45 (pociąg

pośpieszny). Z Kut zaś będziepołącze-

nie do pociągu pośpiesznego, który

przychodzi do Lwowa o 22.39.

Echa katastroty kolejowej, — Ruch na

finji Lwów — Zimna Woda, gdzie z piąt-

ku na sobotę w nocy wydarzyła się ka-

tastrofa, odbywa się jużod niedzieli w

ciągu nocy, w obu bowiem dniach następ-

nych przy pomocy dźwigu pracowano
nad wydobyciem wagonów z nasypu, Ze
środą ruch odbywać się będzie nomalnie.

Niemiła przygoda kuracjuszki, — W
powrocie z Truskawca zatrz ała się

wczoraj we Lwowie niejaka RóżaRot-

haub, zamieszkała stale we Włocławku.

W chwili, gdy wymieniona stanęła rzed

wystawą restauracji hotelu „Bristol“, ja-

kiś niewyśledzony osobnik, korzystając

z ożywionego ruchu na tej głównej ulicy,
otworzył jej torebkę i ukradł pugilares,

zawierający 27 zł. oraz bilet kolejowy z

Truskawca przęz Warszawę do Włoc-
ławka.
Międzynarod: turniej tenisowy

Lwowa. — We wforek rozpoczął się we
zwa na kortach L. K, T. piaiioas

owy turniej tenisowy 0 mistrzostwo

Leo z udziałem czołowych rakiet Ru-

munji, Niemiec i Polski, znanych nam

z turnieju warszawskiego, jak Hambur-

era, Schmidta, Somagyi ego, Plannera.
ž polskich zawodników, ócz graczy

lwowskich z Hebdą, na czele, w turnieju
biorą udział: Tłoczyński, Tarłowski,

Wittman, Popławski, Bratek, Spychała, z
pań: Fryszczynowa i Lippopówna, Tur-
niej zapowiada się zatem nadzwyczaj

ciekawie, Łącznie z turniejem odbywa się

też międzymiastowy, międzynarodowy

mecz tenisowy Bukareszt — lwów. Po-

czątek rozgrywek codziennie o g. 15,30.

 

 

Częstochowa, w sierpniu

zgromadzeni, po wysłuchaniu refera -
tów, zamanifestowali swoją solidar-
ność ze stanowiskiem Obozu Narodo-
wego, wznosząc okrzyki na cześć przy-
wódców ruchu narodowego.

W tymże czasie odbyło się przed-
wyborcze zebrania BB, w sali resursy
rzemieślniczej, na którem kandydaci
na posłów przedstawiali zgromadzo-
nym rzemieślnikom _ dobrodziejstwa
nowej ordynacji wyborczej i starali się
przekonać ich o konieczności posiada-
nia swego przedstawiciela w Sejmie.
W dyskusji jaka się wywiązała zabie-
rali głos Młodzi S. N., których zebra-
ni żywo oklaskiwali i którzy zakończy-
li zebranie odśpiewaniem Hymnu Mło-
dych.

Sądzącpo dotychczasowym prze-
biegu akcji przedwyborczej, w Czę-
stochowie i okręgu ludzie udziału w
wyborach nie wezmą, z wyjątkiem Ży-
dów i sanatorów. Urzędnicy i ludzie
zależni, opowiadają, iż wprawdzie mu-
szą iść do wyborów, ale oddadzą bia-
łe kartki,

H-ski.

mają Żydzi, a „dyktatorem” koła, z po-
wodu zupełnej bezczynności, malowane-
$o prezesa, jest żydowski lekarz Biber.
W żydowskiej abryczce. — Żyd Binde,

pod romantyczną nazwą „Minerwa”, pro-
wadzi wytwórnię zabawek zatrudniającą
kilkadziesiąt osób. Wytwórnia doskona-
le się opłaca i przynosi właścicielowi ty-
siące, któremu łatwo wlatują do kiesze-
ni, skoro za 8 do 11 godzin (I) dziennie
pracy, płaci on paru robotnikom po
zł. 2,25, a reszcie po zł, 1,80, a nawet
zł. 1,50. Nadto zdarzają się w „Miner-
wie'* wypadki znęcania się nad robotni-
cami, Wyrażamy przekonanie, że w sto-
sunki te wglądną władze,
„Przemyskie dzieci", — 5 pułk strzel-

oów podhalańskich zorganizowany został
przez narodowców w roku 1918 we Wło-
szech, W wolnej Polsce chlubnie się od-
znaczył w walce z „Ukraińcami" i Bol-
szewją. Od roku 1921 przebywa stale w
Przemyślu i zdobywa sobie tutaj pow-
szechną miłość całego polskiego społe -
czeństwa. Ostatnio obchodził pułk swoje
święto. Po nabożeństwie odbył się
skromny obiad żołnierski, apel. i obchód
wieczorny wewnątrznopułkowy,

RADOMSKO

Wiec sanacyjny zamienił się na naro-
dowy. — W ub. niedzielę w czasie odpu-
stu w Gidlach, miejscowa „sanacja” urzą-
dziła wiec przedwyborczy z udziałem b.
posła # obecnego kandydata p. Dratwy.
Ludność, która przybyła na zebranie w
liczbie około 200 osób w pewnym mo-
mencie, w trakcie przemówienia p. Dra-
twy, poczęła świzdać i domagać się pre
legentów ze Stron. Narod. Wobec takie-
go stanu rzeczy organizatorzy wiecu u-
lotnili się, Wtedy delegaci Str, Nar, z Ra-
domska wygłosili referaty, których ze-

brani wysłuchali z uwagą i w spokoju.

ŚRODA

Gospodyni poderżnął gardło, — Za-
trudniony u Jadwigi Dębińskieg, właści-

cielki zagrody 15-morgowej w Siedlcu
pod Środą, 27-letni parobek Franciszek
Kistel, zabił gospodynię, podrzynając jej
gardło. Po dokonaniu zabójstwa Kistel
poderżnął sobie gardło .
Motywy zbrodni nie są narazie wyjaś-

nione. Dębińska żyła z swym mężem w
separacji. Przypuszczalnie powodem
zbrodni była zazdrość,

Kistla przewieziono do ezpitala powia-
towego w Środzie, Władze wdrożyły
śledztwo.

STANISŁAWÓW

Sekretarz osławionego  Konowalca
przed sądem. — Duże zainteresowanie
budzi rozprawa pięciu członków OUN z
Przysłupia, obwinionych o szereg aktów
sabotażowych, Przed sądem w Stanisła-
wowie zasiądą na ławie oskarżnoych we
wrześniu: Wasyl Błyskun, Stełan Kwasij,
Dmytro Romanow, Irena Tyszbył oraz o-
sobisty sekretarz osławionego Konowal-
ca, 28-letni Teodor Jarosław Ferenz, b.
student politechniki berlińskiej, który
występował pod pseudonimem Tomasza
Ziniaka i był kierownikiem wywrotowej
piątki, Po powrocie z Niemiec Ferenz.
dobrawszy sobie do pomocy kryninalne-
go przestępcę Wasyla Zupańskiego, u-
tworzył we wsi Przysłupie organizację

terorystów, którzy dokonali szeregu za-
machów morderczych i aktów sabotaży,
Piątka Ferenza otrzymała już akt oskar-

żenia.
Za działalność wywrotową odstawiony

został do więzienia Bazyli Piasecznik, a-
biturjent gimnazjalny.

 

 

 

 

 

Skazanie ks. katechety
na 7 miesięcy

„Słowo Pom." w korespondencji z
Bydgoszczy pisze;

Przed sądem grodzkim w Margoninie
(pow. chodzieski) odbył się proces, wy*
toczony przez prokuraturę proboszczowi
parafji szamocińskiej, ks. Bolesławowi
Filipowskiemu. Akt oskarżenia zarzucał
ks. proboszczowi, że dnia 15 maja pod-
czas nauki katechizmu w szkole pow-
szechnej w Szamocinie miał się zwrócić
do jednego z uczniów, mającego na ręka-
wie żałobną opaskę po śmierci marsz,
Piłsudskiego, z uwagą: „Poco nosisz tę

szmatę? Nie jesteś jego krewnym, a ba-
wisz się w opaski”,

Ks. proboszcz Filipowski zaprzeczył,
jakoby miał wyrazić się w sposób, po-
dany w akcie oskarżenia. Prowadził lek-
cję katechizmu z gromadą dzieci, liczącą
około 80 dziewcząt i chłopców, Zauwa-
żył, że uczeń Józef Nóżka bawi się czemś
pod ławką i nie zwraca uwagi na słowa
kapłana, Kiedy okazało się, że chłopiec
bawi się opaską żałobną ks, proboszcz
zapytał, czy chłopcu umarł ktoś z krew-
nych. Gdy otrzymał odpowiedź, że jest
to żałoba po marsz. Piłsudskim, prze-

 

WŁOCŁAWEK

Zwolnienie narodowca, — Prof, Pytko
działacz Stronnictwa Narodowego po 48
godzinach został zwolniony z aresztu. U-
więzienie prof. Pytki nastąpiło w związ-

ku z jego przemówieniem na zebraniu
Zw. Pracy Ob. Kobiet.

 

ZGIERZ

Aresztowanie narodowców, — W
związku z rozpoczętym tu tygodniem
bojkotu gospodarczego Żydów areszto-
wani zostali w ub. sobotę członkowie
Stronnictwa Narodowego pp. Lewandow-
ski Franciszek i Makowski Stefan. "W
niedzielę dokonano aresztowania pp.
Szulca Stanisława, Janusika Józefa i
Combrzyńskiego Alfonsa, koresponden-

ta naszego pisma.
Aresztowani osadzeni zostali w miej-

skim areszcie do dyspozycji starostwa
powiatowego w Łodzi i pozostają pod
zarzutem zorganizowania bojkotu handlu
żydowskiego oraz wywierania presji na

kupujących.

 

 

 

szedł dalej do tematu lekcji, zwracająd
chłopcu uwagę, aby więcej nie bawił się
opaską. Oskarżony zaprzeczył, aby użył
określenia: „poco nosisz tę szmatę”.
Z  przesłuchanych w charakterze

świadków kilku chłopców tylko jeden Jó-
zef Nóżka twierdził, że ksiądz użył o-
kreślenia „szmata”. Inni takiego określe-
nia nie przypominają sobie.
Dwaj świadkowie odwodowi, chłopiec

Bańczyk i dziewczynka Kubiszówna, ze-
znali, że Nóżka spóźnił się tego dnia na
lekcję i przeszkadzał podczas niej. Za-
przeczyli natomiast jakoby ks. proboszcz
użył wyrażenia „szmata” i zakazywał
dzieciom noszenia opasek. Kubiszówna
zeznała, że wobec nauczyciela p, Świet-
lika oświadczyła już, iż Nóżka kłamie, bo
ksiądz proboszcz nic złego o opaskach

nie mówił,
Przedstawiciel prokuratury domagał się

surowego wymiaru kary i podtrzymywał

w całej rozciągłości akt oskarżenia, Ob-

brońca oskarżonego, wykazywał, że arty=

kuł 156 k. k. nie może mieć w tym wy-

padku zastosowania, a zresztą wogóle o

przewinieniu ks. proboszcza Filipowskie-

go nie powinno być mowy. Proces pow

stał na podłożu bardzo charakterystycz =

nem dla dzisiejszych czasów. Pomiędzy,

kierownikiem szkoły p. Świetlikiem i ks.
prob. Filipowskim istniały od dłuższego
czasu naprężone stosunki na tle poglą-
dów na religię i współczesne życie Pol-
ski, Z zeznań, które słyszeliśmy przed
sądem, jedynie brane powinny być pod
uwagę poważnie zeznania samego oskar-
żonego, noszącego z godnością od wielu
lat suknię duchowną i cieszącego się ©-

gólnym szacunkiem. Oskarżony posiada

wielkie zasługi dla sprawy polskiej z

czasów przedwojennych, z okresu walk o
wolność ziemi zachodniej, a także na po-

| lu oświaty i szkolnictwa polskiego,

W zakończeniu swojego przemówienia
obrońca wniósł o całkowite uniewinnie +
nie ks. Filipowskiego. W ostatniem sło-
wie oskarżony stwierdza, že jako kapłan
i pedagog spełnił tylko swój obowiązek,
zwracając uwagę na koniecznośćprzy -
zwoitego zachowania się podczas nauki
przygotowawczej do Komunji świętej,

Nie poczuwa się do żadnej winy.
Sędzia po przeprowadzeniu rozprawy

zarządził odroczenie terminu ogłoszenia

wyroku na dwa dni. W sobotę ubiegłą
dowiedzieliśmy się, że p. sędzia Kuroch
zawyrokował 7 miesięcy bezwzględnego

więzienia. Obrońca ks. Filipowskiego
wniósł apelację",

 

Wielkie zebranie Str. Nar.
4.000 obecnych oświadczyło się za bojkotem

wyborów
(Od własnego korespondenta)

W niedzielę odbył się w Chodlu pow.
lubelskiego olbrzymi przedwyborczy wiec
narodowy, który przybrał charakter ma-

nifestacji. :
Jako prelegent przybył na wiec mjr.

St, Bardzik z Lublina, i ściągnęło około
4000 ludności z wiosek okolicznych w
promieniu do 25 klm, Wobec tego, że
starostwo odmówiło udzielenia zezwole-
nia na wiec pod gołem niebem na rynku,
odbył się on w lokalu zamkniętym, to jest
w prywatnym domu i przyległem do nie-
go wielkiem ogrodzonem podwórzu. Słu-
chaczy było powyżej 4000.

Prelegent mjr. Bardzik przemawiał z
okna budynku. Scharakteryzował on o-

becne położenie gospodarcze i polityczne
kraju, omówił dziewięcioletnią gospodar-
kę sanacyjną i wskazał że Obóz Narodo-  

Lublin, w sierpniu.

wy wwyborach udziału nie bierze, a na-
rodowcy powstrzymują się od głosowa-
nia. Wobec zupełnej jednomyślności
wszystkich obecnych nikt w dyskusji gło-
su nie zabrał, a rezolucję przeciwko bra-
niu udziału w wyborach uchwalono wszy-
stkiemi głosami. Przeciw rezolucji nie
podniosła się ani jedna ręka,
Jak zaznaczyliśmy, mimo wielkiej iloś-

ci osób zgromadzonych na wiecu, rezolu-
cja przeszła całkowicie jednomyślnie,
Warto podkreślić, że ze strony włościan
specjalnie ostre głosy podnosiły się prze-
ciw p. Koterowi, p. posłowi Stronnictwa
Ludowego, czołowemu kandydatowi li -
sty sanacyjnej, Jasnem się staje, że wieś

nie ma wogóle zamiaru głosować, a już
najmniej na p, Ко!ега,

Nowa placówka narodowa we Lwowie
potrzebuje pomocy! ‚

W dniu 4 września b. r. zostanie o-
twarta Ochronka parafjalna na „Bogda-
nówce” we Lwowie, Ta niezmiernie waž-
na i konieczna instytucja powstaje z ini-
cjatywy i staraniem Oddziału Kat. Stow,
Kobiet, który — prowadząc w ubiegłym
roku szkolnym katechizację niedzielną i
walcząc o duszę polskiego dziecka, —
mógł aż nadto dobrze przekonać się o
konieczności Ochronki polskiej w miej-
scu, w którem istnieją już ochronki; ru-

ska i ewangelicka,
Będzie to więc nietylko nowa, ważna

placówka katolicka, ale i narodowa.
Prowadzenie tej ochronki powierzono

Siostrom Rodziny Marji, które ofiarowa-
ły swoje usługi za bardzo niskiem wyna-
grodzeniem, spełniając w ten sposób
wielki i doniosły czyn obywatelski, god-
ny naśladowania.
Komitet Ochronki pracuje w niezmier-

nie trudnych warunkach. Odnowienie : u-
rządzenie skromnego — narazie loka-  

lu, kosztowało kilkaset złotych, a utrzy=
manie Ochronki wyniesie około 200 zł.
miesięcznie.

Kilkadziesiąt osób opodatkowało się
dobrowolnie, składając na ten cel każ-
dego miesiąca drobne, bo nawet groszo-
we oliary, Szukamy ciągle podobnych o-
fiarodawców, bo dochody nie pokryją
wydatków, a dzieci zgłoszono prawie 70,
które i uczyć i dożywiać należy. Potrzeb-
na też koniecznie szafa z pułkami i nie-
duży stół Może zechce je ktoś ofiaro-
wać, — a może dobre dzieci polskie po-
darują dla dzieci na „Bogdanówce nie-
potrzebne już zabawki, często gdzieś w
kącie lub na strychu leżące.

Wszelkie zgłoszenia tak ofiar pienięż-
nych jak i ewentualnie wyżej wspomnia-
nych sprzętów przyjmuje codziennie kan-
celarja paaztji św, Elżbiety we Lwowie
pl. Bilczewskiego 5, od godz. 10 — 12-ei.
telefon 260-49.  
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O właściwe miejsce
Nasza biurokracja, ta która działa

na wyższych piętrach machiny pań-
stwowej (biurokracja niższa słucha
„rozkazów i wykonuje), odznacza się—
jak wiadomo— dobrym apetytem i bo-
śatą pomysłowością, Zachłanność nie
stanowi właściwości wyłącznie  pol-

"skiej biurokracji, tylko zło tkwi w tem,
*iż u nas nie natrafia jej agresywność

© na żadne hamulce. W takich warun-
kach coraz nowe dziedziny życia pu-
blicznego ulegają etatyzacji.

Los ten spotkał spółdzielczość w
jej gornych wiązaniach.
Bogactwo pomysłów zabłysło odra-

zu przy okazji wyszukiwania podstaw,
na których oprzeć należy budowę

„ związków rewizyjnych. Przyjęto fun-
dament „branžowošci“. Tak powstał

, Związek spółdzielni mieszkaniowych i
mieszkaniowo - budowlanych. Niewie-
le jednak upłynęło wody w Wiśle, a
zasadę „branżowości', licząc — zape-

 

Minister tak, urzędy inaczej
Z wielkim hukiem podano do pu-

blicznej wiadomości okólnik minister-
stwa skarbu, wstrzymujący egzekucje
podatkowe w stosunku do rolników do

° 15 października. Zarządzenie to, po-
” zwalające rolnictwu nie wytwarzać w
okresie poźniwnym masowej podaży
zboża, przyczynić się miało do zwyż-

„ki cen.

Aliści Aj. Press donosi:

„Organizacje rolnicze otrzymują z kraju

liczne skargi, iż władze skarbowe nie re-

* spektują zarządzenia ministerstwa skarbu,

Sytuacja gospodarcza Świata
Polska na szarym końcu

* Według biuletynu statystycznego Ligi
Narodów, produkcja przemysłowa w cią-

gu pierwszych 5, względnie 6 miesięcy

r. b. wykazała w porównaniu z analo-

gicznym okresem r. ub, wzrost prawie we

wszystkich państwach. Spadek nastąpił

tylko we Francji — o 10 proc. oraz w

Holandji — o 9 proc. Wzrosła natomiast

, produkcja; we Włoszech — o 24 proc.,
„ w Chile — o 18 proc, w Niemczech — o

+17 proc, w Japonji — o 13 proc, w

. Szwecji — o 11 proc... w Danji — o 10

„ proc, w Kanadzie — o 9 proc., w Austrji

—o 8 proc, w Finlandji — o 7 proc., w

„Stanach Zjednoczonych i Norwegji — o

6 proc., w Polsce — o 4 proc., w Belgii

i Czechosłowacji — o 1 proc. Co do W.

Brytanji — brak jeszcze ostatecznych

danych, jednak i tam nastąpił wzrost

„produkcji o kilka procent, A
Wskaźnik produkcji (1928 — 100) wy-

nosił ostatnio: w Japonji 159, w Chile

148, w Rumunji i Danji 130, w Norwegji

124, w Grecji 122, w Szwecji 115, w W.
Brytanii 111, we Włoszech 102, w Niem-
czech i Hiszpanji 95, w Kanadzie 85 w

Austrji 79, w Stanach Zjednoczonych 77,

" we Francji 72.
Handel światowy w czerwcu r. b. w

porównaniu z czerwcem r. ub. wykazał
spadek wartości importu o około 4 proc.,
eksportu zaś — o około 3 proc. O ile cho-

dzi o cały kwartał r. b., — w porówna-

miu z analogicznym okresem r. ub,, wy-
“ kazuje on tylko spadek importu o 15

 

 

proc., natomiast eksport pozostał mniej

 
ROTOS,

wne — na krótką pamięć ludzką, za-
stąpiono szerszą koncepcją „świata pra-
cy'. Przefasonowano poprzednią ro-
botę, zamalowano stary szyld, wypi-
sano na nim nowe tytuły i tak naro-
dził się „Związek spółdzielni j zrze-
szeń pracowniczych”', Grupa spółdziel-
ni mieszkaniowych i mieszkaniowo -
budowlanych została powiększona
przedewszystkiem o spółdzielnie pra-
cownicze pożyczkowo - oszczędnoś-
ciowe,

Mniejsza o przekreślenie tak akcen-
towanej poprzednio „branżowości”, z
której tyle dobrodziejstw spłynąć mia-
ło na budownictwo mieszkaniowe
spółdzielcze, Ważniejsze jest to, że nie
umiano stworzyć warunków spokojnej,
harmonijnej współpracy obu wymie-
nionych działów spółdzielczości pod
wspólnym dachem. Na zjeździe w
styczniu r, b. ujawniły się tak ostre
rozdźwięki i tak silna liczebna przewa-

wstrzymującego egzekucje podatkowe w rol-
nictwie do 15 października,
Wstrzymanie egzekucji miało nie dotyczyć

podatników „opornych”. Z furtki tej korzy-

stają lokalne władze skarbowe i zaliczają

-łntników do „opornych*, przeprowa-

dzając egzekucje podatkowe. Zwłaszcza na

terenie województwa kieleckiego egzekucje

na wsi przybrały charakter ogólny”.

Jeśli wiadomość ta odpowiada
prawdzie, świadczyłoby to, iż coś się
popsuło w państwie duńskiem: p. mi-
nister tak, a podległe mu urzędy —
inaczej!

więcej na niezmienionym poziomie.

P. A/T, która podała powyższe dane,
zapomniała poinformować, iż wskaźnik
polskiej produkcji przemysłowej, jakkol-
wiek podniósł się w ubigełem półroczu o
4 proc., wynosił wszakże zaledwie 68,
A więc grubo, grubo mniej od wszystkich,
wymienionych w powyższym biuletynie
państw. '

W Japonji 159, w Rumunji i Danji —
130, w Norwegji — 124, w W. Brytanji
111, we Włoszech 102 i t. d,, a w Polsce—

68.
Jednak ta niepomyślna  konjunktura

niejednakowo odnosi się do poszczegól-
nych państw,
A może coś niecoś znaczy i ich włas-

na polityka?
ła

Sieci holencerskie

Z Jastarni donoszą:

W tych dniach wyjechała do Holandji
grupa rybaczek kaszubskich z Półwyspu
Helskiego. Rybaczki będą pracować nad
naprawą sieci śledziowych, używanych
przez rybaków naszych,  łowiących
wspólnie z Holendrami na Morzu Pół-
nocnem. Po powrocie do kraju zadaniem
ich będzie uczyć naszych rybaków napra-
wy i sporządzania sieci śledziowych spo-
sobem holenderskim.  

ga spółdzielni pożyczkowo - oszczęd-
nościowych, iż dawni gospodarze
Związku, spółdzielnie mieszkaniowe,
zepchnięte zostały w szary kąt i opu-
ściły niemal wszystkie obrady zjazdu.
Podobno — tak utrzymuje czasopis-

mo. „Na właściwą drogę" — „władze
związku, widać ugodzone w swej fał-
szywej ambicji krytyką III Zjazdu za
bezczynność! (dn. 28 październ. r. ub.)
wyczuwając słusznie, że mandaty, da-
ne im, mogą być odwołane, szukały
dla siebie oparcia wśród nowoprzyję-
tych „kredytówek”. Ucieczka więc
przed odpowiedzialnością zrodziła
niemęską myśl odwołania się do spół-
dzielni kredytowych, które, nie znając
ani tła, ani też zagadnienia, obałamu-
cone nieoczekiwanie stanęły w obro-
nie dotychczasowych władz związku.
Zasada „divide et impera' święciła
swe triumły",

Plan nietrudno było wykonać. 73
spółdzielnie pożyczkowo - oszczędno-
ściowe rozporządzały na zjeździe 263
głosami, 105 spółdzielni mieszkanio-
wych i mieszk, - budowlanych posia-
dało 136 głosów. Coprawda — zupeł-
nie inaczej rozłożone zostały ciężary.
W budżecie Związku na ogólną sumę
wydatków 111.800 złotych — na spół-
dzielnie mieszkaniowe przypada cięża-
rów 78.000 zł., na poż.-oszczędnościo-
we — 33.000 zł, Inaczej — dwie trze-
cie głosów należy do spółdzielni poż.-
oszczędnościowych, dwie trzecie cię-
żarów do spółdzielni  mieszkanio-
wych, Na zjeździe stawiany był nawet
wniosek, aby składki na rzecz Związ-
ku pobierano i z domów już prze-
właszczonych.
Ten stan pokrzywdzenia nie mógł

być spokojnie uznany i cierpliwie zno-
szony przez spółdzielnie mieszkanio-
we. Przedewszystkiem jednak uważa-
ją one, iż ich interesy nie są przez
władze Związku tak bronione, jak tego
wymaga ciężka sytuacja spółdzielczo-
ści budowlanej. Wśród spółdzielni
mieszkaniowych — zdaniem czasopis-
ma „Na właściwą drogę' — utrwala
się pogląd, iż Związek jest dziś „urzę-
dem rewizyjnym, kierowanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego".

Spółdzielnie mieszkaniowe, pono-
sząc dwie trzecie ciężarów Związku,
pragną mieć na jego sprawy i prace
ea wpływ, chcą przez Zwią-

zek prowadzić tak doniosłe dla siebie
kwestje, jak oddłużenia spółdzielni,
rentowność domów spółdzielczych, u-
regulowanie stosunku prawnego człon-
ka do spółdzielni i odwrotnie, |
W kierunku zgrupowania spółdziel-

ni mieszkaniowych i wytworzenia z
nich siły, któraby zapewniła im od-
powiedni wpływ w Związku spółdziel-
ni i zrzeszeń pracowniczych oraz umo-
żliwiła należytą obronę interesów, pra.
cuje odpowiednia komisja porozumie-
wawcza,

Zjazd Związku, mający się odbyć 22
września, zapowiada się interesująco
i rozstrzygnie zapewne o stosunku
spółdzielczości mieszkaniowej do
Związku, ;

Rozstrzygnie on rėwnoczešnie, czy
biurokracji rządzącej w myśl zasady:
„byt' po siemu'* uda się przekonać, u-
śiąć i podporządkować sobie spėl-
dzielczość mieszkaniową, czy też
spółdzielczość ta zapewni czynnikowi
społecznemu, jakim jest i ważnym in-
teresom ruchu budowlanego należyty
respekt ji właściwe miejsce.  

Praca statków

Linij żeglugowych Gdynia—Ameryka

Dnia 27 b. m, s/s „Puławski” przybył do

Halifaxu, skąd odszedł tegoż dnia wieczo-

rem do Nowego Yorku.

S/S „Polonja”*. odszedł dnia 27 b. m. o

godz. 1-ej popołudniu z Gdyni doSztokhol-

mu. Na pokładzie statku znajduje się 570 pa-

żerów. Wśród uczestników wycieczki po-

ważną grupę stanowią członkowie C, T. O.

K. R, którzy brali udział także w wyciecz-

kach do Kopenhagi, specjalnie interesując

się kulturą rolną krajów skandynawskich.

Jak nas informują, frekwencja, jaką nie-

zmiennie cieszą się krótkie, kilkudniowe

wycieczki morskie, sprawiła, że pomimo koń-

czącego się sezonu — w drugiej połowie

Zerwane rokowania

Jak się dowiadujemy, krajowe olejarnie

odmówiły podpisania umowy z organizacja-

mi rolniczemi w sprawie odbioru i cen na-

sion oleistych, t. j. rzepaku, siemienia Inia-

nego i Копорпефо. Rokowania o zawarcie u-

mowy toczyły się od stycznia r, b.

Różnice zaznaczyły się w sprawach naj-

ważniejszych, a mianowicie co do ilości na-

sion oleistych, jaka ma być corocznie od-

bierana przez krajowe olejarnie, oraz co do

ceny. tdi,

Odmowa zawarcia umowy, wywoła nie-

wątpliwie zamieszanie па krajowym rynku

nasion oleistych, zwłaszcza, że ostatnio za-

znaczyła się wzmożona podaż tychproduk-

tów.

Na giełdzie pieniężnej
W lipcu b, r. na Giełdzie Pieniężnej w

Warszawie zawarto 3,213 tranzakcyj na su-

mę 50.873,8 tys. zł.

Najwięcej tranzakcyj zawarto papierami

procentowemi (1,739), następnie walutami

(967) oraz akcjami (507).

Suma obrotów, dokonanych walutami, wy-

nosi 44, 934 tys, zł. (88,3 proc.); papierami
procentowemi 5.154, 6 tys. zł. (10,1 proc.), z

czego na papiery procentowe państwowe

przypada 2,913,2 tys, zł. (5,7 proc.), na pa-

piery procentowe inne 2,241,5 tys. zł. (4,4

proc.), oraz akcjami na sumę 784,5 tys.zł.

(1,6 proc.).

- Na angielskim rynku
bekonów, „smalcu, szynek,jal

W dniu 23 b. m. na. giełdzie londyńskiej

notowane były bękony w szylingach za 1
owt., jak następuje: angielski 80 — 85, ir-
landzki 73 — 84, kanadyjski 72 — 76, duń-
ski 7$ — 83, holendreski 74 — 79, estoński
16 — 78, łotewski 75 — 77, litewski 73—78,
polski 72 — 76, szwedzki 77 — 79. Notowa-
nia na bekony w ub, tygodniu uległy zniżce

w stosunku do notowań w tygodniu poprzed-

nim. Największą zniżkę wykazały bekony

angielskie, duńskie, szwedzkie i holender-

skie.

Zapotrzebowanie na szynki peklowane u-
legło dalszej poprawie. Cena za nasze szyn-
ki peklowane o najlepszych wagach rynko-

wvch wynosiła 98 — 102 szyl. za 1 cwt.
(50,8 kg.). Sytuacja na rynku szynek w pusz-

kach pozostaje bez zmiany.

Cena szmalcu naszego w dn. 23 b. m. wy-
nosiła na giełdzie londyńskiej 72 szyl. za
1ewt.
W dn. 19 b, m. na giełdzie londyńskiej

cena jaj polskich wahała się w granicach od

6 szyl. 9 d. do 11 szylingów.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

) — Ależ nie pójdę, opierał się brat rozpaczliwie.

‚ — Nie znam go, onby mnie za drzwi wyrzucił.

.. „ _—Pleciesz. Musisz do niego pójść, i to jaknaj-

„ prędzej.
‚ — No, dobrze, dobrze, no dobrze. Teraz idę do

moich róż. Jeszcze mamy godzinę do kolacji.

Rozległo się pukanie. Weszła Alicja Faraday ze

stertą papierzysk, uśmiechając się w sposób, wyra-

żający gorliwość.
— Nie omyliłam się, znajduję tutaj pana hra-

biego. Pan hrabia miał opracować ze mną te notat-
ki o Marshmoretonach z Essex...

" Lord wyjrzał oknem, jakby tamtędy chciał ujść
przed prześladowcami.

— To już innym razem, innym razem. Teraz

"mam sprawy ważniejsze.
— Skoro pan hrabia zajęty — |
—Pan hrabia z całą przyjemnością teraz zaj-

mie się opracowaniem tych nołat, oświadczyła lady
* Karolina tonem, przecinającym dyskusję. '— Sia-

daj tutaj, My wychodzimy.
° ° Lord Marhsmoreton żałośnie spojrzał raz je-
szcze w otwarte okno, Potem z westchnieniem .usa-
dowił się na fotelu i założył na nos okulary.  

°
ROZDZIAŁ X.

Kto naprawdę lubi golfa, tego od gry ani nie-
przyjazna pogoda, ani żadne inne przeciwności nie
odstraszą. Prawdziwy golfiarz wie, że życie jest
krótkie, a doskonałość wielce trudna do osiągnięcia,
i że żadnej okazji do gry nie wolno zmarnować, Mo-
rał ten uwydatnia anegdota o miłośniku golfa i jego
żonie, która postanowiła sportowca porzucić na zaw-
sze. — Czy nic już nie może zmienić twego posta-
nowienia? — pytał mąż. — Za nic w świecie już nie
zostałabyś ze mną? To wiesz, zanim skończysz pa-
kować rzeczy, ja wyjdę potrenować troszeczkę”.

' Równie rzetelnym miłośnikiem tej gry był także
i Jerzy Bevan. Przeżywał wprawdzie teraz wzrusze-
nia miłosne, żył ciągle w świecie poezji — ale jed-
nocześnie pamiętał dobrze o tem, że straci formę,
jeśli zaniedba treningu. Zaraz po przyjeździe do
Belpher wywiedział się o tamtejszych terenach do
golfa. Nazajutrz zaś po zwiedzeniu zamku i wysła-
niu listów do Maud, wyruszył na miejsce treningu.
W lokalu miejscowego klubu nie zastał nikogo,

i z rezygnacją zdecydował się już trenować samot-
nie, gdy przed domek klubowy zajechało znajome
szare auto wyścigowe, z auta zaś wysiadł ten sam
cienki i długi młodzieniec, który pod niem w swoim
czasie majstrował na ulicy. Reggie Byng był praw-
dziwym amatorem golfa, taksamo jak Jerzy, i tak-
samo jak on, choć po uszy zakóchany, nie zapom-
nieł o treningu. Zamiast włóczyć się około zamku
w nadziei zobaczenia sylwetki Alicji Faraday, i krót-
kiej a nieśmiałej z nią pogawędki, przyjechał oto
prosto na przeznaczony do gry teren.

Na Jerzego spojrzał zgoła przyjaźnie, Nie pa-
miętał, gdzie go widział przedtem, ale z reguły
wszystkich raz już gdziekolwiek spotkanych osob-
ników uważał za serdecznych przyjaciół.  

—Dzień dobry! Dzień dobry! — zawołał.
— Dzień dobry, — odparł Jerzy.
— Czeka pan na partnera?
—Nie. ! ; :
— To może zagramy?
— Z przyjemnością.
Przyglądając mu się uważnie, Jerzy nie mógł

jednak zdać sobie sprawy z tego, kim jest jego part-
ner. Wiedział, że jest dobrym znajomym Maud i do-
myślał się, że mieszka w zamku. Miał ochotę zasy-
pać Reggiego pytaniami, wybadać go, wypowiedzieć
się o wszystkiem, co się dzieje w zamku; ale gra
w golfa ma tę szczególną właściwość, że zmienia
charakter grających. Reggie, niepoprawny gaduła,
grając w golfa, stawał się zimnym, skupionym milcz.
kiem. Z wyjątkiem jednej tylko uwagi natury tech-
nicznej, i paru okrzyków z okazji drobnych niepo-
wodzeń,nie odezwał się do Jerzego, aż póki partji
nie skończyli.
— Niemże z pana taki gracz, mógł-

by pan mi dawać lekcje, oświadczył sportowo Reg-
gie po ostatnim szczęśliwym wyczynie Jerzego.

— Byłem dziś w formie, wyjaśnił skromnie Je-
rzy. Czasem znów. nic mi zupełnie nie wychodzi.
— Dobrze, będę czekał na pański spadek for-

my, żeby się zemścić, Dziś wychodziło panu wszy-
„stko fantastycznie. — Tu Reggie przeszedł do
omawiania szczegółów technicznych gry. Wreszcie
ulokował się spowrotem w aucie.
— Czy mogę pana podwieść?  ,
—Jeżeli panu będzie po drodze.
— Mieszkam w zamku. :
— Ja zaś w pobliżu zamku. A możeby pan do

mnie zaszedł, to sobie czegoś wypijemy dla oświeżki,
— Morowo, zgodził się Reggie. |

(d. <. n.).

września na s/s „Pulawski“ odbędą się je-

sżcze dwie wycieczki popularne do Kopen-
hagi i Sztokholmu.

;——

Giełdy pienieżne
Notowania z dnia 28-go sierpnia

DEWIZY
Belgja 89,07 (sprzedaż 80,30, kupno

88.84). Holandja 358.00 (sprzedaż 358.90,
kupno 357.10); Kopenhaga 117,30 (sprze-
daż 117,85, kupno 116.75); Londyn: 26.27
(sprzedaż 26.40, kupno* 26.14);- Nowy
Jork (kabel) 5,28 (sprzedaż 5.31, kupno
5.25); Oslo 132.00 (sprzedaż 132,65, kup-
no 131,35); Paryż 34.98 i pół - (sprzedaż
35.07, kupno 34.90); Praga 21.95 (sprze-
daż 22,00, kupno 21.90); Szwajcarja
172.67: (sprzedaż 173.10, kupno -172.24);
Stokholm 135,40 (sprzedaż 136.05, kup-
no 134.75); Berlin 212.60 (sprzedaż 213.60
kupno 211,60).
Obroty dewizami bardzo małe, tenden-

cja dla dewiz utrzymana. Banknoty do-
larowe w obrotach prywatnych — 5,26 i
trzy czwarte, rubel złoty — 4.69 i pół,
dolar złoty — 9.02 i pół, gram czystego
złota — 5.9244. W obrotach prywatnych
marki niem, (banknoty). 164.00; funty ang.
(banknoty) 26.26. ;
Dla pożyczek państwowych tendencja

słabsza, dla listów zastawnych i.akcji u-
trzymana. !

Pożyczki dolarowe w obrotach prywat-
nych: 8.proc. poż, z r, 1925 (Dillonow=
ska) 90.00 (w proc.);7 proc. poż. śląska
10.00 — 70 i pięć ósmych. (w proc,).

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 41.00; 7 proc,

poż. stabilizacyjna 62.75 — 63.25 — 63.00
(odcinki po 500 dol.) 63.50 — 63,25 (w

proc.); 4 proc, poż. inwestycyjna 109.00;
4 proc. państw. poż. premjowa dolaro-
wa 53.00 — 52.50 — 52,75; 5 proc. kon-
wersyjna 67.40 — 67.50; 6 proc, poż, do-
larowa 81.00 (w proc.); 5 proc. poż. ko-
lejowa 60.50; 8 proc, L. Z. Banku gosp.

„kraj, 94.00 (w proc.); 8 proc. oblig. Ban-
gu gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc. L.
Z, Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc. oblig.
Banku gosp. krajow. 83,25; 8 proc. L.. Z,
Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z, Ban-
„ku rolnego 83,25; 4 i pół proc. L. Z. ziem-

| skie 46,13 — 46,38; 4 proc. L. Z. ziem-
skie 44,00; 5 proc. L. Z, Warszawy (1933
1) 56,75 — 57,25; 5 proc. L. Z. Łodzi
„(1933 r.) 51,25 —.51.00; 5 proc. m, Sie-

| dlec 43,00; 6 proc, oblig. m. Warszawy
6 em. 62.00.. z:

AKCJE
Bank Polski — 92.50, Warsza. Tow,

fabr. cukru — 34.75; Węgiel — 11.25; Lil-
pop — 9.10; Norblin — 33.00; Ostrowiec
— 15,00; Starachowice — 34,25 — 33.75.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 28-go sierpnia-

Pszenica czerw. jara szkl. 775gl. 16,50

— 17,00; Pszenica jednolita 742 gl. 16,50

*— 17,00; Pszenica zbierana 731 gl. 16,00
— 16,50.

Žyto I standart 700 gl. 11,75 — 12,00;

Žyto II standart 678 gl. 11,50 —-11;75;
Owies I st, (niezadeszcz.) 497 gl. 1500 —
15,50; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
14,50 — 15,00; Owies III st. (zadeszc,)

438 gl. 1425 — 14,50; Owies - no-
wy — 12,50 — 13,00; Jęczmień browar-
‘пу 689 gl. bez obrotu — ;
Jęczmień 678-673 gl. 13,25 — 13,75; Jęcz-
mień "649 'gl. 13,00 — -13,25;- Jęczmień
620,5 gl. 12,25 — 12,75; Groch polny 22,00

— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29,00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —j;
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin žėlty — — — —; Rzepak i rze-
pik zimowy — — —; Rzepak i rze-
pik. letni — — —; Siemię Iniane
basis 90 proc. — — —, Mak nie-
bieski 43,00 — 46,00; Ziemniaki jaadlne
— — —; Mąka pszenna gat. I-A 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. 2000 — 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. 0 — 65 proc.
19,00 — 20,00; II gat. 15,50 — 16,50; ra-
zowa 15,50 — 16,50; poślednia 10,50 —
11,00; Otręby pszenne grube przem.
stnd. 9.00 — 9,50; Otręby. pszenne
średnie przem. stand. 8,50 — 9,00; O-
tręby pszenne miałkie 8,50 — 9.00: O-
tręby żytnie 7,00 — 7,50; Kuchy Inia-
na 16,00 — 16,50; Kuchy rzepakowe

 

— mi

1 11,50 — 1200; |Kuchy słonecznikowe
15.00 — 15,50; Śruta sojowa 45 proc.
18,50 — 19,00, Р

Ogólny obrót 2021 ton, w tem żyta 352
„ton, Usposobieniestałe. :

Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki i
śruty sojowej rozumieją się łącznie z wor=
kiem, innych artykułów — luzem.

 



 

Przyjmowanie dzieci do szkół
powszechnych

Liczba dzieci urodzonych w r. 1928,
wchodzących w bieżącym roku szkolnym
w okres obowiązku szkolnego, wynosi
18.120, Z tej liczby przed wakacjami za-
pisało się do publicznych szkół powszech-
nych 13.150 dzieci, t. j. 72 proc, Ponie-

waż 25 proc. dzieci siedmioletnich w la-
tach poprzednich czyniło zadość obowiąz-
kowi szkolnemu przez naukę poza pu-
blicznemi szkołami powszechnemi, Rada
szkolna przewiduje, że w r. b. zgłosi się
do klas pierwszych publicznych szkół po-
wszechnych jeszcze tylko ok. 500 dzieci.

Ta liczba dzieci znajdzie miejsce w pu-
blicznych szkołach powsz., ponieważ,
jak wynika z przybliżonych obliczeń, do-
konanych przez Radę szkolną, liczba

miejsc niezajętych przez dzieci, zapisa-
ne przed wakacjami w pierwszych kla-
sach publicznych szkół powszechnych,
wyniesie około 600. Jednak mogą się
zdarzyć wypadki, że w pewnych dzielni-
cąch zabraknie miejsca dla dziecka w naj-
błiższej dla niego szkole, Takie wypadki
będą wynikiem niedbalstwa rodziców,
którzy pomimo dwóch terminów zapisów,
zaniedbali zapisać swe dzieci we właści-
wym czasie,

Należy zaznaczyć, że w stosunku do
dzieci zapisanych w czasie pierwszych
zapisów (kwiecień 1935 r.), życzenia ro-
dziców co do wyboru szkół były przez
Radę szkolną uwzględnione w 93 proc,

W klasach starszych również będą wol-
ne miejsca.
Wobec tego, że oprócz zapisów do

szkół, dokonanych w kwietniu, Rada
szkolna przeprowadziła w czerwcu za-
pisy dodatkowe dla tych, którzy z jakich-

kolwiek powodów nie stawili się do

 

Trupy dla uniwersytetu
Ustalońa została procedura przękazy-

wania zwłok dla celów naukowych uni-
wersytetom. Uniwersytet warszawski o-
trzymywać będzie zwłoki z terenów
Warszawy, oraż województw: warszaw-
skiego, łódzkiego, lubelskiego i biało-
stockiego, Przekazywanie do doświad-
czeń naukowych zwłok osób zmarłych
nachoroby zakaźne jest zakazane. Zwło-
ki zmarłych na choroby zakaźne mogą
być ekshumowane i przewożone* naj-
"wcześniej w ciągu 2-ch lat po zgonie i
tylko w czasie chłodnej pory roku. Prze-
wożenie zwłok przez miasta odbywać się
ma w godzinach najmniejszego ruchu. (i)

Zamknięcie
ul. Powązkowskiej
Dnia 2 września zarząd miejski przy-

stąpi do przebudowy ul. Powązkowskiej
na odcinku od ul. Elbląskiej do końca
cmentarza wojskowego na Powązkach.
Roboty będą polegały na zmianie jezdni
z kamienia polnego i jezdni szosowej na
śrubą kostkę kamienną. Jednocześnie
wykonana będzie renowacja szosy na
dalszym odcinku ul. Powązkowskiej, t.j.
od końca cmentarza wojskowego do gra-
nic Wielkiej Warszawy.
Ponieważ ul. Powązkowska jest dość

wąska, szczególnie w obrębie t. z. mia-

steczka Powązki, zachodzi konieczność
całkowitego zamknięcia tej ulicy dla ru-
chu na czas trwania robót z tem, że ja-
zda będzie się odbywała drogą okólną
przez drogę powiatową Chrzanów—Mło-
ciny i ul. Żeromskiego.
Komunikacja Warszawy z fortem Be-

ma nie będzie przerwana i ruch koło-

wy w kierunku Bema będzie się odbywał

przez ul. Elbląską, Saperską, Czartory-

«skich, Sybilli i Połąską. Starosta grodz-

ki północno - warszawski zgodził się na

powyższe pod warunkiem ustawienia

przez wydział techniczny we właściwych

miejscach znaków ostrzegawczych i ta-

blic informacyjnych. Ul. Powązkowska

będzie zamknięta dlaruchukołowego od

° 2 września do 30 listopada włącznie. (b)

Nowe znaczki pocztowe

Min.poczt i telegrafów wydaje nową

serję znaczków pocztowych, która skła-

dać się będzie z 11 znaczków o wartości

5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55 groszy r

raz 1i 3 zł. Znaczki nowej serji są nie-

|co większe od będących dotychczas w o-

biegu.
' Poszczególne znaczki ukazywać się bę-

"dą kolejno, cała serja znajdzie się w o-

biegu z końcem lutego 1936 r. Obecnie

w obiegu znajduje się tylko 15-groszowy

znaczek nowej serji, przedstawiający sta-

tek „Piłsudski”, a około połowy września

ukaże się 3 złotowy znaczek z podobizną

p. Prezydenta. { a

Nowa serja znaczków pocztowych nosi

charakter  propagandowo - turystyczny.

Zamieszczone są na nich m. in. widoki

przedstawiające katedrę w Wilnie, Bel-

weder w Warszawie, Sukiennice w Kra-

jkowie, oraz zamek w Drohobyczu. (Pr.)
 

pierwszego zapisu, po wakacjach zapisy
specjalne organizowane nie będą. Nato-
miast w pierwszych dniach września kie-
rownictwa szkół, w których są wolne
miejsca, będą przyjmowały kandydatów,
aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Zapisy dzieci do przedszkoli zarządu

miejskiego w m. st. Warszawie odbędą
się dn. 30 i 31 b. m. na miejscu w przed-
szkolach w godz. od 9 do 14; w przed-
szkolach dla dzieci wyznania mojżeszo-
wego w dn. 30 b. m, i 1 września w tych
samych godzinach. Przy zapisie pierw-
szeństwo mają dzieci rodziców bezro-
botnych, oraz matek pracujących zarob-
kowo. Przy zgłoszeniu dziecka do zapi-
su wymagane jest okazanie metryki u-
rodzenia i świadectwa szczepienia ospy.

(b)
 

 

Odsłonięcie pomnika
Marji Curie-Sktodowskie|

Odsłonięcie pomnika wielkiej uczonej
Curie - Skłodowskiej, który stawiany
jest w pobliżu Instytutu Radowego na ul.
Wawelskiej, nastąpi dn. 5 września r, b.
W uroczystości tej weźmie udział świat
naukowy, przedstawiciele rządu, samo-
rządu i t. d. (Om)

Konfiskata

sowieckich wydawnictw
W wykazie 26 książek sowieckich,

których konfiskata została zatwierdzona
przez prokuratora, znajduje się 5 utwo-
rów w języku niemieckim, 4 w języku ro-
syjskim i 17 w języku żydowskim. Wszy-
stkie te dzieła zostały skonfiskowane za
ich treść o charakterze wywrotowym.

(Om)

 

Kto ponosi odpowiedzialność
za katastrofę motocyklową pod Czarną Strugą?

Śledztwo władz prokuratorskich w
sprawie głośnej katastroty motocyklowej
pod Czarną Strugą zbliża się ku końco-
wi. Jak wiadomo, podczas zawodów tych
zginęli tragiczną śmiercią motocyklista

š. p. Janusz Żmijewski oraz fotograf pra-
sowy ś. p. Jan Binek, Motocyklista zgi-
nął na miejscu, fotograf zaś, który doznał
ciężkich obrażeń ciała, zmarł po prze-

wiezieniu do szpitala i kilkodniowej cho-

robie,
Natychmiast po katastrofie władze pro-

kuratorskie wszczęły dochodzenie, zmie-
rzające do ustalenia, kto ponosi odpowie-
dzialność za straszny wypadek w czasie
zawodów sportowych. Początkowo do-
chodzenie było nieprzychylne dla orga-
nizatorów, którzy pozostawali pod za-
rzutem niedociągnięć organizacyjnych co  

mogło wywołać katastrofę. W związku z
tem prokurator zamierzał nawet prze-
prowadzić wizję lokalną na miejscu dla
odtworzenia przebiegu katastrofy,
Narazie zaniechano wizji, gdyż po ze-

braniu całego materjału jest rzeczą na-
der prawdopodobną, że wogóle dochodze-
nie będzie umorzone. Po dokładnem prze-
studjowaniu obowiązujących przepisów
drogowych okazało się, że organizatorzy
w zasadzie wypełnili wszystkie warunki,

wymagane przez władze i nawet, o ile
chodzi o ilość funkcjonarjuszów dla о-
chrony porządku, oraz o policję, to licz-
ba osób była większa, niż w latach u-
biegłych. .
W najbliższych dniach władze zamkną

śledztwo i, jak już zaznaczyliśmy, praw-
dopodobnie sprawa będzie umorzona.

Zawisną na szubienicy
za wymordowanie rodziny

Udzielona zostala odpowiedž na po-
danie obrońców 2-ch Ukraińców ska-
zanych na karę śmierci przez powiesze-
nie za udział w morderstwie rabunko*
„wem., Do kancelarji cywilnej Pana Pre-
zydenta R. P. zgłoszona została prośba
o ułaskawienie mieszkańców pow. czor*
tkowskiego w Małopolsce Wschodniej:
„Archipa Borczuka i Dymitra Łopaszczen-
ki, którzy w końcu r. ub. dokonali napa-
du bandyckiego na dom kupca Wajsen-
blata. W czasie tego napadu bandyci w
poszukiwaniu pieniędzy zamordowali
nożem rzeźnickim i bagnetem, żonę i

„Honorowy“

cėrkę kupca Wajsenblata, oraz služącą
Mokrową. Sprawcy okrutnego mordu
wpadli szybko w ręce policji. Sąd przy-
'sięgłych w Czortkowie skazał obydwóch
na karę śmierci, Sąd Najwyższy rozpa-
trywał w dniu 8 b. m, skargę kasacyjną
obrony. Wobec oddalenia skargi kasa-
cyjnej wyrok śmierci stał się prawo-
mocnym.
Pan Prezydent R. P. nie skorzystał z

prawa łaski w stosunku do obu skazań-
ców, wobec czego wyrok śmierci „na
mordercach będzie wykonany. Do Czort-
kowa wyjechał wczoraj kat Braun. (i)

* uwodziciel
skazany za krzywoprzysięstwo,

Tadeusz R. poznał młodą i przystojną
mężatkę, Irenę Z,, z którą próbował na-
wiązać romans. Mąż p. Z. był jednak
człowiekiem sprytnym, a podejrzliwym i
krzyżował plany młodzieńca.

Przed paru miesiącami Z. musiał w
sprawach handlowych wyjechać na pro-

wincję. Żona pozostała i wkrótce uległa

natarczywości p. Tadeusza. Gdy mąż
dowiedział się o tem po powrocie, wniósł
do konsystorza sprawę o rozwód. Jako
świadka, który miał stwierdzić wiarołom-
stwo jego, żony, przedstawił... swego ry-

wala, Tadeusza R.
Tymczasem jednak młody człowiek, ba-

dany w konsystorzu, wystawił pani |re-
nie Z. jaknajlepsze świadectwo moralne
i kategorycznie zaprzeczył, jakoby miał
utrzymywać z nią bliższe stosunki.
Okazało się jednak, że zdradzony mąż

  

Areszt za nocny hałas
W jednym z domów przy ul. Królew-

skiej powtarzały się często w nocy hała-

sy, uniemożliwiające spoczynek lokato-

rom. Krzyki, głośna gra na fortepianie,

trzaskanie drzwiami i t. p., wrażliwszych

mieszkańców doprowadzały wręcz do

rozpaczy.
Gdy pewnej nocy zaczęto wbijać gwoż-

dzie w ścianę, dozorca domu wezwał na

żądanie lokatorów policjanta, Okazało

się, że sprawcą hałasu był zamieszkały w
tym domu szewc, Józef Pręgierz. Sta-

rostwo skazało Pręgierza na 3 dni a-

resztu. :

Skazany odwołał się do sądu okręgo-

wego, dowodząc, że nie niepokoił by-

najmniej całej kamienicy, gdyż w więk-

szości okien było ciemno. Sąd okręgowy
oddalił jednak skargę, stając na stano-
wisku, że wina zachodzi nawet wówczas,
gdy tylko jedna osoba obudzi się wsku-
tek hałasu. Pora nocna jest przeznaczo-

na do snu i hałasy są wybrykiem, zasłu-
gującym na karę.

"go stanowiska i Tadeusza R.
Sąd apelacyjny zatwier-|

 

posiadał dowody, iż w czasie, gdy Ta-
deusz R. załatwiał swoje sprawy w Ka-
towicach, Irena Z. przez trzy tygodnie
mieszkała razem z nim. Wobec tego Ta-
deusza R. pociągnięto do, odpowiedzial-
ności za złożenie fałszywych zeznań.
Przed sądem przyznał się ón do winy, do-
wodząc, że jako dżentelmen nie mógł
inaczej zeznawać przed konsystorzem.

Jako człowiek „honoru”, musiał zataić
prawdę, bez względu na grożące mu kon-
sekwencje.
Sąd okręgowy nie podzielił jednak te-

skazał na
rok więzienia,
dził ten wyrok.  

Lustracja zagrożonego kościoła
przy ul.

W środę, 28 b. m,, specjalna komisja

dokonała szczegółowych oględzin kości?-
ła św. Stanisława przy ul, Wolskiej 76.

Komisję stanowili inspektor budowlany
inż, Dziewulski, przedstawiciel Komitetu
rozbudowy inż, Zaczkiewicz, rzeczoznaw-
ca z ramienia urzędu inspekcyjno - bu-
dowlanego profesor Politechniki J. Hem-
pel, architekt djecezjalny inż. Jakimo-
wicz i kierownik referatu administracyj-
nego starostwa grodzkiego północno-war-

szawskiego Szmidtke.
Komisja stwierdziła na miejscu we-

wnątrz kościoła dwie rysy w głównej na-
wie, pozatem rysy przy bocznych wej-
ściach do kościoła, nad chórem i pod
chórem. Zzewnątrz stwierdzono, że ce-
gły w t. z, sterczynkach (wieżyczkach) i
w niektórych miejscach w murze od stro-
ny zachodniej, są częściowo zmurszałe,
a odpadanie cegły grozi niebezpieczeń-
stwem.

W wyniku komisja stwierdziła, że stan
kościoła nie grozi bezpośredniem niebez-
pieczeństwem. Ponieważ rysy są stare i

zewnętrznie nie widać, aby się powięk-
szały, architekt djecezjalny założy t. zw.

Wolskiej
kontrolki gipsowe na te rysy i w wypad-
ku stwierdzenia powiększania się tych
rys, zawiadomi o tem urząd inspekcyjno=

budowlany. Pozatem zalecono zabezpie-
czyć barjerkami teren przed kościołem
przed możliwością odpadania zmursza-
łych cegieł Roboty zabezpieczające w
tej mierze odłożono do przyszłego sezo-
nu budowlanego, (b)

 

 

Reforma

studjów prawniczych
Organizacje prawnicze rozpatrują o*

becnie projekty reformy nauczania na

wydziałach prawnych uniwersytetów
polskich. Reforma studjów uznana zosta-
ła za konieczną z powodu nadprodukcji
dyplomów magisterskich. Wysuwana jest
koncepcja podziału studjów na wydzia-
łach prawnych na niższe i wyższe, przy-
czem ukończenie studjum niższego dawa-
łoby prawo do pracy w administracji

państwowej i samorządowej, zaś studjum

wyższe decydowałoby o dostępie do są- downictwa i adwokatury. (i)

Nauka modelarstwa lotniczego

Jak się dowiadujemy, w nowym roku
szkolnym 1935-36 wprowadzony będzie
do programu nauczania w publicznych
szkołach powszechnych i gimnazjach no-
wy przedmiot, a mianowicie, nauka mo-
delarstwa lotniczego.
' W ramach nauczania zajęć praktycz-
nych prowadzona będzie nauka modelar-
stwa lotniczego w klasie 6 i 7 szkół po-
wszechnych oraz w klasie 1 i 4 gimna-
zjów.
Naukę modelarstwa lotniczego wprowa-

dza ministerstwo W, R. i O. P. w porozu-
mieniu z LOPP., która to organizacja zo-
bowiązała się dostarczyć szkołom  po-
wszechnym konieczne dla nauczania tego

14 miesięcy bez
* 50-letni Piotr Widyński przez 12 lat
pracował, jako robotnik, w wydziale bu-
dowlanym Elektrowni Warszawskiej. W
związku z nałożeniem sekwestru na elek-
trownię, wstrzymano wszelkie roboty bu-
dowlane, Widyńskiego zaś, w lutym r,
ub. zwolniono. Ponieważ zaległ on w о-
płacie komornego za 3 miesiące przy ul.
Niskiej 69, właściciel domu, Witold Ma-

tuszewski, 4 czerwca 1934 r. wyeksmi-

tował Widyńskiego z żoną, Marją i 13-
letnim synem, Wacławem. Od tego cza-
su eksmitowani ulokowali się w koryta-
rzu sutereny.

Na skutek skarg kilku lokatorów, dn.
11 czerwca r. b. administrator domu u-
sunął Widyńskiego z korytarza na pod-
wórze, Wysiedleni sklecili (obok ustępu)

przedmiotu materjały. W gimnazjach
wydatki, związane z nauką modelarstwa
lotniczego, pokrywane będą z administra-
cyjnej taksy s-kolnej.

Pozatem LÓPP, organizować będzie
specjalne kursy dla nauczycieli szkół po-
wszechnych i gimnazjalnych, którzy nau-
czać będą modelarstwa lotniczego, Przy=
gotowywana jest również specjalna bro-
szura o modelarstwie lotniczem, przezna-
czona dla młodzieży.

Władze szkolne oczekują, iż wprowa-
dzenie nauki modelarstwa lotniczego о-
budzi zainteresowanieizamiłowanie mło-
dzieży szkolnej do lotnictwa. (Pr.)'

dachu nad głową
z desek i sprzętów szałas, w którym do
chwili obecnej obozują. W lipcu r, b.
przodownik - dzielnicowy nakazał eksmi-
towanym usunąć się, grożąc, w razie o-

poru aresztowaniem. Gdy zrozpaczony
Widyński oświadczył, że pierwszego, któ-
ry ruszy jego sprzęty zabije, pozostawio-

no rodzinę w spokoju,
Widyńscy otrzymywali w zimie dwie

porcje zupy dziennie, od wiosny zaś —
tylko jeden kilogram chleba dziennie.
Ubranie i bieliznę wyprzedali na żyw-

ność. Widyński zwracał się do opieki
społecznej o umieszczenie rodziny w ba-
rakach dla bezdomnych, odmówiono mu
z braku miejsca. Nieszczęśliwa rodzina
z trwogą myśli o zbliżającej się zimie. 

Groźny pożar przy ul. Wroniej
Spaliły się 2 stolarnie

Groźny pożar wynikł przy ul. Wroniej
"23a, gdzie mieściły się 2 zakłady stolar-
skie: Władysława Tyszko i sublokatora
Teodora Matusika. Syn Tyszki pobiegł

do VI-go komis. Policjanci nie zaalarmó-
wali straży z komisarjatu, lecz przyje-
chali rowerami, celem sprawdzenia, czy
faktycznie pali się. Gdy następnie polic-
jant telefonował do straży, nie mógł się
skomunikować, gdyż prawdopodobnie a-
parat był uszkodzony,

Zbrodniczy napad
na samotną kobietę nad Wisłą

Pasażerowie, oraz obsługa statku spa-
cerowego „Bajka”, onegdaj wieczorem,
w drodze dó Warszawy, usłyszeli wprost
Marymontu rozpaczliwe wołania o po-
moc. Po opuszczeniu łodzi ratunkowej

przez marynarzy „Bajki“, przybito do lą-
du i znaleziono nad brzegiem nawpół
przytomną młodą kobietę, Była to, jak
się okazało, 17-letnia Henryka K. (zam,
we wsi Aleksandrów, gm. Bródno). Ze-

znała ona, iż jakiś przygodny znajomy
usiłował ją zniewolić, a gdy K. wszczęła
alarm, zaczął ją terroryzować, Na widok
nadpływającej łodzi, napastnik usiłował
zepchnąć kobietę do Wisły, a gdy mu się
jo nie udało, uciekł. Marynarze zabrali
K. na parostatek i przewieźli na przy-
stań komis, rzecznego. Policja wszczęła

śledztwo.

Szkodliwy zastrzy
Jak leczą w Ubezpieczalni

Sposób leczenia w osławionej ubezpie-
czalni społecznej odsłoni jeszcze jeden
proces. Ze skargą do sądu o odszkodo-
wanie wystąpiła Józefa Orłowska, która

pobierała zastrzyki w przychodni ubez-

pieczalni, .
Pewnego razu właściwy felczer był za-

jęty i zabiegu dokonał jego pomocnik, R.
Gaus, nie będący dyplomowanym felcze-

rem. :
Wkrótce po zastrzyku Orłowska po-

czuła się źle, dostała dreszczy, łamania
'w kościach, a jednocześnie ręka poczęła
boleć i czerwienieć. Wezwany lekarz u-
bezpieczalni ustalił grypę i przepisał od-
powiednie środki, Dopiero po kilku
dniach ujawniono również, iż wskutek
zastrzyku nastąpiło w ręku zakażenie.

Chorą poddano operacji. Obecnie cierpi

ona na niedowład ręki.
W niedługim czasie sprawa ta znajdzie

się na wokandzie sądowej

Tymczasem jeden z lokatorów, wraz z
policjantem pojechali taksówką do VI-go
oddziału straży na ul. Chłodną 3, lecz
straż już wyjeżdżała. Płomienie, mając
łatwopalny materjał, rozszerzały ' się
szybko na 4-pokojową halę mieszczącą
stolarnie,

Okazało się, że pożar wynikł wskutek.
zapalenia się sufitu, poczem szybko roz-
szerzył się na cały zakład. Strażacy przy-
stąpili do akcji, nie dopuszczając do
przeniesienia się ośnia na mieszkania
Tyszki i Matusika. Po trzygodzinnej ak-
cji, pożar ugaszono.

Spaliły się gotowe meble sypialni, sto-
łowego i gabinetu, surowce, oraz 10 war-
sztatów z narzędziami, Tym sposobem z
2-ch zakładów pozostały tylko rumowi-
ska. Właściciele zniszczonych zakładów
obliczają straty na 15.000 zł. Meble nie
były ubezpieczone od pożaru. Pracę stra-
ciło 6 osób. Przyczyną pożaru — według
opinji straży było zaprószenie ognia. Nie
jest wykluczone, że przyczyną mogło
być również krótkie spięcie przewodni-

ków elektrycznych.
 

Przedłużenie „14“
19 b. m. dyrekcja tramwajów i autobu-

sów przystąpiła do budowy nowego toru
tramwajowego wzdłuż ul, Mickiewicza
na Żoliborzu, na odcinku od pl, Wilsona
do ul. Marji Kazimiery na Marymoncie.
Tor ten pozwoli na skrócenie komunika-
cji pomiędzy Marymontem, a miastem.
Po ukończeniu jego budowy, w końcu
października r. b, tramwaj linji nr.- 14
docierać będzie do Marymontu bezpo-
średnio przez ul. Mickiewicza, z ominię=
ciem drogi okólnej przez ul. Marymonc- ką i Potocką. (b)

         



Kronika wileńska.
Zmiany.rozkładu jazdy na linjach

autobusowych
Od dnia 3-go września w związ-

ku z zanikiem frekwencji na letnim
Wiołokumpja —odcinku 3-ej linji

Kolonja Magistracka, zostaje przer-

wana komunikajca na okres  zi-

mowy..
W. związku z zanikiem frekwen-

cji na letnim odcinku 3-ej linji Tram-

wajowa — Pośpieszka od dnia 3-g0'

września rb. linja ta na okres zimo-

wy zostaje skrócona do ul. Tramwa-

jowej. Natomiast do Pośpieszki bę-

Pośpieszki o godz.: 7,04, 7,43, 15,34,

16,13, 19,44 i 20,23.

Odjazdy z Tramwajowej do Po-

śpieszki o godz.: 7,15, +28,00,.-+.15,45,

16,30, 19,55 i 20,40.

| Odjazdy z Pośpieszki do pl. Ka-

tedralnego o godz.: 7,25, 8,10, 15,55,

| 16,40, 20,05 i 20,50.

W. soboty: niezależnie od wyżej

wymienionego rozkładu będzie w so

|boty kursował dodatkowy wóz

| Tramwajowa — Pośpieszka w cza-

dą uruchomione autobusy do dnia|sie od godz. 10-ej do godz. 20-ej co
pół godziny.

— Dyrekcja Koedukacyjnych
Kursów Wieczornych z programem
gimnazjów państwowych im. „Ko-|
misji Edukacji Narodowej" w Wil-
nie przy ul. Mickiewicza 23 pod
protektoratem Macierzy Szkolnej
przyjmuje zapisy na rok szkolny
1935/36 do wszystkich klas gimna-
zjum typu matematyczno - przyrod-'
niczego i humanistycznego. Zakres:
duża i mala matura, Sekretarjat|
Kursów 'czynny codziennie, prócz'
niedziel i świąt, od godz. 16—20-ej
przy ul. Mickiewicza Nr, 23; na żą-'
danie wysyła się prospekt. |
— Roczne Kursy Handlowe M.“

Przewłockiej w Wilnie. Zarząd po-|
wyższych kursów, egzystujących od!
1919 roku, zawiadamia, iż  Zapisy|
przyjmuje sekretarjat Kursów co-|
dziennie od godz. 17—19, w lokalu:
Szkoły Pisania na Mąszynie przy ul.'

 

  to wyDome m 7/ ei AIAL

16.9 rb. sześć razy dziennie w dnie

powszednie, a mianowicie:
W dnie powszednie: Odjazd od

Cerkwi do Pośpieszki 0 godz. 6,50,

15,20 i 19,30.
Odjazdy z pl. Katedralnego do

Mickiewicza  22—5.  Buchalterja:į
Ogólno-Handlowa, Bankowa, Prze-
mysłowa. '

SPRAWY PODATKOWE.
— Kupcy i hotelarze kołatali w)

Warszawie.

W dnie świąteczne: będzie kur-

sował wóz Tramwajowa — Pośpiesz

ka w czasie od godziny 10-ej do 20

co pół godziny.

m

 

P. Albert Kloner bynajmniej nie w sumie 70 zł. Po dokonaniu kra-

; 4 usiłował wykorzystać siałszowanego dzieży P. Świętnicka zbiegła w nie-

W, dniu wczorajszym biletu, lecz zaszło jedynie nieporo- wiadomym kierunku. Na skutek e-
 

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna o zachmurze-

niu zmiennem ze skłonnością do

burz i przelotnych deszczów. Ran-
kiem miejscami myglisto.

Ciepło.
Umiarkowane S z

ków południowych.
Pa UT APTEK:

м nocy dyżurują następują:e

kierun-

Dziś
apteki:

Miejska — Wileńska 23, Chomiczew-

skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie-

go — Ostrobramska 28, Filemonowicza —

Wielka 29. 4

Z MIASTA.
— Gość z Litwy. Dnia 29 przez

„zieloną granicę” przybyli z Kowna

do Wilna były burmistrz miasta
Kowna adwokat Jan Wilejszys wraz
z rodziną. Przyjazd kownian zwią-
zany jest z pogrzebem zmarłej ostat
nio w Wilnie znanej działaczki li-
tewskiej Emilji Wilejszysowej.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Posiedzenie Rady Miejskiej.

Dnia 12 września rb. odbędzie się
kolejne posiedzenie Rady Miejskiej.
Na porządku dziennym znajdzie się
10 aktualnych spraw. (h)

SPRAWY ADMINIS (RACYJNE.
—Zarządzenie w sprawie odwo-

łań przeciwko karom administracyj-
nym. Wojewoda wileński wydał za-
rządzenie onganom w sprawie skła-
dania odwołań przeciwko karom ad-
minist:acyjnym, nakładanych w dro-
dze nakazów doraźnych, bądź też
przez starostwa. Ostatnio zdarzyły
się liczne wypadki
przez urzędy śminne odwołań uka-
ran w e administracyjnej.
Przymowanie podań przez gminy
naraża osoby zainteresowane na 0-

HELIOS |
 

przyjmowania.

PREMJERA!
wielkim złotym medalem Ligi Narodów

Nasz chieb powszedni

późnienie terminu, gdyż odwołanie
wnoszone muszą być zawsze na rę-
ce władz, które kary wymierzyły.

W. tych wypadkach odwołania mo-

gą przyjmować tylko starostwa. (h)
SPRAWY WOJSKOWE.

— Rejestracja mężczyzn urodzo-
nych w 1917 r. Z dniem 2 września

rb. rozpoczyna się rejestracja męż-

czyzn urodzonych w 1917 r.
Do rejestracji winni zgłosić się

wszyscy mężczyźni, urodzeni w

1917 r. mieszkający w obrębie Wil-

na.
Obowiązkowi rejestracji nie pod-

watelstwo, stwierdzone przez wła-
dze adminstracyjne.

Osoby niestosujący się do prze-

pisów rejestracyjnych podlegać bę-

dą (karze aresztu i wysokiej grzyw-

ny. (h)
> SPRAWY SZKOLNE.

— Prywatna VI klasowa Koedu-

kacyjna Szkoła Powszechna „Dziec-

ko Polskie“ Wilno, ul. Mickiewicza
Nr. 11 m. 11 przyjmuje zapisy do

wszystkich klas i do Przedszkola w
godz. 12—15. Rutynowane siły na-
uczycielskie. Troskliwa opieka wy-

chowawcza. Komplety języka fran-

cuskiego. Lokal higjeniczny, prze-

stronny, słoneczny, *świeżo gruntow-

nie odremontowany. Opłaty szkolne

znacznie zniżone, ustępstwa dla nie-

zamożnych przewidziane.
— Prywatna Żeńska Szkoła Po-

wszechna S.S. Wizytek w Wilnie,

Rossa 2 przyjmuje zapisy nowowstę-

pujących uczenic do kl. I—V, z wy-
jątkiem niedziel i świąt.

i Uczenice korzystają

I klasztornego.

 
z 'ogrodu

Zaszczytnie odznaczone

legają osoby, posiadające obce oby-,

 
powróciła z Warszawy delegacja zumienie i to z winy kontrolera,
drobnego lkupiectwa wraz z przed-| który wręczył mu po skontrolowa-
stawicielami hotelarzy i domów za-|nju niewłaściwy odcinek, na co na-
jezdnych. Delegacja interwenjowała| stępnie zwróciła uwagę kontrola
w Departamencie Podatkowym Mi-,
nisterstwa Skarbu w sprawie wygó-
rowanego podatku od hoteli i do-;
mów zajezdnych. |

Delegacja przedłożyła memorjał,
w którym podaje, że kupcy, którzy|
posiadają obrót roczny do 13 tys. zł. |
wykupują świadectwa ГУ kat., tym-|
czasem hotelarze nie posiadają i 10|
tys. zł. obrotu muszą wykupywać!
świadectwa III kat. Memocjał de-'
legacji Wileńskiej został przyjęty,
przyczem słery kierownicze mają w
najbliższym czasie sprawę tę Za-
łatwić. (h)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Lustracja w zakładach iryzjer-

skich. Z dniem 2 września rb. w za-
kładach fryzjerskich zostanie prze-
prowadzona ogólna lustracja sanitar
na. Na czele komisji inspekcyjnej
stanie jeden z wybitnych lekarzy in-
spektorów. Komisja zbada wszyst-
kie zakłady fryzjerskie na terenie
Wilna. (s)

Z SĄDÓW.
— Wolne posady sędziowskie.

Wobec przejścia na emeryturę kil-
kunastu sędziów liczba wolnych sta
nowisk w Apelacji Wileńskiej wzro-
sła do 10.

Ostatnio władze sądowe ogłosi-
ły konkurs na obsadzenie wolnych
posad w sądownictwie. (h) |

RÓŻNE.
— Wyjaśnienie, W związku z no-

łatką p. t. „Sfałszował bilet do Re-
wji”, zamieszczoną w Nr. 236 „Dzien
nika Wileńskiego" otrzymujemy na-
stępujące wyjaśnienie:

  
TROCKA 19 m. 4

 

PRACOWNIA „ŹRÓDŁO PRACY"|
1 trzyletnim kursem biepiźniarstwa, hallu i krawiecczyzny
trz 3 miesięcznym kursem szycia i kraju dla dorosłych

Otwiera się Z dniem 1 września

magistracka.
O žadnem  pociąganiu do odpo-

wiedzialności niema mowy.
SĄDY STAROŚCIŃSKIE.

— Za nieprzestrzeganie przepi-
sów meldunkowych. Lubocka Dwej-
ra, zam. przy ul, Zawalnej 68 m. 8
ukarana została wczoraj orzecze-
niem sądu starościńskiego za nieza-
meldowanie w ciągu dwuch tygodni
przybyłej z prowincji niejakiej Chai
Lubockiej na 20 zł. grzywny z za-
mianą na 3 dni aresztu,

KRONIKA POLICYJNA.
— Trup w lesie koio traktu Ba-

torego. W; lesie niedaleko traktu
Batorego znaleziono trupa niejakie-
go B. Gierulskiego, bez stałego miej-
sca zamieszkania. Jak zdołano u-
stalić Gierulski zmarł skutkiem za-
trucia się denaturatem. (h)
— Aresztowanie oszustów  $ra-

jących w trzy blaszki, W dniu wczo-
rajszym na rynku  Tyszkiewiczow-
skim i w pobližu dworca oraz Hali
Miejskiej zatrzymano kilku  oszu-
stów i szulerów ogrywających na-
iwnych w t zw. trzy blaszki.

Oszustów przekazano do dyspo-
zycji władz śledczo-sądowych. (s)

Okradła swego kochanka.
Do Wiydziału Policji Śledczej wpły-
nęło doniesienie niejakiego Michała
Panasiewicza, zam. przy ul. Woło-
kumpja 6, w którym ten oskarża
swoją kochankę Paulinę Świętnicką
o to, iż został przez nią okradziony.
Według słów poszkodowanego  zo-
stała mu skradziona zastawa stolo-

 
,wa, bielizna, zegarek, oraz gotówka

>Poszukuję
pracy dozorcy,
mieszkanie.
Aerty do Adm.
Wil.“ dia „Dozorcy

za mąż robotnik mmarl mam (żonę
Łask. o- we Francji,

„Dz. 58 „w rozpaczliwemjko w domu i od
m poiożeniu

nergicznego poszukiwania przez po-
licję została ona zatrzymana i aresz
towana. Znalezione u.niej rzeczy
pochodzące z kradzieży zwrócono
poszkodowanemu.

WYPADKI
Zbiegł umysłowo-chory ze

szpitala psychjatrycznego. Wi dniu
wczorajszym ze szpitala psychja-
trycznego (Letnia 6) zbiegł chory-
umysłowo Błażewicz Bronisław.

Błażewicz usiłował na ulicy po-
bić kilku przechodniów, a gdy za-
rządzono pościg ukrył się w go-
rach. (h)
— Oślepiła b. kochanka, Leon

Miedwiediew, zam. przy ul. św. An-
ny 15z przyczyn bliżej niewyjaśnio-
nych od pewnego czasu zaczął uni-
kać swojej przyjaciółki Niny  Sie-
mionówny. Ostatnia, kierowana u-
czuciem zemisty, widocznie za jakąś
krzywdę przypilnowała 60 ромтаса-
jącego wieczorem z pracy i po krót-
kiej sprzeczce zalała mu oczy i ca-
łą twarz kwasem siarczanym. Wiją-
cego się z bólu Z. Miedwiediewa od-
wiozło pogotowie do szpitala św.
Józefa. W sprawie tej prowadzi się
dochodzenie,
— Na poczcie paliło się. Dnia

29 bm. z niewiadomej przyczyny po-
wstał pożar w gmachu Urzędu
Poczt.-Telegraficznego Wilno I, w
piwnicy składów materjału tech-
nicznego. Ogień natychmiast  stłu-
miono.
—Zaginął 9-cio letni chłopczyk.

Niejalka Tarasowska zameldowala
policji, iż syn jej Adam Tarasowski
1, 9 przed kilku dniami wyszedł z
mieszkania przy ul. Piłsudskiego 9
i dotychczas nie powrócił.

 

| ROZPACZLIWE |
dzieci,|położenie,

WDOWA
z  trojgiem

mar słabą w
znajduje |szpitalu, chore dziec-

! bez žau-|dlužszego czasu je-
mych środków do ży-|stem bez pracy —

Reż. KING VIDORA
Potężny fllm, osnuty na tie najżywotniejszych zagadnień doby obecnej.

Zapisy przyjmują się codziennie od g. 10—8 I od 4-6 wiecz.
ul. Bakszta 10—2. Przy pracowni Stow. Pań Miłosierdzia
aw. Winaeentego a Paulo prowadzi Bursę „Imienia Jezus*.

z oe oa=odwołać
ratune| 0 jodu; | si i i

kim dloliuje dźleci w|bliźnich Aa  Pilrzękia
 

 

 

 
 

 

Nad program; Atrakcje. Balkon 25 gr. parter od 54 gr.

ża mama ‚ : SiĘ 2 O warunkach dowiedzieć się Bakszta 10—2 jakiej ochronce. Ła- pomoc niai,
inteligentna służąca z Skawe ofiary Adm. szą choćby  ofiarą.
umiejętnością _ goto- »Dz. Wil dla „Wdo- Adm. „Dz. Wil* dla

į wania do dwóch o- wy „K. e

DARMO DAJEMY Uczniów z WEG.p. DO SERC LUDZI |pęzgyzzmznonzcz
przyjmę na mieszka- współczujących | nie-

„Palais de Danse“ bów

 

E AN | Každy musi zobaczyć największą rosyjską

s. 50 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW
do konserwowania owoców, jarzyn, grzy-

przy zakupie gwarantowanych słoi
do zapraw

etc,

mie х calodziennem
utrzymaniem. Dowie-
dzieć się od godz. 9
do 3-ej. Ul. Mostowa
19 m. 7 w podwórzu.

  

16

OSOBA
w średnim wieku, u-
miejąca dobrze $oto-
wać poszukuje pracy.
Posiada chlubne świa-,

szczęściu wołają ro-
,dzice, znajdujący się
jw rozpaczliwem po-
iożeniu 0 ratunek i
pomoc dla chorej na

źlicę córki, która
zdała maturę, jest b.

4 NAUKA. |

STUDENT U. S. B.
| udziela lekcyj, specj.:

 

kd - 1 i %, jest b. zacina, fizyka, języki.
komedję muzyczną Ire 46 oraz Tanio ME. modę. NeaAi dininiado Nika:

я 53 Па „Irena-Patent“ Sai tea irėn samodzielną, lub za-|7) Ка
в : M: e a m z 4 obre mieszkanie, U-Irządzič domowem go poratowania zdrowia.|„Dzien. Wil" dla Nr.

“I (Wiesiolyje Żądać we wszystkich sklepach. trzymanie, troskliwa| jarst sa. Adm „Dz. Wil” dla| 46 17—2

a й е |] Skład fabryczny na województwo pół- ||opieka dla panienek. р ш'"ь"еч"‚ “РоЬп-‘ „Chorej“. z г

i gi rebiata) nocno-wschodnie Aamže dwa pokoje EZ 14—28.* Sklep! > >

| e : ga |irtaki żę”. 77, lanka 1428 ЗНрРо ciężkiej онцDARK
Każdy musi usłyszeć przebóje: „S e r c e", „Tjuk-Tjuk“ i In. w origlnalnem wyko- D/H. wi 0 D Y N l E Cc spożywczy. 3—1w szpitalu, zpowodo-

naniu UTIESOWA I ORŁOWA. Nad program: Świetny dodatek muzyczny p. t. „KRÓLO- wł. L MALICKA „——6|WANEJ CIĘŻKĄ  prACĄ,

WA ADRYATYKU" | najnowszy „Pat.* Na | s. bzlkon 25 gr. barter 54 gr.: Wilno, ul.Wielka 19 Tel4-24. SBVio ibis,|OChodząc już do R U K l
z: “2 w i i "°Pomožmy zdrowia, z łaski Pa

 

   

NOWOOTWARTA FIRMA

 

Jan Friiczka, a. MITA ЕЛЕA p, pa bując utrzymač P ILN

ASPIRE"|—- —- е 2 DOMKI inas T E:
WILNO, WIELKA 11. Filja: Świętojańska 6 („JANUSZEK”)||4 Mieszkania TANIO! z placem 270 sążni| , Pamając żadnych środ.| BILETY

poleca na nadchodzący sezon jesienny: lpokoje PRĘDKO! z prawem  wykupie-|06 ai Ч. #ВаВ8|кбм do życia i zni-

DLA PAŃ: bieliznę, swetry, pończochy, bluzki, apaszki, rękawiczki i wszelką ||GOBĘDZNONASCNN SOLIDNIE! za sprzedam tanio. aa „łowi Gola kąd pomocy, będąc WIZYTOWE

konfekcję damską. ° ° Łacisze 13—1 (Nowe moc w wykupieniu zupełnie bez wyjścia, ZAPROSZENIA

DLA PANÓW: pulowery, krawaty, kołnierzyki, bieliznę i wszelką męską galan- wyszukuje mieszkania Zabudowanie), AE ręcznej sin- zwracam się z gorącą BROSZURY

terję, a także co potrzeba DLA DZIECI Wszystko dla BIURO M Gana za 25 zł. prośbą do osób szla-

szkół od A do Z, fartuszki, kołnierzyki, pończoszki i L. p. й GETS|Corkę ma chorą na chetnego serca o po-| AFISZE

Towary pierwszorzędnych gatunków. i „, „Ceny możliwie niskie. H2, 3 i 4 pokojowe, МО Рр PIESZĘ: ы otwartą gruźlicę. Po- asi pot mleko Y"IWYKONYWA

Prosimy zapamiętać ardes; Wielka 11i Świętojańska 6. odremontowane,  sło- Uniwersal" i PRACA. k ioženie nad  wyraZ|juj lekkiej pracy, ul.
U) AIKIKAI NOTm KPE as PER nęczne, w ładnej ij, ciężkie, a beda) crozolimska 34 — 1 DRU KARNIĄ

LICYTACJA — zdrowej dzielnicy, z| Mickiewicza Nr. 4, Z szwaczką z zawodu|g, Antoni lub Adm.

Wileński Lombard „KRESOWJA* IAOSO tel. 22-11. : ZA  |uratujemy ją, wyku-| p wl”. 1. ZWIERZYŃSKIEGO
® Mens ombar ” С2У JESTEŠ JUŻ kolska 35. 836—1Bi KAY 1 kobieta, znająca się|pując maszynę z lom- -

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 7-22, — Daleki loro Pzayah mąśzo. |na gospodarstwie i bardu. Prosimy choć „ |Mostowa ulica Nr. —

podaje do ogólnej į W į i h o godz. 4-ej pop. od- CZŁONKIEM ok i ki ŠA umebię. |szyciu, poszukuje po-|0 najmniejsze datki, CZYTAJCIE ; Telefon 12-44

wiadomości, że { 10 ПЕ laI. I. będzie się w lokalu STRONNICTWA |umoblowany, słonecz- wanych” Opłata od|siuśi za mieszkanie. |składać w  Admini-|| gQ7POWSZECH-|(ENY NISKIE

lombardu LICYTACJA NIEWYKUPIONYCH ! NIEPROLONGO- ny, suchy, może być p, T. Właścicieli nie- Lwowska 22,  Zofja|stracji „Dzien. Wileń- NINISNIE

WANYCH ZASTAWÓW od Ji 1 do NR 62,105. NARODOWEGO |7”' utrzymaniem  do|ruchomości po wy-|Kęstowicz, lub Adm. |skiego“, lub na Bak- NIAJCIE PRASĘ

UWAGA! W dniu Sui ora 7) lombard |GAM wynajęcia, z-k Śnie- najęciu. „Dzien. Wil* gr-—2|szcie 10—2, dla E. L.| NARODOWĄ

- | Aa a = = ARRRRRRE

 

 Poszukujemy przedstawicieli  
 

  

i sprzedaż

 

na Boga — jako wy-

 

   
  

—- " BMiydawca: ALEKSANDER ŽWIERZYNSKL|
 

Drukarnia A.

  

Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

 

 

 

 

 


