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MARJI KRUPKOWEJ
w dniu 5 wrzešnia b. r. o godzinie 10 rano zostanie odprawione nabo-

żeństwo żałobne w kościele Najświętszego Serca Jezusowego.

O czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół

 

Odkrycie przedwyborcze p. Cata
Aczkolwiek już tylko dni kilka

i

MĄŻ, SIOSTRA I DZIECL  
!

kilku tygodniach!Misjonarz po

Pogrzeb królowej Beigji
BRUKSELA, (Pat), We wtorek przed

pałacem na ulicach. Brukseli panowało
ogromne ożywienie. Całą noc stolica Belgji
spędziła niemal bezsennie. Na ulicach
sprzedawano kwiaty, które ludność składa-
ła przed bramą pałacu. Ruch przyjezdnych
z prowincji był tak duży, jak w czasie po-

$rzebu króla Alberta, Przed pałacem czy-
niono w ciągu całej nocy przygotowania do
pogrzebu, gdyż dopiero późnym wieczorem
w poniedziałek wstrzymana została defila-
da publiczności przed śmiertelnem łożem
królowej. Od wczesnego ranka we wtorek

zaczęły się zbierać przed pałacem liczne

delegacje. Wreszcie о godz. 10.15 przy

huku armat i dźwięku dzwonów wyruszył z
pałacu orszak żałobny. Na przedzie jechał
szwadron żandarmerji, dalej postępowały
orkiestry z instrumentami, okrytemi kirem,

dzieli nas od wyborów, żadnej akcji nauki pyta murzyna, co jestdobre, | szwadron kawalerji, baterja armat z pod
wyborczej na terenie Wilna nie wi-|
dać poza artysułami w wileńskiej
prasie sanacyjnej t. |. w „Slowie“ i
„Kurjerze Wileńskim*.

a co złe,
Murzyn odpowiada:
— Źle jest jeśli sąsiad zabierze

mi żonę.

| Yser, która brała udział w słynnych wal-
kach pozycyjnych w czasie wielkiej wojny,
wreszcie delegacje stowarzyszeń  wojsko-

wych. Za niemi postępowali b. kombatanci,

Obydwa te do niedawna pod| ""— Doskonale — powiada misjo-|na których czele kroczył w mundurze ge-
neralskim gen. Górecki. Trumnę  poprze- galerji przylegającej do kaplicy w zamku2 kim. i dopiero później kareta dworska

dzał długi orszak księży, - wśród których! królewskim, w której były zwłoki krėlo-: sabraia go do Laken, gdzie znajdowali się
względem politycznym jednobrzmią-
ce organy prowaazą ze sobą walkę,
naturalnie nie o jakieś idee, czy
programy, ale ściśle personalną, o
mandaty.

Walka ta ma niewątpliwie zna-;
czenie symptomatyczne. Jest ona
ujawnieniem głębokich tarć, zacho-|
dzących między poszczególnemi gru-|

›pami BB. lstnieje ona w calej Pol-!
sce, a jeśli ujawnia się bardziej wi
Wilnie, niż gdzieindziej, to już tyl-|-
ko wina czy zasługa temperamen-|
tów osób, biorących udział w walce.

Naczelny publicysta „Słowa” p.“
Cat, w ciągu paru tygodni poprze-
dzających wybory, uczynił szereg
interesujących odkryć.

Stwierdził więc np., że co innego
jest urzędowa polityka BB, jakoby
neutralna wobec postawionych kan-
dydatur, a co innego praktyka po-
szczególnych placówek BB. P. Cat
nazywa to „buntem funkcjonarjuszy
wileńskiego Bloku wobec wskazó-.
wek ich władzy”.

Odkrył również p. Cat, że istnie-
je nacisk administracji na wybory.
Właściwie to p. Cat—okazuje się—
trochę się domyślał tego nacisku
już przy wyborach w r. 1928 i 1930,
ale ponieważ wówczas był on mu
na rękę, więc uznał ten nacisk za
„walkę z anarchją“. Dziš ten nacisk
jest mu nie na rękę, więc uważa go
„Za krok ku anarchji"”.

Przed kilku dniami tenże p. Cat
omawiając wywiad z rektorem Sta-
miewiczem o p. Pełczyńskiej, obu
rzył się, że w wywiadzie tym p. Sta-
niewicz występuje jako „Magnifi-
cencja'”, Tymczasem zdaniem p. Ca-
ta wolno p. Staniewiczowi rekla-
mować kandydaturę p. Pelczyn-  skiej, ale nie wolno tego czynić
Rektorowi 0. 5. В. |

Bardzo słuszna uwaga! Ale je-
szcze przed rokiem, przy wyborach!
do Rady Miejskiej w Wilnie, sam p.
Cat szeroko rozpisywał się, że 0-,
dezwę wyborczą BB. podpisał p.
Niżyński, prezes Akcji Katolickiej,
gdy pod odezwą figurowało nazwi-
sko p. Niżyńskiego bez tego tytułu.

Jak widać publicyści obozu sa-
nacyjnego są dosyć pojętni i szybko
się nowych rzeczy uczą. Gorzej, że|
ich poglądy w zakresie etyki życia:
publicznego przypominają słynny!
djalog nieśmiertelnego twórcy „O-
śniem i Mieczem”, zacytowany w
jego „Listach z Afryki":

narz — a co jest dobre?
— Dobre jest — odpowiada mu-

rzyn — jeśli ja zabiorę żonę sąsia-
dowi. )

LONDYN. (Pat), Jak donosi
„Daily Express” gmach poselstwa
włoskiego w Addis Abebie obrzu-
cony został kamieniami, W, czasie
zamieszek kierownik urzędu ceł
strzelił z rewolweru. Z rozkazu ce-
sarza osadzono go w więzieniu, Po-
zatem zaatakowano domy 2-ch о- |
bywateli włoskich.

Tenże dziennik donosi, że poseł!
włoski udał się do pałacu cesarskie-|
go, by złożyć protest przeciwko nie-|
regularnemu dostarczaniu poczty|
dla poselstwa.
RZYM, (Pat). Z Addis Abeby do-|

noszą, że negus musiał wstrzymać
próbę alarmu lotniczego wobec prze
rażenia ludności, która miała za-
miar uciec do lasów i stamtąd nie
powrócić. Wojskami  abisyūskiemi
na odcinku Somali ma dowodzić ge-
nerał turecki Machmet-pasza. Po-
sel włoski w Addis-Abeba Vinici
protestował przeciw aresztowaniu
włoskiego kurjera dyplomatycznego,
oraz przeciw obrzuceniu kamienia-
mi i strzelaniu do poselstwa. Nasku-
tek energicznego protestu, zama-
chowiec został aresztowany.  Ne-;
gus usiłuje wstrzymać zapał szełów
plemion do rozpoczęcia walki z
„Włochami. Gwardja cesarska ma
jechać na różne odcinki frontu w
charakterze instruktorów. Negus ma
rozporządzać półmiljonową armją, z
czego 200 tysięcy uzbrojonych ma
być nowocześnie,

PARYŻ. (Pat). Z Londynu do-
noszą, że poseł Abisynji Martin о-
świadczył, iż w ostateczności Abi-
synja wolałaby rozsądny i spra-
wiedliwy protektorat Wielkiej Bry-|
tanji aniżeli Włoch. '

ZBROJENIA ABISYŃCZYKÓW.

LONDYN. (Pat). (Pat). Reuter
donosi, że abisyńczycy powzięli do-
niosłe zarządzenia przeciwko ewen-
tualnej napaści. (W końcu tego ty-
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Trumna z drzewa mal

godnia ma przybyć do Diredawa od-
dział gwardji cesarskiej dla ochro-
ny stacji kolejowej. Z Addis Abeby
donoszą, że 20.000 żołnierzy armji
regularnej wysłano pośpiesznie z
Harraru do Ogadenu. Przeszkolenie
welkrutów prowadzone jest w szyb-
kim! tempie, z powodu jednak braku
amunicji, każdy żołnierz otrzymał
tylko 20 nabojów!

PRAWA NA EKSPLOATACJĘ
NAFTY.

DŻIBUTI (Pat). Ricket oświad-
czył przedstawicielowi agencji Reu-
tera, że towarzystwo, które repre-
zentuje on, jest w 100 proc. amery-
kańskie oraz, że towarzystwo to
uzyskało wyłączne prawa na eks-
ploatację catej naity i pokładów mi-
netalnych w określonym obszarze
na lat 75. Towarzystwo to ma rów-
nież prawo budować drogi, rurocią-
gi, koleje, zakładać swe własne
linje telegrałiczne i telefoniczne,
wreszcie budować stacje radjotele-
graficzne. W końcu Ricket zaprze-
czył stanowczo, by cesarzowi  abi-“
syńskiemu wpłacona została jaka-
kolwiek suma na zakup broni.

LONDYN. (Pat). Agencja Reu-
tera donosi z Addis Abeby: komuni-
kat oficjalny rządu abisyńskiego gło-.
si, iż udzielając koncesji kapitałowi
amerykańskiemu, rząd  abisyński
działał w ramach swych praw su-
werennych. Koncesja ma charakter
wyłącznie gospodarczy. Celem jej

| jest ożywienie rozwoju kraju. Komu-
nikat kończy się stwierdzeniem, iż
rząd abisyński nie zamierza zmienić
swego stanowiska w tej sprawie.
WASZYNGTON. (Pat). Sekretarz

Stanu Hull oświadczył dziennika-
rzom, że polityka rządu St. Zjedn.
nie ulegnie najmniejszej zmianie
wskutek udzielenia koncesji przez
rząd abisyński.

RZYM. (Pat). W. kołach dzien-
nikarskich zazwyczaj dobrze  poin-
formowanych, twierdzą, że twórca

 

siadała żadnych ozdób. Znajdowała się

pod baldachimem, przykrytym sztandarem

o barwach narodowych i czarną krepą. U

wezglowia leżała korona. Karawan ten

dwadzieścia kilka lat temu przewiózł już
zwłoki królowej Henryki i króla Leopolda

drugiego na miejsce wiecznego spoczynku.

Tuż za karawanem postępował, jak auto-

mat, król Leopold trzeci. Po prawej ręce

króla szedł ks. Szwedzki, ojciec królowej

Astrid, z lewej — brat królewski* hrabia

Flandrj. Król nie mógł opanować swego
cierpienia i z oczu jego bezustannie spły-

wały izy. Za królem postępowali ks! Hum-

bert, ks. Yorku oraz następcy tronu szwedz

kiego i duńskiego, dalej arcyksiążę Otton i

bliższa rodzina, Wśród misyj zagranicz-

nych znajdował się ambasador nadzwy-

czajny R. P. oraz posei Jackowski.

Królowa Matka i ks. Ingeborga jecha-
ły do katedry samochodem, gdyż według

miejscowych zwyczajów kobiety za trumną

nie postępują.
BRUKSELA. (Pat). _ Bezpośredźio

przed pogrzebem król wszedł ze świtą do 
i Abisynja

SYTUACJA W, LiBJI
RZYM, (Pat). Mussolini przy-

jął marszałka Balbo, który złożył

cych. Poseł Jackowski przedstawił królo-
wi marszałka Raczkiewicza, który złożył

mu kondolencje w imieniu Pana Prezyden-

ta R. P. Podczas pochodu żałobnego król
kroczył bezpośrednio za trumną, następnie

przedstawiciele domów panujących, wresz-

cie legat papieski i ambasadorowie nad-

zwyczajni. Ambasador polski kroczył na

jednem z pierwszych miejsc pomiędzy am-

basadorem angielskim i niemieckim. Po

pogrzebie marszałek Raczkiewicz udał się

w towarzystwie posła Jackowskiego do
premjera belgijskiego van Zeelanda i zło-

żył na jego ręce wyrazy współczucia dla

rządu belgijskiego. Pozatem złożył wizytę

wielkiemu marszałkowi dworu i innym

dygnitarzom. Marszałek Raczkiewicz wy-

jeżdża dziś wieczorem do Warszawy.

BRUKSELA. (Pat). Po mszy żałobnej
w katedrze brukselskiej król postanowił
iść piechotą za trumną swej żony wbrew

protokółowi, który przewidywał, że wszys-

cy dostojnicy udadzą się do Laken w ka-
retach dworskich, względnie samochodami,

! Król postępował za trumną na przestrzeni

 
dowai się prymas Belgii. van Roey.'wej Astrid i przyjął książąt krwi oraz już członkowie rodziny oraz dostojnicy.

honiowego nie po- ambasadorów nadzwyczajnych państw ob- | Umieszczenie trumny w krypcie nastąpiło
wśród rozdzierających scen. Zarówno król

jak i większość obecnych płakali. Trumna
królowej Astrid została umieszczona w

| pobliżu grobowca Leopolda 1-go, założy-

ciela dynastji belgijskiej pomiędzy kryptą

| Alberta i-go i hr. Flandrji.

'_ KARA ZA ROZRUCHY.

RYGA. (Pat). Donoszą z Kowna:
miu sprawozdanie o sytuacji w Libji. „Lietuvos Aidas' podaje, że komen-
Oddziały  libiiskie wysłane do dant. m. Kowna ukarał 23 włościan
Afryki wschodniej zastąpione będą za udział w rozruchach więzieniem
przez wojska z Metropolji. od 1 do 3 miesięcy.

L i ISI E IS IUTi TI IAR

LONDYN. (Pat). Genewski ko-
respondent Reuiera podaje, że jed-
nym z pierwszych punktów, jakie

dzie sprawozdanie ministra Edena o
paryskich rozmowach trzech mo-
carstw. Korespondent dowiaduje
się, że propozycja przedstawiona
Mussoliniemu i przez
cona przewidywała kontrolę Włoch
nad portami abisyńskiemi, żandar-
tmerją, policją i transportami,

PARYŻ. (Pat). Laval i Eden wy-
jechali z Paryża do Genewy tym sa-
mym pociągiem wczoraj o godz,
23.25 '

RZYM. (Pat). Delegacja włoska
na sesję Rady Ligi Narodów zarów-
no ze względu na liczbę swą jak i
kwalifikacje delegatów jest bardzo
poważna. Delegacja liczy 30 człon-
ków z baronem Aloisim na czele.
Powaga a przedewszystkiem roz-
legła kompetencja poszczególnych
delegatów wskazuje na to, że Wiło-
chy zamierzają bronić swych praw
całą mocą zarówno na gruncie praw
nym jak i politycznym, że gotowe
|są przystąpić do niezwłocznego ba-
dania najbardziej nawet technicz-
| nych zagadnień, jakie mogą być wy-
|sunięte przez Ligę Narodów.

 
|

zbadane zostaną w Genewie, bę-;

niego odrzu- |

Sesja Ligi Narodów
, PARYŻ. (Pat). Superarbiter wło-
|sko-abisyńskiej komisji  arbitrążo-
|wo konsyljacyjnej min. Politis ogło-
; sił wczorajswoje orzeczenie na temat
odpowiedzialności za wydarzenia w
Ual-Ual. Orzeczenie to zostało
podpisanie zgodnie przez arbitrów
strony włoskiej i abisyńskiej, W. ten
sposób komisja zakończyła swe pra-
ce. Orzeczenie stwierdza, że żadna
z obu stron ani Włochy ani Abi-
synja nie ponoszą odpowiedzialno-
ści za wydarzenia w  Ual-Ual, jak
również za wypadki, które z tego
powodu powstały, W. ten sposób
arbitraż min. Politisa przynosi cał-
kowitą satysiakcję Abisynji, która
do tej pory utrzymywała, że nie po-
nosi odpowiedzialności za incydent,
który odegrał tak dużą rolę w roz-
woju kontliktu włosko-abisyńskiego.
Superarbiter jak i arbitrzy postano-
wili poinformować o wynikach swo-
ich spraw sekretarjat Ligi Narodów,
który opublikować ma to orzecze-
ni e:

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
jw depeszy z Genewy twierdzi, iż
| przedstawiciele Francji i Wielkiej
Brytanji złożą oddzielne sprawozda-
nia przed Radą Ligi Narodów z
konierencji paryskiej,
 

Powrót z podróży naokoło Świata
GDYNIA. (Pat). Wczoraj przed godz.

|8-mą rano minął cypel helski pod żaglami
| powracający z podróży naokoło świata 

Konferencja państw skandynawskich
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa sie fińskiej, świadczą o tem, że rząd

donosi z Kowna, że litewskie koła fiński w dalszym ciągu trwa w swej

polityczne z dużą uwagą  śledziły obojętnej, jeśli nie wrogiej posta-

pracę konferencji państw skandy- wie, do wsżelkiego zbliżenia z kra-

nawskich. Rezultaty tej konferen- jami bałtyckiemi. Zainteresowanie

cji nie zdają się jednak odpowiadać|Litwy stanowiskiem Finlandji jest

lziejom, jakie do niej w Kownie!obecnie tem ważniejsze, że Ententa

przywiązywano. owiem pewne j Bałtycka przechodzi teraz poważne:
artykuły, jakie się pojawiły w pra- przesilenie.

sensacyjnego angielsko - amerykań- ; „Dar Pomorza” Okręt na redzie zwinął

ma podobno przybyć jutro do Rzy- ; wolno przybił do portu. Wtej chwili wszyst
mu celem uspokojenia Włoch i ewen . kie znajdujące się statki w porcie, jak i na
tualnego zaproponowania im w „redzie powitały „Dar Pomorza*  rykiem
pracy ekonomicznej w Abisynji. syren. Tysiączne rzesze, zebrane na dwor-
PAIDIETTENSEAT OT | CU morskim i nabrzeżach wzniosły głośne

Czytajcie tygodnik ars tydrojnnów 0 7.
narodowy ! Na dworcu morskim oczekiwali „Dar

Wielka Polska
p. premjer Sławek, minister' Pomorza”

* przemysłu i handlu p. Floyar-Rajchman,

Biskup morski ks. dr. Okoniewski z du-

chowieństwem, miejscowe władze admini-

'stracyjne i wojskowe, rodziny powracają-
= A 1 › „cych oraz tysiączne tłumy publiczności.

skiego kontraktu z Abisynją Rickett | żagle, poczem pod motorem, w pełnej gali,̀ „Dar Pomorza* wyszedł w podróż

ćwiczebną naokoło świata w dn. 16 wrze-
śnia ub. r. według z góry ułożonej marsz-

ruty i powrócił we wzorowym porządku.

Podróż ta, która była pierwszą podró-

żą „Daru Pomorza* naokoło świata, wyka-

zała wybitną sprawność nawigacyjną na-

szego żaglowca ówiczebnego, jego dowódz-

twa oraz wyszkolenia załogi, składającej

się z przyszłych oficerów naszej iloty wo-

jennej i marynarki handlowej.
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Zjazd historyków w Wilnie
Już tylko niecałe dwa tygodnie

dzielą nas od Vl-go powszechnego,
zjazdu historyków polskich w Wil-
nie, który odbędzie się w dniach
11—20 września.

Chociaż zjazdowe obrady po-
święcone będą zagadnieniom z
wszystkich dziedzin nauki  histo-
rycznej, to jednak górują w tema-
tach sprawy litewsko - białoruskie.
W  „Pamiętniku Zjazdu”, którego
pierwszy tom z releraiami lada
dzień ukaże się drukiem, są omó-
wione takie tematy dotyczące Litwy
i Białorusi, jak: przegląd badań nad
dziejami Litwy od czasów najdaw-
niejszych do 1905, w pięcioreferato-
wem opracowaniu (prof. Zajączkow-
ski, Halecki, Mienicki, Konopczyń-
ski, oraz Iwaszkiewicz z Mościskim)
rola kobiety na dworze Jagiełły (H.
Strzelecka), znaczenie dla Litwy
Aleksandra Jagiellończyka (prot.
Papeej, udział Litwy w polityce za-
granicznej Rzeczypospolitej (prof.
Ńonopczyński), sprawa bałtycka na
Litwie (Piwarskij, stronnictwa poli-
tyczne na Litwie z pocz. XVIII w.
(Lechicka), sekularyzacja dóbr du-
chowych na Litwie (St. Stef, Dąb-
rowskaj, oraz problemy rozwoju na-
cjonalizmów litewskiego (Dyr. Wiel-

* honski) i białoruskiego (Ant. Łuckie
wiczj. Zwłaszcza: ostatni referat po-
winien wywołać żywą dyskusję ze
strony polskiej na zjeździe.

Nie brak i tematów ostatnio: ak-
- tualnych, jak sprawa Barbary Ra-|

aziwiłłówny, którą z punktu widze-
nia lekarskiego ©0mówi Dyr. Ziem-
bicki. ©

Z dziedziny prawno - ekonomicz-
nej są takie tematy, jak problemy
unji polsko - litewskiej (prot. Ku-
trzeba, Adamus, Hryszkiewicz) sta-
tutów litewskich (proi. Ehrenkreutz,
Fiejnosz i prof. Ratacz), Ieudalizmu
litewskiego (prot. Łowmiański i Ja-
worsikij, zagadnienia statystyki ele-
mentu polskiego w dawnej Litwie i
Kusi (Ulg. Czarnowskij, sprawy lu-
dowe na Litwie w XIX w. (Mich, Ja-
nikj, zarys dziejów handlu litew-
skiego do XVII w. (Koczy).

£ zagadnień dziejów kultury na
Litwie poruszono sprawy związane
z dziejami uniwersytetu wileńskiego
(Ks. St. Bendarski, Barycz, Bogat-
kiewicz), problemy unji kościelnej
(prof. Haledki i Tomkiewicz) oraz
reformacji na Litwie (prot. Hartleb,
Kossowski, Kolbuszewski, ks. Umiń
ski). Jest i referat z dziejów wojen-
nych, o.Litwie w roku 1812 (gen.
Kukiel), dwa referaty archiwalne: o
archiwach W.Ks. Litewskiego (prot.
Mienicki) i o zbiorach  Onacewicza
(Pohorecki), oraz dwa w sprawach
wydawnictw źródłowych do dziejów
Litwy (Adamus) i wydawnictwa ko-
respondencji Lelewela (Więckow-

ska).
Zjazd wileński powinien zatem

wywołać nowe ożywienie na poiu
badań nad dziejami Litwy,

 

0trzyj
A kto: płaczącym otrze łzę strapienia,

kto da chleb głodnym, wsparcie mę-
arzowi,

z łzy, którą otarł, tryśniezdrój zba-
wienia.

Niemojewski.

Niema chyba większego zadowo-

my łzy
nych przykładów i każdy z nich w
miarę możności przyczynia się do
zmniejszenia niedoli ludzikiej.

i Administracja „Dz. Wil. otwo-
Į rzyla rubrykę
imu“ i umieszcza w niej tylko osoby

„Pomóżmy  bliźnie-

lenia, jak świadomość, że się ulżyło; sprawdzane i wiarogodne.
czyjejś biedzie, pomogło w czyjemśj

‚ * cierpieniu.

* | chociaż spełniamy tylko obo-
wiązek, jaki na nas ciąży, wyświad-
czając usługi bliźniemu, — to jed-
nak przeświadczenie, że się spełniło
obowiązek, daje ogrom zadowolenia.

Bliźniemu zaś ulżymy w nie-
*szczęściu, pomożemy. wybrnąć z roz,

** paczliwej sytuacji 'i obudzimy w
nim wdzięczność dla środowiska
społecznego, które pośpieszyło mu
z pomocą. ch

Dlatego też nie zamykajmy serca
i nie bądźmy obojętni na cierpienia
i niedolę, jaką widzimy wokół nas.

Nie bądźmy obojętni na płacz
małych dzieci, które z utęsknieniem
wyglądają powrotu matki-wdowy,

niesie im kromkę chleba, ugotuje

Nie bądźmy obojętni na prośbę
° gruźlika, który do dni ostatka, póki

sił starczyło, ciągnął jarzmo dnia
codziennego, aż obłożnie go zwaliła
choroba — już wszystkie uprawnie-
nia e i zapomóg społecznych wy-
czerpał, a jeszcze żyje...
Albo,nawet, ad aażcbółiy —

w domu żona chora, dzieci — on,
mężczyzna — zdrów, lecz niestary,
jego rąk nikt nie potrzebuje. Cały
dzień błądzi po ulicach miasta
przedsionkach instytucji, a gdy wra-
ca przed oczyma stają mu żona i
dzieci i ich nieme pytanie... a mo-
że, może jest praca? :

Każdy z nas zna wiele podob-

у i dl
czy po całodziennej tułaczce przy:| la wdowy2 zł. 5.

| Szanowni Czytelnicy, jak dotąd,
| pośpieszyli gorliwie z pomocą ogła-
szanym, za co, w imieniu tych co

' odbierając ofiarę słowa | wymówić
nie mogą, tylko łzę w oku dojrzysz

‚ — składamy wszystkim  miłosier-
dzie czyniącym Bóg zapłać!

OFIARY
złożone w Administracji „Dz. Wil”.

. P. A. S. sklada: dla „wdawy z 3-giem“
se zł. 2; dla „Chorej* zł, 2,; dla „K, M.“
26/15

P. K. Ch. składa: dla „Chorej* zł. 5;
dla Forsewiczowej zł. 5; dla „K. M.” zł, 5;
dla „Widowy* zł. 5.

P. Czerkowska Zofja składa: dla „K.
Dni. ł. W +

Р. 1, $. składa: dla chorej na gruźlicę
zł 5; dla „Wdowy z 5-giem dzieci zł. 5;

„wdowy z 3-giem dzieci” zł. 5; dla

strzeżenia.

TEATR „LUTNIA”
„Domek trzech dziewcząt'. Operet-
ka na motywach Szubertowskich.

Odświeżona, odświętnie umalo-
wana „„Lutnia” otworzyła
podwoje i tłumy, żądne lekkiej stra-
wy umiuzycznej, zalały widownię,

Jak to przyjemnie, że można
stwierdzić, iż teatr masz ma nie-
wątpliwie górne, artystyczne ambi-
cje 1 że nienajgorzej na tem kasowo
wychodzi. Szkoda natomiast, że ży-
jąc temi ambicjami, postępuje tro-
chę w myśl starej romantycznej za-
sady: „mierz siły na zamiary”.
„Domek trzech dziewcząt” to nie

byle co! To nie muzyczka stosowa-
na, ot takie sobie zabarwienie oAa
stukanych rytmów tanecznych.
muzyka о wartości absolutnej i to
klasy najwyższej. : 1

Cala jest utkana z perełek naj- nych
piękniejszych natchnień Schuberta.

swoje

Licytacja majątków ziemskich
Dowiadujemy się, iż w począt-

kach października rb. na terenie
województw północno - wschodnich
zostanie wystawionych na licytację
przymusową około 25 majątkówi
iolwarków ziemskich o przestrzeni

kilka tysięcy hektarów ziemi rolnej
i przeszło 3 tys. ha lasów.

Obciążenia długów tych  nieru-
chomości ziemskich wynoszą 15.450
tys. złotych (15 mil. 450 tys zł. (h)

6 kolej do Dzisny
GŁĘBOKIE, W Dziśnie powstało

T-wo Popierania Budowy Kolei i
Komunikacji Rzecznej w celu poczy
nienia starań budowy. linji kolejowej
do Dzisny oraz uruchomienia komu-

rozwoju sieci kolejowych okazał się
kierunek Dzisna — Szankowszczyz-
na.

|. Ministerjum wyraziło zgodę na
| wykonanie wstępnych studjów tech-

nikacji rzecznej na rzekach Dzisień-|nicznych, przyczem koszty związa-
ce i Užwinie,

Zarząd T-wa zwrócił się do dy-
rekcji PKP w Wilnie z. prośbą ©
przeprowadzenie badań ekonomicz-

projektowanego połączenia
/ kolejowego z Dzisną, W wynku tych

A ile trudności wokalnych nastręcza | badań, według: docycj”. massteryaa
wykonanie najprostszej jego piosen-
ki o tem może przekonać się każdy,
kto miał rzadką „w Polsce sposob:|

Коп- |ność usłyszenia ich z estrady
certowej,

Z punktu widzenia wymagań mu-
zycznych, mówiąc szczerze, dzieją
się gdzieniegdzie w „Lutni' rzeczy
wołające o pomstę do nieba. |

Ale doprawdy chętnie przymyka
się na to oko, a raczej ucho w po-
dzięce, że wogóle dano publiczności
możność posłuchania muzyki Schu-
berta. Może pod postacią aryjek
operetkowych  przemyci ' się go do
Wilna, a może nawet utwierdzi na
stałe w skostniałych sercach jego
mieszkańców...

iście wszystko budzi za-
P. Bestani czuje frazę

Schuberta i umie ją podać w sposób
przekonywujący. Jest przytem taka
miła i wdzięczna, że za tę jedną
postać sceniczną darować można ie
miniej udatne. Mile gra i. śpiewa p.
Zeyada, pyszną jest p. Nochowi-
czówna w roli włoskiej primadonny,
a świetny Wyrwicz i Tatrzański,

Niewątpliwie zaletą wystawienia
jest staranna reżyserja, A było nad
czem pracować, bo libretto jest uro-
cze. Każdy akt to śliczny stylowy
obrazek, Dla malarza była to spo-
sobność mielada do popisania się.
Niestety p. Makojnikowi lepiej uda-
jesię współczesność, Zwłaszcza nie-| *=
przyjemna była
w II akcie.

Troszkę zawodu sprawił nume:
taneczny z pp. Martówną i Ciesiel-
skim.|

Pod względem tanecznym zupeł-
nie mieinteresujący grzeszył niewy-
korzystaniem możliwości stylowych
tkwiących w muzyce i w temacie.
W. każdym razie wieczór można
spędzić przyjemnie, & *

dekoracja wnętrza

 

Ze spraw rzemieślniczych
Ukazała się w pismach lakonicz-

na wzmianka, że „Izba Rzemieślni-
cza w Wilnie przystąpiła do odzna-
czenia rzemieślników za wybitną
pracę i zasługi, położone dla rze-
miosła wileńskiego". Szkoda, że nie
podane są do publicznej wiadomości
nazwiska „odznaczonych' — prze-
cież to nie jest ani tajemnicą, ani
czemś, czego należałoby się wsty-
dzić, Co prawda, odznaka sama,

okrągłego guziczka, który należy no-
sić w klapie marynarki. Może dla-
tego odznaczeni nie wszyscy i nie
zawsze noszą te odznaki. Byłoby
pożądane, aby nazwiska osób odzna-
czonych w tymi roku, były opubli-
kowane, gdyż informacje, że dostali
odznaki „sami żydzi”, lub „kilku za-
ufanych p. Dyrektora lzby' — nie
są chyba wystarczające. A może te
odznaki są przynętą dla rzemiosła

chociaż jest wydawana z ramienia|przed wyborami?
Ministra Handlu i Przemysłu — jest

i

niezbyt efektowna, gdyż ma kształt! CZY JESTEŚ CZŁONKIEM LOPP?|

| komunikacji, najbardziej odpowied-
|nim pod względem ekonomicznym i

| 48 letni Pietkiewicz Wincenty,
| mieszkaniec wsi Łochołata gm. twe-
reckiej posiadając stary dom miesz-
kalny zaasekurowany ma 3500 zł.
poapalił go, wynoszą przedtem naj-
cennie,sze przedmioty. Dzięki nie-
pomyślnemu. wiatrowi ogień przerzu

czana sąsiednie i'w niespełna pół
godziny część wsi stała w płomie-
niach. Przy usilnej akcji ratunko-
мё) 1 рошюсу oddziału wojska pożar

CHORE PŁUCA
osłabiają orgamzm

  

rzeniu takich warunków, aby zdoiności ob-
ronne organizmu zostały odpowiednio
wzmocnione i wykorzystane.

Zioła Magistra Wolskiego „PULMOSA”,
zawierające . miezmiernie rzadką roślinę
chińską  Schin-Schen, stosują się przy
kaszlu, zatlegmieniu, potach i staaach pod-
gorączkowych, przymosząc ulgę.

Zioła ze znak. ochr, „Pulmosa* do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach
apteeznychj.

„Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota 14, m. 1

 

 MECZ PIŁKI NOŻNEJ
i Na stadjonie w Zamku Gedymi-
na, rozegrany został ostatnio mecz

| piłki nożnej pomiędzy klubem spor-
"towym „Parkowianka* w Lidzie, a
, klubem sportowym :K. P, W. Ogni-
sko z Lidy, Zwycięstwo odniósł klub

{ К, Р. W. Ognisko w. stosunku 2:3,
| Zwycięskie bramki zdobyli dla K.
P. W. Ognisko Kuczyński, Łazienko

!1 Unbanowicz.. Po jednej zaś dla
| „Patkowianki”* Kukalski jedną i Bar
toszewicz jedną bramkę, Widzów
około 400 osób,

NIELEGALNE POSIADANIE
BRONI.

U gajowego lasów.państwowych
„Władysława Jeża, zamieszkałego w
,gajówce Lubory, Bielidkiej gminy,
policja odebrała nielegalnie posia-
'daną przez niego fuzję. Na winnego
sporządzono protokół, celem  po-
ciągnięcia do  odpowiedzialności
karnej. ь

cii się Z pionącego domu Pietkiewi-

' Leczenie chorych pluc polėga па stwo-

 

ne z temi pracami wyniosą zł. 5:300.
Na poczet tej sumy: T-wo wpłaciło
do kasy dyrekcji kolejowej zł. 3.300
i zobowiązało się dać.robotnika i
iurmanki potrzebne przy  studjach.
Studja mają być. dokonane ' przez
Biuro Projektów i 'Studjów Min.
Komunikacji. A + :

Podpalenie z wyrachowania :
zdołano. ziokalizować i 'uratować
wieś od zagłady. ,

Na wieść o podpaleniu «domu
przez Pietkiewicza,. poszkodowani
mieszkańcy wsi usiłowali go popro-
stu zlinczować, bowiem poczęto go
okładać kijami, zaś kobiety obrzu-
cały go kamieniami. Gdyby: nie in-
terwencja sołtysa Pawłowskiegoi
posterunkowych.Pietkiewicz. nie u-
szedłby żywym, PE

"Pobitego podpalacza zatrzyma-
"mo. (b) os

ZA OBRAZĘ MARSZAŁKA
J. PIŁSUDSKIEGO. _

Wdniuwczorajszym Sąd Okię-
gowy w Wiilnie rozpatrywał sprawę
niejakiego Stanisława Dowgwilo,
zam. przy ul „Cichej 8—2, oskanżo-
nego o to, iż w maju r. b. w obec-
ności osób trzecich użył słów ob-
raźliwych pod adresem Marszałka

|J. Piłsudskiego. Na przewodzie są-
dowym, który odbywał się przy

, drzwiach zamkniętych, przy. pomo-
cy świadków udowodniono oskanżo-
"nemu winę, wobec czego został on
skazany na 6 imiesięcy więzienia.

 

KRONIKA LIDZKA |
WYROK SKAZUJĄCY NA

ZBRODNIARZA '
W. Sądzie Okręgowym w Lidzie,

pod przewodnictwem sędziego Czaj-
kowskiego była rozpoznawana spra-
wa Juljana Bakłagi, mieszkańca wsi
Wola-Krupno, powiatu szczuczyń-
skiego, oskarżonego o to, że 6 czerw
ca 1934 roku w leśnictwie Wolań-
skich lasów, majątku  Žoludek, na
terenie gminy Orlańskiej, w zamia-
rze pozbawienia życia gajowego
tychże lasów, Wacława  Michałow*
skiego, wystrzelił do niego z obcię-
jeże karabinu, ow” stnzał chybił i

ula przebiła jedynie spodnie tegoż
Michałowskiego. Podsądny na ae
cesie sądowym do winy nie przy-
znał się. Zbadany szereg świadków
dał zeznania obciążające. . Sąd po
przemówieniach p atora, po
krótkiej naradzie ogłosił wyrok, mo-
cą któtego podsądny Juljan Bakła-
$o, został skazany na 10 lat ciężkie-
go więzienia z pozbawieniem praw
obywatelskich i honorowych.

 
M. ZOSZCZENKO,

1

przygoda
Co racja, to racja — dzieci są

bardzo potrzebne. Państwo nie mo-
że bez nich egzystować. Wiemy, co
dla nas dzieci znączą i opieramy na
nich swe plany przyszłości. Są por
stawą naszych „budžetow“. Tem-
bardziej, że dorośli nie mogą wyzbyć
się swych mieszczańskich zwycza-
jów. A dzieciaki, wyrosną i napewno
wyrównają braki naszej kultury,

Dlatego powinniśmy dzieci wprost
na rękach nosić, *chuchać na nie i
noski im wycierać. Wszystko jedno,
czy to nasze, czy cudze dziecko.
A właśnie w naszem życiu czę-

sto zapominamy o tem. i
Przypominamy sobie bardzo za-,

bawną przygodę, która wydarzyła
się w naszej o ości w pociągu,

jadącym do Noworosyjska.
Prawie wszyscy pasażerowie te-|

go wagonu jechali do Noworosyjska.|
I jedzie sobie też w tym wagonie

kobiecinika, młoda zupełnie, z ma-
łem. dzieckiem,

Ma na rękach chłopaka.

Jedzie więc do męża, Wszystko
jak należy: chłopak na ręku, na
ławce tłumok i koszyk. Jedzie z tem
wszystkiem do męża.

Do męża do Noworosyjska. A
chłopak na ręku nie daje jej spoko-
ju. Wnzeszczy jak najęty. Pewnie
chory. Jalk dowiedzieliśmy się, w
czasie podróży zjadł coś surowego
czy napił się czegoś, a teraz źle mu

| brakuje,
Jednem słowem — dziecko. Nie

dlaczego żołądek jego ma'
„cierpieć. Ile ma lat? Może trzy, mo-|

nie obserwujemy,

jest, więc wrzeszczy.

rozumie,

йе dwa, Jeśli
dziecka od urodzenia, trudno  po-
wiedzieć, ile ma lat, Widać tylko, że
to bachor październikowy. Na szyi
taki czerwony śliniak.

Jedzie więc chłopak z matką do
Nowoezosyjska. Właśnie do Nowo-
rosyjska i jak na złość rozbolał go
teraz brzuszek.

Ponieważ jest chory, co chwilę
wymiotuje, krzyczy i matce nie daje

Jedzie; ani na chwilę spokoju. Już od dwu
z nim do Noworosyjska. Jej mąż|dni ciągle go trzyma na ręku. Oka
pracuje podobno w fabryce w No-|,
worosyjsku, a ona jedzie do niego.|

nie zmrużyła,
śpi.

nie je, nie pije, nie

Naraz przed stacją Lichny zwra-

— Proszę (Was, bardzo Was pro-
szę, zwróćcie uwagę na mego chło-
paka. Zegdę na chwilę na stacji
Lichny, Przynajmniej zjem trochę
zupy. Język — mówi — przylepił mi
się do podniebienia. Nie mogę się
doczekać stacji, mówi. Do męża ja-
dę, do Noworosyjska.
Podróżni naturalnie udawali, że

nie słyszą, odwracając się w innym
kierunku, jak gdyby nie wiedzieli,
skąd głos pochodzi. Jeszcze tego

wymiotuje to i wrzeszczy,
lulaj cudzego bachora. Jeszcze nam

| się do towarzyszy podróży:
Na to mówią mu: Pilnuj sobie

„sam tego chłopca;. cóż to za wę-
drowny mówca! Przemowy wygła-
sza w wagonie sypialnym! O,
patrzcie go! :

Nasz podróżny, niezbity z tropu,
odpowiada: Chociaż jestem kawale-
rem i strasznie spać mi się chce, ale
nie potrafiłbym być tak nieczuly,
jeśli chodzi o dzięci, I bierze chło-
paka na ręce, huśta go i zabawia.
Młoda kobieta oczywiście dziękuje
„mu bardzo i wysiada na stacji Lich-
ny. ldzie do bufetu. Jakoś długo nie
wraca. Pociąg stoi na stacji 10 mi-
nut. Już brakuje do odjazdu 2 mi-

$0 podrzuci? Jaka matka? Zostawi nuty, już jedna. Sygnał, pociąg je-
dziecko i odejdzie?

Ale nie odeszła. Między innymi
jedzie sobie obywatel, widać z mia-
sta. W czapce i w takim międzyna-
rodowym impregnowanym płaszczu.
Oczywiście w sandałach.

Zwraca się do obecnych: Źle mi
się robi, kiedy patrzę na Was. Coś-
cie ża ludzie? Jestem oburzony, nie
mogę na to patrzeć spokojnie. W
waszych oczach waha się matka,
czy ma coś zjeść, przykuta jest do
miejsca z powodu chorego dziecka,
a każdy z Was gębę odwraca. Toby

dzie, a matki jak niema, tak niema...

W wagonie rozgrywają się różne
sceny. Niektórzy trzymają się za
boki ze śmiechu, inni chcą chwytać
za hamulec. Śmiech, wrzawa,

A pan w czapce, płaszczu impre-
gnowanym i sandałach siedzi blady,
jalk płótno. Już mu się spać ode-
chciało, I elokwencję swoją stracił.
Trzyma chłopca na kolanach, Ze-
wsząd słyszy różne rady: ktoś mu
radzi, aby depeszował na własny
koszt.. Ktoś. inny, aby dziecko do-

się SAY powinien wyrzec socja- wiózł do Noworosyjska i zostawił je
lizmu w G. P. U. A jeśli nie przyjmą tam

chłopca, weźcie go sobie ża swe-
$o — mówią,

° А chłopak w międzyczasie wy-
miotuje, płacze, źle mu jest i za nic
na świecie nie chce zejść z kolan.

Trudno  opisąć, co przeżywał
„obrońca' dziecka ai2 długie
godziny drogi, które zdawały mu się
wiecznością. Wreszcie pociąg za-
trzymuje się na wielkiej stacji, Pan
w sandalach bierze chłopca i chce
iść na peron do GPU. Naraz wpada
do wagonu matka, cała zadyszana,
mówi: Ach, niech mi Pan wybaczy,
zjadłam talerz gorącej y i tak mi
się naraz ciepło aru „ormaę do
sąsiedniego wagonu i zdrzemnęłam
się. Dwa dni, powiada, nie spałam.
Bierze dziecko na rękę, niańczy je
znów. '

Pan w sandałach mówi z wyrzu-
„łem:  Niepunktualna jesteś, obywa*
telko. Ale przynajmniej pala się
pani, rozumiem sytuację, Dzieci, to
nasza przyszłość, a ja nie nie mam
przeciw temu, aby je popilnować.

Cały wagon śmieje się, Jest to
śmiech zdrowy, jędrny. Wszystko
kończy się dol ku ogólnemu za-
dowoleniu. ;

(Ceps).
órenicih

   



PO WAKACJACH
Po przerwie wakacyjnej młodzież w

całej Polsce wraca do szkół, Dlatego

w tym samym kierunku podążają u-
mysły wielu miljonów, Jedni troszczą

się wyłącznie o swe własne dzieci. In-

nym przyświeca myśl natury ogólniej-

szej,
Naród polski nie należy do naj-

szczęśliwszych pod słońcem. Losy na-

sze były bardzo ciężkie,
W niepodległej Polsce chcemy zdo-

być lepszą dolę. Nikt nam jej nie da.
Własnemi wysiłkami trzeba ją brać.
Naród, jak armję, należy wychować i
zorganizować do zapasów zwycięs-

kich. Powszechne nauczanie ma da-

wać wszystkim niezbędne do tego ce-
lu przeszkolenie obywatelskie, Z dzie-
siątków tysięcy szkół powinna Polska

otrzymywać  miljony  najwierniej-

szych, dzielnych, karnych żołnierzy,

zdolnych nietylko do boju, ale i
długiej, wytrwałej pracy w służbie
najświętszej idei, której treść możnaby
ująć w słowach: Naród polski niech

żyje. Niech zyska dla siebie jak naj-

lepsze warunki bytu, niech wypełnia

swe dni dziełami pięknemi, wieko-
pomnemi; niech raz wreszcie zakwit-
nie ta ziemia, zwana „ziemią mogił i

krzyżów' pogodą, radością, tętnią-

cem życiem i pracą,

"Taką rolę powinna spełnić szkoła

polska, Czy ją na to nastawiono? przy-

gotowano do tych zadań?
Niestety, daleko jej do tego.
Idejwielkiej nie ma, Ten brak za-

stąpiono, mieszaniną najrozmaitszych

surogatów. Jest tam trochę roman-

tyzmu patrjotycznego, zrodzonego

więcej jak przedstu laty. Są szczątki

liberalizmu z XIX wieku, Dużo można

znaleźć sugestyj masońskich: niechęt-
ny stosunek do Kościoła katolickiego

oraz idei narodowej, uniwersalizm

międzynarodowy, pacyfizm, gruby ma-

terjalizm życiowy, propagandę walki

klas i cichy respekt dla żydostwa.
Któż zresztą wyliczy wszystko, co wi-
dać w tym chaosie sprzecznych do-

ktryn i bardzo przyziemnych myśli

praktycznych. Dodać jeno trzeba, że

całość okraszona jest sosem, przy-

prawionym z powychwytywanych z

różnych stron najnowszych haseł pe-

dagogicznych,

Tak się przedstawia atmosfera ide-

owa naszego szkolnictwa, W tej dzie-

dzinie szczególnie doniosłe znaczenie

ma kwestja doboru personalnego wy”

konawców. Ci na terenie szkół po-

winni być uosobieniem idei. Chaosu

sprzecznych myśli nikt jednak nie por

trafi reprezentować należycie, chyba,

że sam ma bigos w głowie. Poza tem

nauczycielstwo nasze jest ciągle „fil-

trowane"”, Chodzi o to, aby „oczy-

ścić” szkoły polskie od przekonań na-

rodowych. Kto chce pracować w

szkolnictwie, musi mniej lub więcej in-

tensywnie przybierać barwę ochronną,

To pociąga za sobą fatalne skutki, Na

powierzchnię wypływają karjerowicze

i oportuniści. Tacy wychowawcy nie

mogą stworzyć dla młodzieży pod-

niosłej atmosfery, a wprost przeciw-

nie, są sprawcami wielu konfliktów i

wykoszlawień duszy młodzieży.

Jeżeli przejść do organizacji nąsze-

go szkolnictwa, to tam również pa-

nują fikcje, Mamy fikcję powszech-

nego nauczania, obowiązku szkolnego,

szkoły jednolitej i t. d. A w gruncie

rzeczy wszystko jest niedopasowane,

wszędzie pełno szczelin i przepaści,

których nie można ani przebyć, ani 0-

minąć. Tu nie zwrócono uwagi na

stan naszych finansów, tam zapomnia-

no o ubóstwie ludności, gdzieindziej

znówprzeoczono jakiś inny „dro-

biazg” w tym rodzaju lub nie liczono

się z-realnemi warunkami i potrze-

bami. ! :

W ten sposób marnuje się drogi

czas. Przy naszym ubóstwie w ludzi

cennych, tracimy bardzo dużo dobre-

go materjału Nie wyzyskujemy zu-

pełnie przeolbrzymich zapasów dobrej

woli i entuzjazmu, jakie drzemią w du-

szach młodzieży polskiej. Niszczy się

bezużytecznie moc sił nauczycielskich.

Nowy rok szkolny woła wielkim gło-

sem o poważne reformy w szkoln'c-

twie. Ale dokonać je można tylko

prz © zmianie całego systemu.  

Po zgonie Stefana Olszewskiego
Stefan Olszewski urodził się 15-g0

stycznia 1890 r. w Skępem ziemipłoc-
kiej. Nauki średnie pobierał w Płoc-
ku. Po przeniesieniu się do Warsza-
wy, pracował w organizacjach mło-
dzieży katolickiej i był współredakto-
rem „Prądu”, organu tej młodzieży.

W roku 1906, Stefan Olszewski, jako

młody pracownik oświatowy, wstą-

pił do Stronnictwa Narodowo-Demo-

kratycznego. Niebawem rozpoczął

pracę dziennikarską w redakcji „Ga-

zety Warszawskiej”,

Zmarły był dziennikarzem z powoła-

nia. Wysoko cenił swój zawód i wy-
trwale przygotowywał się do niego.

Jako młodzieniec rozpoczął pracę za-

wodową od skromnego praktykanta

dziennikarskiego, a skończył ją na

stanowisku redaktora naczelnego

głównego organu prasowego Obozu

Narodowego. Wszystko zawdzięczał

sobie samemu: swoim zdolnościom,
swojej wytrwałej pracy i swojej dziel-

ności,
Wczasie wielkiej wojny, Stefan Ol-

szewski, jako członek Ligi Narodo-

wej, pracował konspiracyjnie w sze-

regach naszego obozu. Był redakto-

тет ‚а zarazem kolporterem nielegal-
nych pism narodowych, które, pomimo

okupacji niemieckiej, wychodziły w
Warszawie. W roku 1917-ym, po u-

tworzeniu się Koła międzypartyjnego,

grupującego stronnictwa polskie, wy-
znające orjentację antyniemiecką, Ste-

fan Olszewski został jego sekretarzem,

Równocześnie był współredaktorem
wychodzącej po zawieszeniu „Gazety

Warszawskiej” „Gazety Porannej", W

tym ciężkim dla prasy narodowej ©-

kresie, kiedy trzeba było borykać się

z ogromnemi trudnościami, stwarzane-

mi przez okupację, Stefan Olszewski

dojrzał i wyrobił się na pierwszorzęd-

nego dziennikarza,
W roku 1918-ym, Zmarły opuścił po-

sterunek dziennikarski i przeszedł do

dyplomacji. Został mianowany sekre-

tarzem poselstwa polskiego w Bułga-

rji i na tem stanowisku przebywał w

Sofji do roku 1921-go, Wschód zawsze
pociągał Stefana Olszewskiego. Z o-

studja orjentalne, interesując się w

szczególności językiem i kulturą tu-

recką, Jednakowoż temperament
dziennikarski wziął górę i Stefan Ol-

szewski w roku 1921 opuścił służbę

dyplomatyczną, wracając do redakcji

„Gazety Warszawskiej". Przez parę

lat był sprawozdawcą parlamentar-

nym, później sekretarzem redakcji.

Równocześnie pisywał korespondencje

do ,„Kurjera Poznańskiego”. W roku

1925-ym Stefan Olszewski objął po

Zygmuncie Wasilewskim stanowisko

naczelnego redaktora „Gazety War-

szawskiej“ i pozostawał na niem do
końca, przechodząc później na stano-

wisko redaktora naczelnego „War-

szawskiego Dziennika Narodowego".
W ostatnich latach wydawnictwa

narodowe znajdują się w  wyjątko-

wych warunkach, Praca w nich różni

się bardzo od pracy dziennikarskiej w

innych organach prasowych. Wymaga

ona, obok ideowości, specjalnych

kwalifikacyj, które Stefan Olszewski

posiadał w dużym stopniu. Był to
człowiek nieugiętych zasad i ogrom-

nej osobistej odwagi. Nigdy nie cofał

się przed niebezpieczeństwem i nie

wahał się nigdy, kiedy trzeba było za-

jąć stanowisko zasadnicze. Pismo

swoje kochał czynnie, jak jego przod-

kowie, drobna szlachta mazowiecka,

kochali swój zagon. W redakcji był

nietylko najlepszym kolegą i przyja-

cielem, ale į dobrym gospodarzem,

który w chwili niebezpieczeństwa, tak

często grożącego wydawnictwom na-

rodowym, pierwszy brał na siebie trud
osłaniania i bronienia placówki.

Stefan Olszewski, jak już nadmie-

niliśmy, był urodzonym dziennikarzem,

Rozumiejąc znaczenie i wagę dzienni-

karstwa, wytrwale doskonalił się w

swoim zawodzie. Równocześnie je-

dnak, mając żywy umysł i szeroką 

gromnem zamiłowaniem prowadził on.

 

skalę zainteresowań, oddawał się roz*

egłym studjom. Wiele czasu i sił po-
święcał studjom lingwistycznym i o-

rjentalnym. Ponadto, w wolnych od

zajęć zawodowych chwilach — tłuma-

czył. Tłumaczył z niemieckiego, fran-

cuskiego i angielskiego. Kilkanaście

powieści wybitnych autorów angiel-

skich, jakie się ukazały w jego prze-

kładzie, dobrze świadczą o nim jako

tłumaczu,

Kto znał bliżej Stefana Olszew-

skiego, ten musiał ulec urokowi jego

indywidualności. Była to bujna, nie-

spożyta natura, lubująca się w trud-

nych przedsięwzięciach i w wytężonej

pracy. Pomimo ciężkich warunków, w

jakich się niejednokrotnie znajdował,

nie tracił nigdy radości życia i płyną-

cego poczucia własnej siły oraz dziel-

ności — optymizmu. Niezachwianie

wierny idei, jakiej służył, zawsze lo-

jalny i gotów do poświęceń, był on

jednocześnie najlepszym  przyjacie-

lem. Jego głęboka znajomość natury

ludzkiej, wielka wyrozumiałość na

słabostki ludzkie, na które patrzył о-

kiem prawdziwego humanisty, jednała

mu serca otoczenia, Był to mądry, do-

bry i dzielny człowiek o wielu cha-

rakterystycznych cechach naszej rasy.

Twardy i nieustępliwy w walce o swo-

ją idee, łatwy i miły w stosunkach

prywatnych.

Śmierć, która przecięła życie w peł-

ni sił, kładzie kres wielu możliwo-

ściom i zamysłom, jakie Zmarły w so-

bie nosił, wyrządziła wielką tratę O-

bozowi Narodowemu i polskiemu

dziennikarstwu,

Stefan Olszewski osierocił żonę Ste-

fanję z Maliszewskich, która była naj-

wierniejszą jego towarzyszką i współ-

pracownicą, oraz córkę Hankę,

Osierocił również grono najbliż-

szych przyjaciół, którzy zawsze pa-

miętać będą tego szlachetnego, dziel-

nego i dobrego człowieka.

 

Zamiary i działania ukraińskie
Ukraińcy zdają sobie dobrze sprawę

z tego, że właściwe wybory odbyły się
już w dniu 14 sierpnia b, r. i że przy-
szli członkowie Izby sejmowej zostaną
nimi bez względu na faktyczne wyniki
głosowania w niedzielę dnia 8 wrześ-
nia,
Takiemu przekonaniu daje wyraz

Iwowska „Meta“, organ metropolity
Szeptyckiego. Pisze ona, że w dniu 8
września ukraiński wyborca nie pój-
dzie do urny po to, ażeby zdobywać
mandaty. Przynajmniej napewno nie
zdobędzie ich więcej, niż to ustalono w
układzie wyborczym między sanacją i
Undem. W takim razie akt głosowania
będzie właściwie plebiscytem, czy ma-
sy ukraińskie akceptują politykę kie-
rowników Unda, czy też ją odrzucą.
Musimy tu od siebie dodać, że znacz-
na część społeczeństwa ruskiego w
Małopolsce Wschodniej do wyborów
nie pójdzie, Nie pójdą więc przede -
wszystkiem staro-rusini dla których nie
znalazło się miejsca na listach kandy-
datów, ale tych właściwe ugrupowania
ukraińskie nie biorą pod uwagę. Groż-
niejszy dła Unda będzie bojkot głoszo-
ny przez ukraińskich radykałów - so-
cjalistów, a szczególnie przez różne le-

galne lub nielegalne grupy skrajne na-
cjonalistyczne.
Dużo też kłopotu sprawi kierowni-

kom Unda rozłam w ich własnym obo-

zie na tle ambicji poselskiej p. Mileny
Rudnickiej, Energiczna ta niewiasta
jest przewodniczącą „Sojuzu Ukrai-
nek'' organizacji liczącej kilkadziesiąt

tysięcy członkiń, a rozpowszechnionej
(nie jak to bywa z polskiemi organiza-
cjami kobiecemi) szczególnie wśród
kobiet wiejskich. Ponadto p. Rudnicka
była dotychczas posłanką z Unda i

wchodziła w skład komitetu głównego
tej partji. Kiedy jednakże sanacyjny

partner Unda sprzeciwił się posta-

wieniu kandydatury p. Rudnickiej, ta

ogłosiła kobiecą wojną świętą przeciw

wyborom i oczywiście szyki Unda dość
wybitnie pomieszała.

\ tym stanie rzeczy szczególnie in-

teresujące będzie pytanie, czy kandy-

datury Unda zostały wysunięte samo-

dzielnie, czy też za aprobatą sanacji i

wogóle czy przyszli posłowie z tego u-

grupowania będą wyrazicielami woli

swoich wyborców, czy też woli admini-
stracji państwowej.

Za pierwszą ewentualnością oświad-

cza się oficjalny kierunek Unda, za

drugą wszyscy malkontenci. Skoro

przypomnimy sobie głośną w swoim

czasie mowę p. ministra Kościałkow -

skiego, zapowiadającego w Sejmie

przybycie nowych reprezentantów u-

kraińskich, z którymi rząd będzie się

mógł porozumieć i porównamy z tem

oświadczeniem nazwiska ze wschod -

nio - małopolskich list kandydackich,

to dojdziemy do przekonania, że tych

nowych reprezentantów wcale niema,

a naodwrót: są tam starzy weterani
ukrainizmu, niektórzy nawet posiwia'i
w bojach przeciw Polsce. Na okrasę

tylko i może dla dania satysfakcji mi-

nistrowi Kościałkowskiemu  usunięt»
prezesa Unda, Dmytra Lewickiego, o-
raz nie wystawiono kandydatury p.
Rudnickiej.

Klasycznym zaś reprezentantem sta-
rego i nie zmienionego ukrainizmu po-
zostaje na listach kandydatów były po-
seł Baran, działacz jeszcze z czasów
austrjackich, dyrektor ukraińskiej po-
licji we Lwowie w listopadzie 1918 i
późniejszy minister t. zw. rządu za-
chodniej Ukrainy. Do tej samej kate-
gorji ludzi należy kandydat w okręgu
łemkowskim, b. dyplomata ukraiński
p. Sołowij i wszyscy inni. Brakuje

wprawdzie kilku prononsowanych na -

zwisk starszych dygnitarzy partyj -
nych, ale ci prawdopodobnie znajdą
się w senacie czy to na skutek „zaufa-

nia” wyborców, czy też z nominacji

Pana Prezydenta.

Śmiało więc powiedzieć można, że w
całej swojej walce z partyjnictwem
sanacja jedyny wyjątek zrobiła dla
Ukraińców z Unda, którzy razem z

BB. tworzyć będą przyszły sejm pol-
ski. Innych bowiem ugrupowań poli -
tycznych w tym sejmie nie będzie. A
ostateczna przytem odpowiedź na py-
tanie postawione przed chwilą będzie

taka, że wprawdzie za aprobatą sana-

cji znaleźli się na listach kandydaci,
ale że sąto jednak politycy ukraińscy,

a nie mężowie zaufania administracji

państwowej.  

Lwów, we wrześniu

Narazie więc rozwija Undo szeroką
agitację, zwołuje w kraju wiece i nara-
dy i tłumaczy swoim zwolennikom, że
kompromis wyborczy zawarto dla ce -
lów o wiele szerszych i donioślejszych,
niż sam fakt wyborów. Równocześnie
czasopisma Unda notują z satysfakcją
podróże pp. wojewodów tarnopolskie-
go i stanisławowskiego. Obaj ci woje-
wodowie, idąc bez wątpienia za przy-
kładem p. ministra Kościałkowskiego,
zwiedzają wszędzie instytucje gospo -
darcze i kulturalne polskie i ukraińskie
i ofiarują na cel tych instytucyj dosyć
znaczne zasiłki pieniężne. Tak naprzy-
kład tarnopolski p. o. wojewoda p.
Dziewałtowski w czasie swojej podró-
ży inspekcyjnej przyznał różnym in-
stytucjom polskim i ukraińskim w о-
gólnej sumie 15.000 zł. Ten sam woje-
woda, co „Diło” zanotowało ze saty-
sfakcją, wziął udział w obywatelskiem
zgromadzeniu w Brzeżanach, zwoła-
nem dla poparcia kandydatur ministra
Schaetzla i Ukraińca dr. Bilaka.

Jak widać więc sytuacja w Małopol-
sce Wschodniej zmieniła się dosyć ra-
dykalnie. Upoważnia to niektórych pu-
blicystów z obozu ukraińskiego do snu-
cia bardzo śmiałych rozważań na te-
mat bliskiej już jakoby zmiany w u-
kładzie terytorjalnym Europy środko-
wej i wschodniej. I tak jeden z tych
panów, notując polskie wycieczki nad
Morze Czarne w Rumunji, chce w tem
widzieć zabezpieczenie się Polski
przed możliwym rozwojem wypadków
nad wybrzeżem Bałtyckiem. Pan ten
twierdzi, że gdyby Polsce zabrakło
Gdyni, to tę stratę powetowałaby so-
bie Polska przez uregulowanie Dnie -
stru i wybudowanie kanału łączącego
tę rzekę z systemem wodnym Rzeczy-
pospolitej. Jak widzimy więc politycy
obozu Undo ciągle jeszcze pamiętają o
dawnym niemieckim ideale Mittleu-
ropy i w dzisiejszych zygzakach pol -
skiej polityki zagranicznej chcą wi-
dzić realizowanie własnych marzeń,
Ale nie brak w Małopolsce wschod-

niej i innych zdarzeń wskazujących na
to, czem ewentualnie dla Polski mógł-
by się stać sprzymierzeniec ukraiński.
Nie chcemy uogólniać pewnych wy-
padków odosobnionych, ale nie może-  

PRZEGLĄD PRASY
STAROPOLSKIE TYTUŁY

Pojawił się projekt przyznania wo

jewodzie krakowskiemu tytułu ka-

sztelana. Rozszerzając tę inicjatywę

w kierunku przyznawania innych sta-

ropolskich tytułów proponuje p. Zyg-
munt Nowakowski w feljetonie Ilustr.
Ra:Codz.:
„Kadenowi patrzylby się słusznie tytuł

„Pisarza Polnego”, pewien zaś generał

mógł by zostać „Podstolim” albo jeszcze

trafniej generałem wojsk kwarcianych, kró-

cej generałem kwarty. Albo: czy nię proś-

ciej zamiast „p. Kostek-Biernacki“ powie-

dzieć zwyczajnie „Imci Pan Strażnik”, I juź
wiedziałoby się wszystko.

Jakaś buława litewska dawno już należy

się Prystorowi, podczas gdy Car, twórca

konstytucji, powinien zostać Kuchmistrzem

Wielkim, podobnie jak nim był znakomity

statysta XVIII wieku, Michał Wielhorski,

Kuchmistrz Wielki Litewski, który z samym

Janem Jakóbem Rousseau konferował o na-
prawie rządu Rzeczypospolitej, P. Michal=

skiego x Funduszu Kultury Narodowej

można by nazwać rękodajnym, jako że daje

oburącz”. у

Którego to generała p. Nowakow*
ski chciałby zamianować generałem
kwarty lub podstolim?

ZABIEGI W PRZEDPOKOJACH .

W „Nasz. Przeglądzie" znajdujemy)
kilka obrazków z „ruchu wyborcze-
go” w obozie prorządowym, P, Regnis
opisuje zabiegi kandydatów u dygni-
RT rządowych:

„W urzędach panuje ruch, Interesanci,

matorzy posad sejmowych polecają się

łaskawej pamięci, przynoszą informacje o

konkurentach, znoszą dowody prawomyśl-

ncšci, ultralojalnošci, traktując poselstwa

jako najwyższy wyraz świadectwa o dobrem
sprawowaniu. Każdy przysięga że nigdy

nie będzie posłem opozycyjnym, a zawsze

propozycyjnym,

W Kawiarni Europejskiej wytworzył się

cichy niezalegalizowany związek kandyda-

tów na posłów uzupełniony kadrami przy*

szłych senatorów. Nie mówią ze sobą o

własnych mandatach, ale o ludziach, którzy

decydują. Ten powołuje się na b. senato-

ra Barańskiego, tamten przysięga, że de=

cyduje tylko dyrektor departamentu poli-

tycznego, inni wierzą w podsekretarza sta-

nu Prezydjum Rady Ministrów,

Jak pięknie kłaniają się panu ministrowi

Spraw Wewnętrznych który czasem w

godzinach wieczornych zjawia się w ka-

wiarni. Do Warszawy przybywają delega=

cje regjonalne i domagają się w imieniu lud-

ności miejscowej wybrania lub nominowa-

nia takiego lub innego senatora i ci naiwni

również nie rozróżniają subtelnej różnicy

między wyborem a nominacją. Kandyda*

tów ogarnia przerażenie, że w chwili ostat«

niej zdarzyć się może nieszczęście: wybor=

ca może na serjo zadecydować o kandyda*

tach, a wtedy przepadną wszyscy”,

Należy tych kandydatów pocie-
szyć: nic im od wyborców nie grozi,
Wyborcy senaccy będą grzeczni i po”
wolni życzeniom wysokich protekto-
rów. Wybiorą tych, którzy im będą
zalecani jako personae gratae.

Seen

Pogłoski o zmianie rządu
W kołach politycznych rozeszły się

pogłoski, jakoby zmiana rządu miała na-
stąpić już w najbliższych dniach. Mówią,
że rekonstrukcja objęłaby narazie jedy-
nie szefa rządu, dalsze zaś zmiany nastą-
piłyby dopiero w październiku.

Pogłoski te wydają się małb prawdo-
podobne, gdyż p. premjer Sławek wyje-
chał przed kilkoma dniami nad polskie
morze,
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my pominąć takich zdarzeń z ostatnie-
go tygodnia jak katastrofa kolejowa
pod Lwowem spowodowana przez roz-
kręcenie szyn, jak pożar w majątku
fundacji Abrahamowiczów w okoli-
cy Mikołajowa nad Dniestrem, pożar
któremu ludność miejscowa przypa-
trywała się zupełnie biernie, jak wresz-
«ie morderstwo w tarnopolszczyźnie,
wę wsi Kupczyńce, popełnione na
miejscowym sołtysie, który jakkolwiek
z pochodzenia był greko - katolikiem
dość dawno już zmienił obrządek i u-
ważał się za Polaka. Te wszystkie fak-
ty w połączeniu ze zdarzeniami wołyń-
skiemi wśród iudności ruskiej dowo-
dzą jak ostrożnej i przewidującej po-
lityki trzeba na tych terenach. Albo-
wiem nie może być tak, żeby z jednym
gatunkiem Ukraińców pertraktować, a
od drugiego gatunku oczekiwać ciągle
nowych ciosów. A wreszcie nikomu
chyba nie należy robić nadziei na ja -
kieś zmiany terytorjalne, na jakieś wy
prawy wojenne i inne fantastyczne
piany. U nas na kresach Polska zaw -
sze była, i na zawsze zostać tu musi.
To przekonanie trzeba przedewszyst-
kiem wpoić tuteiszej ludności.

OBSERWATOR.
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W ślepej uliczce
Młody autor jest zwykle z natury

rzeczy upośledzony ze względu właś-
nie na swą młodość, ale jest jednocze-
śnie i tem samem uprzywilejowany. Je-
żeli odnieść się doń nieprzychylnie,
łacno będzie to przypisane u-
przedzeniu i rezerwie. Powiedzą, że
gdyby to samo napisał ktoś znany, kry-
tyk potraktowałby rzecz miniej lekce-
ważąco i Pau się lepiej zglębič
intencję autora, To samo dzieje się Z
každą nową metodą artystyczną, Nie-
przychylną ocenę spotka zawsze za-
rzut niezrozumienia, lekceważenia i
zacofania, Są to jeszcze niezdrowe
miazmaty mrzonek „postępu, unoszą-
ce się dotąd w znacznie już oczyszczo-
nej atmosferze. Opinja pewnych kół
dotychczas wymaga, by do wielkiego
dziwactwa podchodzić z rewerencją i
w rękawiczkach, Naturalne tamy,
chroniące stary porządek, będący
bądź co bądź porządkiem, istnieją w
każdem normalnem społeczeństwie i
są objawem zdrowym. Chronią one do-
skonale przed snobami, wprowadzają-
cymi zamęt pozorami rewolucyjności
i oryginalności,

Książki Kuczyńskigeo*), która ma
wprowadzić i nową metodę i nowego
pisarza nie czyta się łatwo, a trzeba
przez nią przebrnąć, by uchronić się
przed zarzutem niesumienności, czy
lekceważenia, Niestety okazuje się, że
stroną lekceważącą jest sam autor,
który swego niewątpliwego talentu u-
żywa do pustych zabawek formalnych,
„. Pomysł polega na tem, że najpierw
daje się sam problem, a potem samo
tło, Skutek, że jedno i drugie jest bez
znaczenia, Oryginalność jest tu mecha-
niczna; chodzi o to, że czytelnik zasta-
nawia się jak czytać: czy najpierw
część pierwszą, a potem dodatek, czy
po każdym rozdziale szukać wyjaśnie-
nia w przypisach, jak rozwiązania w
książce z zadaniami arytmetycznemi.
Jest w tem jakaś programowość, bliżej
nieokreślona, Autor mądrze zrobił, że
nie wyjaśnił swej formy w jakimś wstę-
pie. Każdy program jest do obalenia,
jeżeli zaś jest tylko implikowany w
praktyce, imponuje snobom, a bezpie-
czny jest dla wyznawców: zawsze moż.
na powiedzieć, iż nie o to chodzi, a nie
trzeba mówić o co chodzi mianowicie.
__ W ten sposób książka staje się bar-
dzo wygodną dla tych, którzy o niej
muszą mówić, czy pisać, bo da się o
neij uowidezieć dużo utartych we
współczesnej krytyce frazesów o sza-
rym człowieku, wycinku życia, o rea-
liźmie i braku obłudy, o chwytaniu
czegoś tam na gorącoi t. p. taka książ-
ka przeznaczona * jest dla krytyków,
ale nie dla czytelnika; poprostu dlate-
śo, że można wiele mówić w nawiąza-
niu do niej, ale niewiele 6 niej, — bo
jest przeraźliwie pusta, Jakiś bliżej
nieznany osobnik chodzi po świecie
jak we mgle, bez wyraźnego celu i
większej ochoty, spotyka kobietę, idzie
z nią do łóżka, potem znowu wychodzi
na drogę, spotkać kobietę itd. Z przy-
pisów dowiadujemy się nazwiska i bliż-
szych personaljów. Autor próbuje uza.
sadnić swą wizję — jest to sprzeczność
w założeniu, Wizja nie da się uzasadnić

*) Bogusław Kuczyński: „KOBIETY

NA DRODZE”, Warszawa 1935. Tow.
Wydawnicze „Rėj“ str, 196,

 

—jest tylko prawdziwa, lub fałszywa,
czy chora,

Jeżeli nawet powiemy, że książka
znakomicie maluje pustkę życia współ-
czesnego, to też będzie nieprawda, bo
obraz ten jest skrzywiony niepropor-
cjonalny. Jeden z krytyków angiel-
skich powiedział, że słabość współcze-
snej powieści polega na zagubieniu
proporcji życia, które przedstawia, Za-
gadnienia seksualne zajmują więcej
miejsca w powieści niż normalnie w
życiu, Stąd twórczość traci prawdę
wyrazu: jest chorobliwa, cierpi na
kompleks seksualny, Kuczyński idzie
na tej drodze konsekwentnie dalej —
do absurdu, Pozostawia wogóle samą
kwestję płci, nikłą resztę spycha do
przypisów. Obok więc oryginalności
formy chce wprowadzić oryginalność
treści, Polega ona na przejaskrawieniu,
jednostronności, a więc, jak i w formie
na ubóstwie. Zależność stylu, opisu-
jącego ciągle te same wypadki nie po-
ciąga za sobą siły i dosadności ale
przeciwnie, słabość nawet rozwle-
kłość, Zamiast wstrząsającego nastroju
beznadziejności i pustki, powieść wy-
wołuje uczucie nudy.

Pozostawienie tylko jednej strony  

życia we właściwym utworze (do które
go nie można zaliczać przypisów, zgod-
nie chyba z intencją autora) wymaga
przy poważnem traktowaniu nowych
jakichś kryterjów, Dla tego, kto da się
nabrać Kuczyński stworzył nowy ga-
tunek literacki, bo „Kobiety na dro-
dze'' nie dadzą się podciągnąć pod ka-
nony żadnego ze znanych. Naprawdę
jednak niema nowej formy, tylko zła
powieść. Autor próbuje się tłumaczyć,
że wziął autentyczny wypadek z ży-
cia; ale wypadek chorobliwy nie na-
daje się do powieści, której materjałem
są konflikty powszechne, jeżeli nie
społeczne, Powieść wychowuje; jeżeli
źle wychowuje, tak jak utwór Kuczyń-
skiego, to zaletą jej jest nuda, wów-
czas bowiem traci na szkodliwości,

Powiedziało się: zła powieść, Dla
uniknięcia nieporozumień trzeba się
zastrzec: zła, ale nie grafomańska.
Młody utalentowany pisarz zaraz na
wstępie trafił w ślepą uliczkę, Ponie-
waż jest ona bardzo wąska i krótka,
trudno się obawiać by nią zaszedł zbyt
daleko. Trzeba się spodziewać po-
wrotu i szukania lepszej drogi.

AML
 

Zjazdy i kongresy
ZJAZD HISTORYKÓW EUROPY

WSCHODNIEJ
Dnia 22 września rozpoczyna się w

Budapeszcie zjazd Federacji Towa-
rzystw Historycznych Europy Wschod
niej.
Na zjazd ten udaje się delegacja

polska w następującym składzie: prof.
M. Handelsman, prof. Zakrzewski ze
Lwowa, prof. Korduba z Warszawy i
dyr. Łopaciński,

KONGRES HISTORYKÓW RELIGJI
W dniach od 16 — 21 września od-

będzie się w.Brukseli międzynarodowy
kongres historyków religji, na który z
Polski udają się pp. prof. Stefan Czar-
nowski i Stefan Srebrny z Wilna.

KONGRES SZTUKI
I ARCHEOLOGJI IRANU

Na rozpoczynający się w Leningra-
dzie w dniu 10 września międzynaro-
 

Odsłonięcie pomnika

Ignacego Krasickiego
W sobotę, odbyło się odsłonięcie

pomnika Įgnacego Krasickiego w mia-
steczku Dubiecko, ziemi przemyskiej,
rodzinnej miejscowości poety. Pomnik
jest dziełem młodego rzeźbiarzą kra-
kowskiego Stefana Zbigniewicza. Uro-
czystość odsłonięcia tego pomnika by-
ła epilogiem uroczystości ku czci Kra-
sickiego, któremu był poświęcony nie-
dawny naukowy zjazd polonistyczny
we Lwowie.

Otwarcie festifau в
teatralnego w Moskwie
Dziś w obecności licznego audytor-

jum międzynarodowego odbyło się o-
twarcie trzeciego festiwalu  teatral-
nego.

dowy kongres sztuki i archeologii Ira-
nu udają się z Polski: dyrektor Zbio-
rów Państwowych dr. Alfred Lauter-
bach, doc. Stefan Przeworski, prof. T.
Mańkowski i dr. Stefan Komornicki,
kustosz Muzeum Czartoryskich w Kra-
kowie.
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Jednem cieciem
Otwarcie t. zw. „sezonu plastyczne-

go” stołecznej „„Zachęty”, stwierdziło

dobitnie, iż w tej instytucji nic się nie

zmieniło i nie zamierza zmienić. Po-
ziom wystawy jest przerażająco niski.

Rozpoczęto kiedyś z tem. wszystkiem
walkę, która skończyła się zerwaniem

stosunków i świetnym salonem w ka-
mienicy Baryczków, a potem budową

IPS-u. Po kilku latach szereg mło-
dych malarzy nie chcąc się zgodzić,

mimo powstania nowego salonu, na u-

tratę gmachu z placu Małachowskie-

go, podjęło nanowo batalję. Wówczas

„Zachęta ukryła się — djabeł wie na
jakiej podstawie — za parawanem

sztuki narodowej (!) i w sposób nie-

wybredny wystąpiła przeciw młodej
grupie. Otumanieni „miłośnicy” ułat-
wili zwycięstwo zarządowi, sądząc

naiwnie, iż bromią rzeczywiście „naro-

dowej” sztuki, gdy tymczasem więk-
szość wystaw w „Zachęcie“ nie ma wo

góle nic wspólnego z jakąkolwiek na-

wet sztuką...

Na szczęście w ostatnich czasack

„Zachęta”* coraz mniej używa tego

szyldziku, którym dotychczas zyski-

wała sympatję. Gwałtownie „państwo-

wotwórczeje”. Powszechny proces dzi-

siejszej etatyzacji poczyna ogarniać i

kołtuństwo. ©

Sukcesy Cieplińskiego w Buenos Aires
Nadeszły obecnie do Warszawy gło-

sy prasy argentyńskiej o pierwszym w
Buenos Aires układzie baletowym Ja-
na Cieplińskiego, zaangażowanego na
stanowisko baletmistrza największego
w Ameryce Południowej teatru — Te-
atru Colon, W teatrze tym odbyła się
ostatnio premjera opery Jaromira
Weinbergera „Svanda el Gaitero“
(Szwanda Dudziarz) w rgalizacji sław-
nego reżysera wiedeńskiego dr. Lotha-
ra Wallersteina.

Jak pisze „Głos Polski" w Buenos
Aires, „premjera ta stała się wielkim
triumfem Cieplińskiego, co podkreśla
cała prasa argentyńska. „Critica' —
podkreśla niezwykłą zgodność ruchu i
muzyki oraz malowniczość układu —
całość zaś choreografji Cieplińskiego
nazywa, wręcz doskonałą (excelente).
„El Mundo“ — zaznacza, że orygina|l-
nością i dynamizmem wyróżniły się

polka w I akcie, groteska w II i fuga w
III akcie, największy jednak sukces
odniósł finał, dzięki niezwykle nowo-
czesnemu ujęciu. „Noticias Graficas"

— widzą w Cieplińskim wytrawnego

baletmistrza, umiejącego połączyć nie-

zwykłą plastykę z harmonją i dyna-

mizmem ruchu, oraz wnikliwem wy-

czuciem nastroju całego dzieła. „Ban-

dera Argentina“ — daje dokładną a-

nalizę układu tanecznego, który, jej

zdaniem, jest świadectwem artystycz-

nej wyobraźni polskiego baletmistrza.

Najbliższą pracą Cieplińskiego bę-

dzie układ bachanalji w operze
„Tannhiiuser', Zaznaczyć należy, że

pierwszym tancerzem w Teatrze Colon

jest Polak — Borowski, dawniej soli-

sta baletu Djagilewa.  

Tym razen nie protestujemy, nia:

perswadujemy, nie rozdzieramy szat, |

Zgadzamy się. ;

2Е ŠWIATA
KULTURY

CZASOPISMA
Ukazał się z druku numer 36 tygodnika

„PROSTO Z MOSTU" pod redakcją Sta«
nisława Piaseckiego. Na czele mumeru
artykuł Adolia Nowi: lo p. te

„Lot w Herostratosteri“, sław Mi-
ciński w artykule p. t, „Metafizyka czy

Es Lvtnėnriohistorji” W a.

cącej tyce koncepcję psychoanalitycz<

ne dk. Alired siosowaki w artye

kule „Victor Hugo” daje barwne sprawo+

zdanie z nowszych odkryć biograficznych

o wielkim romantyku francuskim, Witold
Gombrowicz w artykule p. t. „Rzeczywi=
stość i żywotność” polemizuje z entuzja=

stami nowel W, Burka, PE,
pisze o „Wolności prasy”, dziale re<

rtażów: Tdauesz owski „Wieża
Babel w Alei Szucha” i Gabrjeli Wielgo-
sińskiej „Na cmentarzu. nicejskim", W
dziale poezyj: winrsz Wojcie: ‚
„Wędrowcy i przeciętność”, NumerFT

nosi nadto dokończenie powieści W.
Grabskiego „Kłamstwo” oraz nowe!

Tytusa Czyżewskiego „Czerwony kogut
słońce", Całości bogato ilustrowanego
numeru dopełniają kroniki, recenzje teax
tralne, filmowe i z książek, Panopticum 4
Na marginesie, b
Cena numeru 50 gr. Prenumerata mio+

sięczna 1 zł, 20 gr. Adres Redakcji i adw
ministracji: Warszawa, Nowy Świat 24,

OPOLSCEZAGRANICĄ
Na mający się odbyć we wrześniu w Lim

benie Miedzynarodowy Kongres zoologów,

udaje się w charakterze delegata polskiega

prof. Jaczewski z Warszawy.

Na międzynarodowym Kongresie Populaa

cyjnym w Berlinie, który trwać będzieod.

26 b. m. do 6 września, Rząd polski repro+

zentować będzie prof, Adam Krzyžanowsldų.

13 września otwarty zostanie w Buda= @

peszcie Międzynarodowy Kongres Dermatos

logów. W skład polskiej delegacji oficjalnej

wchodzą: prof. dr. Roman Leszczyński ze.

Lwowa, prof. dr. Walter z Krakowa i docent:

St. Kapuściński z Warszawy.

 

ZE ŚWIATA FILMU
Wytwórnia Foxa, która, jakwiadomo,

połączyła się z wytwórnią 20-thCentu-

ry, przystępuje do realizacji 8-miu no-

wych filmów, a mianowicie: „Metropoli-

tan”, ze znakomitym śpiewakiem La-

wrence Tibett w roli głównej, „The man,

who broke the bank at Monte Carlo"

(Człowiek, który rozbił bank w Monte

Carlo), reżyserji Johna Forda z Ronal-

dem Colmanem w roli głównej, „Sing,

Governor, sing” z Anną Dvorak i z u-

działem słynnego zespołu orkiestrowego

Whitemana, „Message to Garcia“, we-

dług powieści Hubbarda, „Eearthbound”

reż. Kinga, „Snatched" (Porwana) reż.

Glassmana, film z epoki Lincolna, „Shark

Island", wreszcie „John Barleycorn" we-

dług Jacka Londona.

Celem uczczenia 25-lecia filmu cze -

chosłowackiego, trzej pisarze czecho-

słowaccy J. Koza, Mottl i Melisch przygo

 
|

towują film p. t. „Čwlerėwiecze a 10 mó

nut”, w który włączone będą fragmenty

pierwszego filmu czechosłowackiego z m

1919 p. t. „Pierwszy pocałunek”, A
*

*

W filmie „Opowieści o dwuch mia»

stach” według Dickensa główne role grać

będą Ronald Colman i Isabell Jewell.

Reżyserję obejmuje Jack Conway.
—е

Nowe
czasopismo naukowe .

we Lwowie

Nowe czasopismo naukowe we Lwo=

wie. — Pojawiło się tu nowe czasopisma

naukowe, poświęcone naukom zoologicz=

nym p. t, „Zoologica Poloniae", Czasopi*

smo to wychodzi sumptem Ministerstwa

Wyznań Religijnych i Oś. Publ. 1 Fundu=
szu Kultury Narodowej. © °

Wychowamie
nearocdowe

Szkoła powszechna fikcją
Zaczyna się nowy rok szkolny.
„Kurjer Poranny“ z tego powodu

opisuje radość młodzieży, która z ui-
nością i entuzjazmem wraca do szko-
ły: a

„Z wdzięcznością patrzyła młodzież na
minione piękne dnie wakacyj, ciesząc się
z przeżyteśo okresu swobody, z dozna-
nych wrażeń. Wraca w mu: szkoły z ra-

dością, pełna nowych sił do czekającej
ją pracy.

Szkoła przestała być czemś, co tchnie
zdaleka przymusem i nudą, czemś, przed

czem młode dusze, pełne górnych pra-
nień, śmiałych marzeń, muszą się zamy-

w sobie. Znane nam, starszym nie-
ufne ustosunkowanie się do szkoły, in-

stynktowna samoobrona przed nauczy-

cielem — żandarmem są rzeczami które

dzisiejsza młodzież, iepodległej Polski
zna tylko z historji”.

Dużo dałoby się na ten temat po-

wiedzieć, Ale zostawmy tę sprawę na

boku, Trzeba wrócić uwagę na zagad-
nienia ważniejsze,

Oto po wypoczynku wakacyjnym

staje znów do pracy nauczyciel szko-

ły powszechnej. Przychodzi do niej
najczęściej z troską głęboką, bólem,

przechodzącym niekiedy w okropną

tragedję życiową. Pracuje zwykle w

 

nędznych warunkach materjalnych.

Niszczy zdrowie w ciasnych, przelud-

nionych klasach, przytłoczonynad-

miarem obowiązków, zwalonych na

niego z różnych stron, Przygotowywał

się do uczenia dzieci, a został czemś

w rodzaju służącej do wszystkiego.

Każdy sprytniejszy karjerowicz posłu-

guje się nim dla wykazania swych za-

sług. Popychają tego biednego nau-

czyciela to tu, to tam, Robi w polityce,

tkwi w licznych organizacjach spo-

łecznych przeróżnego typu, raz wy-

stępuje jako oświatowiec, to znów

prowadzi chóry, albo musi być reżyse-

rem skleconego nagwałt zespołu dra-

matycznego it. d. it. d. A wszystko to

odbywa się pod przymusem, w cią-

głym strachu o utratę posady, w atmo-

sferze nie do pozazdroszczenia, Sam
się demoralizuje w tych warunkach

do najwyższego stopnia. Na tem je-

dnak nie kończy się jeszcze niedola

nauczycielstwa publicznych szkół po-

wszechnych, Coraz bardziej gruntuje

się wśród niego przekonanie, że nie-

tylko jego praca pozaszkolna służy

wyłącznie dla ułudnych pozorów,ale

i szkoła powszechna odegrywa tę sa- 
mą rolę: staje się stopniowo wielką,

żałosną fikcją. |
Niestety, społeczeństwo nie zdaje

sobie, bodaj, z tego jeszcze sprawy,

a władze szkolne zadowalniają się po-

cieszającemi statystykami i pełnemi

optymizmu sprawozdaniami, kompo-

nowanemi przez tych, którzy nie chcą

ryzykować i narażać się na niebezpie-

czne konsekwencje odsłaniania praw-

dy.
o tem, że szkoła powszechna nie

jest powszechną, bo niema w niej miej-

sca dla miljona dzieci, wszyscyniemal

dziś wiedzą. Znane są również inne

fakty, Coraz powszechniejsze stają się

narzekania na niski poziom nauki w

publicznych szkołach powszechnych.

Z roku na rok powiększa się liczba

uczni w klasach, a jednocześnie

zmniejsza czas trwania zajęć szkol-

nych, To obniża ogromnie wyniki nau-

czania i wychowania, Do tego przyby-

wają dalsze niedomagania,. Każdą nie-

dostateczną ocenę przy kwalifikacji
okresowej nauczyciel musi piśmien-

nie motywować. Nie chąc się obcią-

żać dodatkową pracą, unika wysta-

wiania ocen niedostatecznych. Tą po-
błażliwością demoralizuje się uczni i
rozleniwia wszystkich. Wreszcie, je-
szcze jedna przeszkoda do ominięcia:
w klasie nie może pozostawać na dru-
gi rok więcej jak 8 proc, uczni, to zna-

czy na 63-drugorocznych powinno

być najwyżej 5. Bardzo często złych

uczni bywa w klasach daleko więcej.

Ale przepycha się ich, bo trzeba. A  
poziom szkoły obniża się w sposób
zastraszający.

Jeszcze gorzej sprawa przedstawia

się po wsiach,
Pod zaborem pruskim, oraz w Ma-

łopolsce zachodniej jeszcze przed woj-

ną wszystkie dzieci w wieku szkolnym
otrzymywały naukę, Analfabetyzm w

młodem pokoleniu zanikał zupełnie.

Dziś i w tych dzielnicach wraca, Z po-
wodu braku etatów nauczycielskich

na całym obszarze Polski obowiązek
szkolny stał się fikcją, Do szkół cho-

dzą tylko te dzieci, które chcą, i uczę-
szczają tak, jak im się podoba, To do-

prowadziło szkoły do zupełnej demo-

ralizacji, Mały procent dzieci uczy %
stale, Reszta bywa na nauce tylko o

czasu do czasu, albo nie zagląda do

szkoły całkiem. Ponieważ na drugi
rok można zostawić zaledwie 8 proc.
uczni, dostają promocję i ci, którzy by-

wają rzadkimi gośćmi w szkole i nic

nie umieją, Rezultatem jest stan taki,

że już nie tylko powszechność naszego

szkolnictwa i obowiązek szkolny ucho-

dzą za fikcję, ale i sama szkoła staje

się fikcją.

Niedawno sanacyjny „I. K. C.* za-
mieścił list nauczyciela z Poznańskie-
go, który pisze:

„Obraz tego zła jest szczególnie ja-
skrawy w województwie poznańskiem, a
więc w dzielnicy, w której przymus
szkolny był zawsze przeprowadzany bar-
dzo_ solidnie.
„Z powodu braku przymusu szkolnego

dzieci chodzą do szkoły, kiedy
Przy klasyfikowaniu tych dzieci

 

' niepromowanych.

chodzących do szkoły kierownicy mówią.
że należy takiego ucznia promowąć da
wyższego oddziału, aby alanai w
tystyce do władz wykazania dużej liczby:

ten sp: nieraa
uczeń taki chodzi do klasy Vl-tej (I). a
opuszczając szkołę, nie umie porządnią
czytać i pisać.

Podobny obraz maluje nauczyciel 4

Małopolski Zachodniej,

„Przechodząc do właściwego temata
potwierdzam zdanie, że przymus szkol=
21. w województwach południ. jest
fikcją, a z pewnością w, innych wojes
wództwach_ sprawa ta nie przedstawia

się lepiej, Dzieci chodzą do szkoły jak
i kiedy chcą. Jeżeli rodzice posyłają
dziecko do szkoły 20 razy w roku, ta
już jest dość dobrze. Poślą mniej razy:
to też musiwystarczyć, Znam klasę w
której na 50 uczniów 15-tu chodzi niere<
7 8-miu wcale nie przychodzi.
eżeli dodamy do tego 10-ciu uczniów;

chodzących do szkoły po trzy do czterech
razy w tygodniu, to mamy razem 33-ch.
Normalnie uczęszczających na lekcję z0*
staje 17-tu“.

„A teraz z końcem roku następuje kla<
sylikacia. Czy można wykazać, że na.

ciu uczniów faktycznie chodzi do
szkoły 17-tu a z nich co najwyżej 10
nadaje się do promocji? Co zrobić? Nie
wolno więcej uczniów zostawić w tej за
mej klasie jak 8 proc. Trzeba więc z tyci
50-ciu promować ' około 44, najmni
42-ch i jeszcze usprawiedliwić się, dla
czego aż 8-miu zostało w tej samej kla=
sie”,

Nasze szkolnictwo powszechne do-
prowadzone zostało do stanu zatrwa<
żającego, Nie zakryją tej prawdy pię*
kne, reprezentacyjne gmachy szkolne,
wznoszone w różnych punktach ma po<

chcą | KAZ. Jak również nic nie pomogą nie
nie ' wybredni chwalcy tego wszystkiegoų

 

 

  



Zmiana warty na Kazimierzu
Niejeden wzruszy  niedowierzająco

ramionami na wieść, iż są gdziekol-
wiek na świecie Żydzi - kombatanci,
iż są Żydzi - inwalidzi, A jednak są—
nawet w Polsce są odrębne, wcale licz-
ne organizącje Żydów - kombatantów
i Żydów - inwalidów. Pierwsi mają od
niedawna odrębne swoje pismo i swoje
sztandary, drudzy mają — koncesje
monopolowe. Przy miljonowych ar-
mjach i przymusowym do nich pobo-
rze znaleźć się musieli i Żydzi w każ-
dej armji. Więc są teraz kombatanci i
są inwalidzi. Są zwłaszcza po maju
1926 r. Manifestują, robią akademie,
pach sztandary, zdobywają

. О. $. — zapraszają starostów i puł-
kowników, biorą ordery ,
Po maju „czyn legjonowy nabrał na

ulicy żydowskiej większego znacze-
nia . „Po maju Żyd „oficer legjonowy
Prędzej znajdzie wspólny język z obo-
zem rządzącym”. „Interes żydostwa
wymaga posiadania własnego przed-
stawicielstwa Sejmu j to takiego, któ-
reby dzisiejszem kształtowaniu
się stosunków w państwie, cieszyło się
zaufaniem tak społeczeństwa żydow-
skiego, jak i czynników nieżydow-
skich”, „Żydzi powinni jaknajżywiej
brać udział w życiu politycznem i spo-
łecznem'. „Hasło abstynencji wybor-
czej byłoby zgubą żydostwa”,

Takie hasła czytamy w ulotkach ży»
dowskich, rozrzucanych po ulicach
Krakowa. Wynika z nich bezpośred-
nio zasada, iż Żydzi powinni współ
działać zrządzącymi. Dziś rządzą le-
gjoniści, byli wojskowi—więc do po-
rozumienia z nimi wydelegować trze-
ba Żyda - ale. Id on znajdzie
wspólny język z rządzącymi,

Kapitan Leopold Spira ma w naj-
bliższym Sejmie zluzować rabina Tho.
na,e prezesa Koła
za dego. Dr. Thon — to widoma
gr: sjonizmu w Polsce, to prezes

i - Brithu — to wódz żydostwa ca-
łego. Bawi teraz na zjeździe ogólno-
żydowskim wLucernie, Wszyscy mu
się kłaniają, wszyscy mu oddają hołdy.
Nawet kap. Spira mówi o nim przez
„Cczcigodny” i „zasłużony”. Ale dr.

n nie zna dobrze wspólnego języ-
ka z rządzącymi. Zna ten język rów-
nież, ale kpt, Spira zna lepiej...

Że wśród Żydów znalazł się kandy-
dat, który chce wziąć z rąk d-ra Tho-
na lutnię, to ostatecznie jest wytłuma-
czalne i możliwe, Ciekawe jest jednak
co innego: oto poważni notable ży-
dowscy, przywódcy życia gospodar-
czego i wyznaniowego żydowskiego,
opuścili bez jednego wystrzały swo-
jego rabina i podpisali odezwę za —
Spirą, z

Pod odezwą widnieją podpisy 11 ra-
binów, 9 radnych miejskich, 4 rad-
ców lzby Rzemieślniczej, 10 radców

is handlowo - przemyslowej, prezes
Rady i prezes zarządu Gminy žydow-
skiej, całego szeregu stowarzyszeń
(nawet polsko - żydowskich, jak wła-
ścicieli nieruchomości, drogistów, a-
gentėw ubezpieczeniowych), wielkiej
śrupy ortodoksów, przełożonych sto-
warzyszeń i domów modlitwy a — ja-
ko ciekawy szczegół — reprezentan-
tów chasydów z Bełżca Bobowej, Cie-
chanowa, Czchowa, Dzikowa, Rado-
mia, S. 6ry, Sącza, Sieniawy i td.
„C6ž wpłynęło na tak masową zdra-
dę dotychczasowego sztandaru sjoniz-
mu j wybitnego jego wodza, Thona?
Może najlepiej ujął motywy prezes

Stow. żyd, rękodzielników, Jakób
Goldschmiedt: / !

„Należycie doceniamy walory
i oraz nieskazitelny cha-

rakter Sajos kandydata,
czcigodnego d-ra Thona, dobrze  

(Od wlasnego korespondenta)

wiemy, że dr. Thon osobiście w
pełni na zaufanie zasługuje, Lecz
obie kandydatury reprezentują
odrębne myśli „obozy polityczne i
właśnie wybierając kandydaturę
kpt. Spiry, wypowiadamy się za
obozem politycznym, reprezento-
wanym przez niego.

wW obecnych czasach, kiedy o-
toczeni jesteśmy morzem niena-
wiści, . kiedy rządy pewnych
państw postawiły sobie za głów-
ny cel wyniszczenie nas, gdy ru-
$owani jesteśmy z placówek go-
spodarczych, tylko ścisła współ-
praca z państwowo - twórczemi
elementami i wspólne wysiłki dla
dobra naszego państwa, mogą
nam, Żydom, dać możność ugrun-
towania naszego bytu i stworze-
nia warunków swobodnego roz-
woju kulturalnego,

„Kpt. Spira przedstawia swoją
osobą typ Żyda, który niezmordo-
waną działalnością na rzecz
współpracy posko - żydowskiej,
daje rękojmię trwałego polep-
szenia stosunków polsko - żydow-
skich“,

Do oświadczenia tego niewiele trze-
ba dodać, Nietylko nowa krakowska
śrupa chce współpracować, I sjo-
niści liczą na współpracę z sanacją.

 

 

Kraków, we wrześniu.

We Lwowie dr. Sommerstein, w War-
szawie dr. Gotlieb, w Wilnie dr. Ru-
binstein są sjonistami, a jednak przy

sanacji na listy kandydatów
się dostali! Więc „współpraca” jest. I
w Krakowie dr. Thon nie był przez
miarodajne sanacyjne czynniki z miej-
sca zdyskwalifikowany, „Nowy Dzien-
nik“ publikuje, iż najwyższe
(a więc premjer Sławek) postawiły
sprawę tak: jeśli Żydzi zgodnie wysu-
ną d-ra Thona jako swojego jedynego
kandydata, to dr, Thon otrzyma po-
parcie oficjalne. Żydzi postawili dwu
kandydatów, a wtedy sanacja solidar-
nie poparła kpt, Spirę, Że intryga by-
ła zorganizowaną, to jasne. Rywalizo-
wali o mandat dwaj „współpracujący
z sanacją”, Żydzi wybrali „lepiej mó-
wiącego” sanacyjnym językiem.

Żydzi w Polsce czują się źle, uwa-
żają się za zagrożonych. Dlatego
wśród siebie wysuwają na front tych,
którzy najłatwiej znaleźć mogą wspól-
ny język z sanacją. A że sanacja Ży-
dów potrzebuje, więc o spotkanie nie
trudno,

Głosy żydowskie przydadzą się sa-
wk zwłaszcza przy obecnych wybo-
rac]

M. N.  

 

Dwojakie poszukiwania... wyborców
(Od własnego korespondenta)

Zapowiedziane powstrzymanie się
społeczeństwa polskiego od wyborów
sprawiło, że ten, względnie ci, z wysu-
niętych kandydatów zostaną wybrani
do Sejmu, którzy pozyskają sobie
względy żydowskich wyborców. Jak
wiadomo na 75.499 osób uprawnionych
do głoswoania w Częstochowie, sami
Żydzi mają około 20.000 głosów, co w
dzisiejszem stdjum wyborczem dłao-
by im możność przeprowadzenia włas-
nego kandydata posła-żyda. Kandy-
datury jednak własnej Żydzi nie wy-
stawili, bo nie mieli możności przepro-
wadzenia jej w kolegjum wyborczem,
gdyż rozporządzali w nim tylko 14 de-
legatami, przy ogólnym składzie 137
osób głosujących. Wybory jednak Ży-
dzi postanowili wykorzystać i głosy
swoje oddać „więcej dającemu”.

Publiczną tajemnicą było, że fawo-
rytem żydostwa będzie figurujący na
drugim miejscu, ożeniony z Żydówką
Kajzerówną, dyr. miejscowej Kasy
Komunalnej Wacław Kobyłecki (na
pierwszem miejscu jest minister J, Pa-

| ciorkowski, a dopiero na czwartem b.
poseł ludowy, secesjonista Bardziński).
Kobyłecki jest więc pierwszym fawo-
rytem Żydów. Nie było narazie wiado-
mem, kto będzie drugim? Wypadałoby
by został nim minister, ale wszystkim
zwolennikom parm ministra spędzał
sen z oczu były ludowiec Bardziński o

 

Z CAŁEGO KKERAJU
CHEŁM

Fabryka fałszywych pieniędzy. We
Włodzimierzu Wołyńskim policja aresz-
towała Szola Waksmana mieszkańca
Chełma, u którego podczas osobistej re-

wizji znaleziono 100 sztuk 2 złotówek
fałszywych. Waksman zeznał, że monety
te otrzymał od Pinkwasa Gojnera z
Chełma. Bezpośrednio po tem zeznaniu
przeprowadzono rewizje u Gojnera, gdzie
znaleziono również fałszywe dwuzłotów-
ki, oraz metale do wyrobu stopu.

Fabrykę fałszywych monet opieczęto-
wano, a konkurenta mennicy i kolportera
zatrzymano,

Okazało się pozatem, że Waksman ku-
pił talsyfikaty za 40 złotych.

 

CZĘSTOCHOWA

O marsz na Warszawę. Sanacyjne „Sło-
wo Częstochowskie” pisze: „We wsi
Miedźno aresztowany został i z polece-
nia władz sądowych osadzony w więzie*
niu 20-letni Stanisław Nowicki, członek
Stronnictwa Narodowego, który w ostat-
nich czasach wykazywał ożywioną dzia-
łalność na terenie gminy Miedźno, orga-
nizując bez zezwolenia władz pochody.
Akt oskarżenia zarzuca mu zniesławie-
nie członków rządu i publiczne pomawia-
nie ich o szkodliwe dla kraju zamysły.

Młodociany zapaleniec wygłaszał prze-
mówienia, w których, ze szczególnym na-
ciskiem podkreślał, że Mussolini zorgani-
zował marsz na Rzym isiłą zmusił króla
do oddania mu władzy. Podobnie Hitler
na fali gniewu ludowego doszedł do wła-
dzy więcej niż cesarskiej w Niemczech,
Stąd wniosek prosty i oczywisty, że rów-
nież i w Polsce tylko siłą można zdobyć

rządy. -
Starostwo za organizowanie nielegal-

nych pochodów skazało Nowickiego na
10 dni bezwzględnego aresztu. Pozatem
będzie on odpowiadać z art. 127 k. k,
(obraza władzy lub urzędu publicznego)”.

 

Wieś podlwowska
w szeregach Obozu Narodowego

Zjazd powiatowy $. N. we Lwowie
(Od własnego korespondenta)

W niedzielę odbył się we Lwowie
zjazd powiatu lwowskiego Stronnictwa
Narodowego, który był nowym przeja-
wem wzrastającej siły i zwartości O-
bozu Narodowego na naszym terenie.
Na zjazd prócz członków kół lwow -
skich przybyli bardzo licznie członko-
wie kół wiejskich z całego powiatu, da-
jąc dowód, że rolnik polski gotów iść
ramię w ramię w szeregach narodo -

wych do walki o Wielką Polskę.
Uroczystości zjazdowe rozpoczęły

się od Mszy św., odprawionej w kapli-

cy II Domu Techników przz ks. wika-
rego Turkowskiego, a zakończonej od-
śpiewaniem „Boże coś Polskę".
W imię Boże otworzył też zebranie

rolnik Szubartowicz, witając przyby -

łych pozdrowieniem: Niech będzie po-  

Lwów, we wrześniu.

chwalony Jezus Chrystus, Skolei dwa
przemówienia, pełne treści, oraz ak-
centów wiary i siły wygłosili prezes
zarządu dzielnicowego prof. Stanisław
Głąbińskiimgr. Adam Treszka, Mów-
cy jasno a wszechstronnie omówili 0-
becną sytuację wewnętrzną, oraz sta-
nowisko Obozu Narodowego wobec
„wyborów”. Huraganowe oklaski były
dowodem solidaryzowania się zebra-
nych z ich wywodami i podzięką za
słowa otuchy.
Przed zebraniem kol. Gierasieńska,

Kociubą i Gawlikowski dokonali deko-
racji mieczykami ok. 30-tu nowych
członków i członkiń Str. Nar.
Potężnym Hymnem Młodych zakoń-

czono część pierwszą zjazdu, po której
odbyły się obrady organizacyjne.

GRAJEWO

Sanacja usiłuje wywołać zainteresowa-
nie wyborami, — W Szczuczynie bur-
mistrz zwołał zebranie w dn. 25 sierpnia
przedwyborcze do remizy strażackiej;
wobec postawy zebranych, którzy zasy*
pali go różnemi pytaniami, musiał roz-
wiązać zebranie i ograniczył się do od -
czytania pouczenia o wyborach. W
Szczuczynie i Grajewie sanatorzy wysta-
wili na rynkach rodzaj wici, na których
umieszczono napisy, nawołujące do gło-
sowania, i nazwiska kandydatów. Ten sy-
stem reklamowania kandydatów wywo-
łuje złośliwe uwagi wśród mieszkańców,
Na dzień 28 sierpnia zapowiedział swój
przyjazd czołowy kandylat na okręg
białostocki, w skład którego wchodzi
także powiat Szczuczyński, minister
przemysłu i handlu Floyar Rajchman. Ma
on przemawiać na zebraniu przedwybor-
ozym w klubie „Wioślarzy”; na zebranie
to rozesłano zaproszenia przeważnie do
urzędników. Usiłowania te nie odnoszą
skutku, gdyż ogół zupełnie nie interesuje
się wyborami.

Z Osowca donoszą o aresztowaniu w
dn. 24 sierpnia Józefa Zamirowskiego
pod zarzutem namawiania do bojkotu wy-
borów; dn. 28 sierpnia wywieziono Zami-
rowskiego do więzienia w Łomży.

KIELCE

Nocne rewizje u narodowców, W nocy
z czwartku na piątek 30 sierpnia r, b.
została dokonana przez organy urzędu
śledczego w asyście policji rewizja w
mieszkaniu przy ul. Złotej 11, zajmowa-
nego przez p. Antoniego Sędka, prezesa
koła miejscowego Stronnictwa Narodo-
wego w Kielcach. Poszukiwano nielegal-
nych pism i ulotek.

Podczas rewizji zabrano do urzędu
śledczego różny materjał w postaci okól-
ników, instrukcyj i osobistych notatek,
który to materjał następnie w ciągu dnia
zwrócono właścicielowi.
Tejże nocy przetrzymano w komisarja-

cie policji kilku narodowców, którzy kol-
portowali legalną ulotkę Zarządu Głów-
nego Stronnictwa Narodowego p. t. „Po-
lacy”, Młodzi rano zostali wypuszczeni

 

 

 na wolność.

PRZEMYŚL

Policja w Redakcji „Ziemi Przemy-
skiej” Ubiegłej soboty wkroczyła poli-
cja do redakcji narodowej „Ziemi Prze-
myskiej” i zarządziła rewizję. W rezul-
tacie nic nie znaleziono, poza świeżo
wydrukowanym nakładem ulotek wy-
borczych. Należy dodać, że o dzień
wcześniej starosta Remiszewski pozwolił
na druk ulotek i dopiero kiedy były go-
towe, wydały mu się niecenzuralne.

RUDA PABJANICKA

Aresztowanie narodowców, Areszto-
wano trzech członków Stronnictwa Na-
rodowego na terenie Rudy Pabjanickiej
pod Łodzią, a mianowicie: Stanisława
Cichońskiego, Wincentego Siemińskiego
i Zygmunta Zawjaskę.

WŁOCŁAWEK

"Frekwencja przy sprawdzaniu list, —

 

  Jak się dowiadujemy, podczas sprawdza-
nia list wyborców do sejmu w poszcze -

 

'| gólnych obwodach zjawia się przeciętnie
1 — 5 osób. W kilku obwodach w ciągu
pierwszych dwuch dni nie zjawił się do-
słownie nikt, o

I pocóż to zajmować czas dyżurującym
i śpiącym podczas „ożywionego” urzędo-
wania członkom komisyj, Pozatem, ileż
to światła elektrycznego wieczorami wy-
pali się napróżnol

Zasmarowane afisze, — W ciągu nocy
nieznani sprawcy na afiszach, rozlepio-

nych z polecenia okręgowej komisji wy-
borczej powypisywali różne zdania. jak
np. „Precz z wyborami”, „Głosuje tylko
Żyd, Niemiec i Ukrainieć” I t. p, (s.)

 

Częstochowa, we wrześniu.

którego wpływach w powiecie ma sa-
nacja dość duże wyobrażenie. Ko-
niecznie więc należało znaleźć utytu-
łowanemu kandydatowi jakąś rękoj-
mę, iż kandydatura jego będzie miała
widoki powodzenia.

Wykorzystał to specjalnie do życia
powołany żydowski komitet wyborczy,
który po wstępnych pertraktacjach z
czołowemi kandydatami okręgu dopro-
wadził do wzajemnego porozumienia
się na wielkiej konferencji z tutejsze-
mi działaczami żydowskimi, W spra-
wozdaniu z tej konferencji pisze kore-
spondent „Naszego Przeglądu”:

„W tych dniach w lokalu gminy ży =
dowskiej odbyło się zebranie przedsta-
wicieli żydowskich organizacyj spo-
łecznych, gospodarczych i politycznych |
w którem wziął również udział czoło-
wy kandydat listy na posłów dyr, Ko-
byłecki, który wygłosił dłuższe prze -
mówienie programowe podkreślając
swój stosunek do społeczeństwa žy-
dowskiego. Dyr. Kobyłeckiemu towa =
rzyszrli: tymcz. prezydent miasta Mac-
kiewicz i sędzia Świtalski. - i

Zebrani przyrzekli dyr. Kobyłec-
kiemu, że czołowi kandydaci w 030- |
„bach min. Paciorkowskiego i dyr. Ko-
byłeckiego mogą liczyć na miejscowe
żydostwo, którego zawsze darzyło ich
swoją sympatją i nadal będzie ich da-
rzyć swem pelnem zaułaniem”.
Według więc wszelkiego prawdo<

podobieństwa, czołowi kandydaci okrę-
gu 25 min. Paciorkowski i W. Koby=
łecki „obdarzeni sympatją i pełnem
zaufaniem” żydostwa częstochowskie-
go, znajdą się na fotelach poselskich
jako jego przedstawiciele,

х

Jednocześnie w' powiecie często+
chowskim odbywają się inne wybory.
Po wsiach funkcjonarjusze P.P, „wy =
bierają” co dzielniejszych działaczy
Obozu Narodowego. W Miedžnie a-
resztowano Zyśmunta Nowickiego, w
Brzezinach Sikorę Jana, kilku innych
policja poszukuje.
W okręgu 25 mamy więc „dwojakie'”

poszukiwania wyborców.  Wymowę
różnicy tych poszukiwań można sobie
tylko dopowiedzieć,

H-ski. 

 

ZELWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki: WtorekR 20-ta „A-

wantura w raju”, środa rona Keyso-
wej”,
Teatr Rozmaitości: Wtorek, godz.

20-ta „W krainie uśmiechu” — operetka.

Repertuar kin.

Apollo: Niedokończona symfonia.
Atlantic: Audjencja w Ischlu.
Casino: 20.000 lat w Sing-Sing.
Chimera: Baboona, film egotyczny.
Grażyna: Siostra Marta jest szpiegiem.
Kopernik: Mała mateczka,
Marysieńka: Mała mateczka.
Muza: Tarzan nieustraszony.
Palace: Marzące usta, M
Pan: Malowana zasłona i 2 dodatki,
Raj: Nędznicy i Paryż w ogniu. 3
Stylowy: Miasto pod terrorem i rewja.
Świt: Świat się śmieje.

Wyższ” urząd górniczy ma powstać w
najbliższym czasie we Lwowie, Tak przy:
najmniej zapewnił min, Rajchman zebra-
nych na otwarciu Targów Wschodnich w
Izbie przemysłowo - handlowej. Ponadto
ma być uruchomiony fundusz dla popie-
rania wiertnictwa naftowego. Są to, jak
owiedzieliśmy, zapewnienia. Faktem zaś

jest, że katedra wiertnictwa na Politech-
nice nie jest dotąd obsadzona.

Z żydowskiego podwórka.—Dużą san-
sac' a ożasł. aaóyiiycić które, jak
wiadomo, „współpracują* z Żydami
(względnie Żydzi z niemi) wywołał fakt
przejścia prezesa kahału i wiceprezy-
denta miasta p, Chajesa do obozu sjoni-
stów. Okazuje się, że p. Chajes przypom-
niał sobie lata 90-te ub. stulecia, kiedy
to był żarliwym sjonistą. Nie pomogło
długoletnie członkowstwoi robienie kar-
jery w żydowskim t. zw, obozie gospo-
darczym, na nic się zdały zaszczyty, któ-
remi obdarzano p. Chajesa z racji wystę-
owania w charakterze „Żyda - Polaka '.
, Chajes przypomniał sobie lata młoloś-

ci, co mu przyszło o tyle łatwiej, że mógł
„wielkodusznie'" zrezygnować z kandy-
dowania do sejma i umotywować swój
krok „chęcią nierozbijania obozu żydow-
skiego”...
Oddał więc p. Chajes sjonistom nietyl-

ko mandat ale i pewne stanowiska w ka-
hale co—rzecz jasna wywołało oburzenie
wśród jego dotychczasowych adherentów
a dużą konsternację w sanacji.

Trudno. Niech się sanacja po tem
przejściu panachajęsowem z obozu šci-
słej „współpracy” z BB. do obozu nacjo= |
nalistów żydowskich pocieszy boyowem
„powiedzonkiem”: „Jak się człowiek ro-
bi starszy,..'* i t. d. Zresztą czy p, Chaje-
sowi może sanacja cokolwiek zarzucić
po ostatnim „akcesie” 13-tu wyzwoleń-
ców do jej obozu?
Gwałtowna burza, która w dniu przed-

wczorajszym przesunęła się przez powiat lwowski, szalała ze szczególną srogością

na terenie wsi Dmytrowice pod Lwowem.
W pewnej chwili piorun ugodził przecho-
dzącego polem 74-letniego gespodarza,
Stanisława Dmytrowskiego, który zginął
na miejscu.

Interes przedewszystkiem! — Do Lwo-
wa przybyła kupcowa wiedeńska, Bela
Bomse, która prowadzi tu proces alimen-
tacyjny, ałbowiem dobrze sytuowany jej
mąż wzbrania się płacić jej alimenta.
Bemsowa, która przepędzi jakiś czas we
Lwowie, zamierza założyć sklep papie-
rowy na czas swego pobytu. To gonienie
za interesem w chwili bądźcobądź absor-
bującego czas procesu, — na obcym
gruncie i ze szkodą miejscowych kupców,

dowskiej struktury moralnej,

rów” miasto pokrywać poczyna się mnó-
stwem płacht afiszowych, wzywających
społeczeństwo do tłumnego udziału
tym akcie. Ponieważ wśród społeczeń-
stwa nie widać jakiegokolwiek zaintere:

stoi bardzo nisko, to też i sążniste apele,

minorową arję w tym zawichrzonym kon-
cercie zwalczających się kandydatów na
„wybrańców narodu,

 

kandydat
Sanacja bardzo zabiega, bykatolicy

wzięli udział w głosowaniu. Czytało
się na ten temat niemało naciąganych

wywodów („Czas”).

Niezłą ilustracją oblicza światka sa-
nacyjnego jest jedna kandydatura na
posła w okręgu częstochowskim,

Z ogłaszanych przez prasę saancyj-
ną życiorysów kandydatów na posłów
z okręgu częstochowskiego dowiaduje-
my się, że jednym z kandydatów jest
p. Ryszard Szmidt referent Ubezpie-
czalni Społecznej w Częstochowie „u-
rodzony 3 kwietnia 1900r. w Dąbrowie
Górniczej. Bezwyznaniowy”,

Kandydatura bezwyznaniowca w $ro-
dzie Jasnej Góry nabiera specjalnego
posmaku, zwłaszcza wabec powszech-
nie znanych, przyjaznych stosunków
miejscowego Ordynarjusza z BB.

Jednocześnie sanacją przed wybo-
rami nabrała zapału do „obrony Кач tolicyzmu” w Polsce...

jest bardzo charakterystyczne dla ży-

W miarę zbliżania się terminu „wybo- ź

ж

sowania, przeto termometr „wyborczy” '

grające na rozmaitych strunach tworzą

Bezwyznaniowy

ч
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Kapitał
W czasie trwania kryzysu rolne-

fo wieś traci majątek, Obniża się war-
tość kapitału ulokowanego w ziemi w
meljoracjach, w budowlach, inwenta-
rzach i t, p. (kapitał czynny), a rośnie
wartość kapitału biernego, t. j, długów
bieżących i hipotecznych.
'Różnica między kapitałem czynnym

a kapitałem biernym stanowi czysty
majątek, Wielkość ta na 1 ha ziemi,

ž według badań Wydziału Ekonomiki
Drobnych Gospodarstw (od 2 ha do
50 ha) przedstawiała się następująco:
w 1928 r, — 3.591 zł, w 1929 r. —
3.569 zł., w 1930 r. — 3.349 zł, w
1931 r. — 2.781 zł., w 1932 r. — 2.101
zł.i w 1933 r. — 1.728 zł. Innemi sło-
wy rolnik, którego majątek w 1928 r.
wynosił 100, w 1933 r. posiadał już
tylko majątek wartości — 48,1. Nie
posiadamy cyfr za następne lata, ale

 

Klęska posuchy

Organizacje rolnicze w Warszawie o-
£rzymały z Poznania alarmujące rapor-
ty o klęsce posuchy, jaka nawiedziła

йа niektóre powiaty Wielkopolski.
RE Na znacznych przestrzeniach tej dziel-

nicy nie spadła od lipca ani kropla desz-
czu, wskutek czego przepadły wszyst-
kie zboża i okopowe z wyjątkiem żyta.
Urodzaj kartofli przedstawia się rozpa-

   

Według zestawień Gł. Urz. Stat. przywóz
do Polski kształtował się w miesiącu lipcu
b r. dla niektórych towarów następująco

(liczby w nawiasach przedstawiają stan z

czerwca b. r.): przywieziono do Polski —

zbóż, strączkowych — 6 q. (1,116 q. za 25

tys. zł.); nasion, kopry — 15,437 q. za 439

tys, zł. (18,027 q. za 583 tys. zł.); mąki, ka-

szy, słodu, grochu łuszczonego, ryżu, kroch-

malu — 99,601 q. za 2,006 tys. zł. (162,871

q. za 2,783 tys. zł.);, okopowych, warzyw,

chmiełu, grzybów — 3,459 q. za 188 tys. zł.

(3,507 q. za 106 tys. zł.); owoców, jagód ja-

dalnych — 19,984 q. za 1,318 tys, zł. (27,275

q. za 1,584 tys. zł.); mięsa i artykułów ho-

 

Z Poznania donoszą:
Ostatnie notowania giełdy poznań-

skiej świadczą o dalszej zwyżce cen
większości artykułów rolnych. W dn, 2
bm, notowano już żyto 11,75 — 12,00,

pszenicę zaś 15,75 — 16.00. Zwyżkowały
również ceny owsa nowego, nótowane-
go 13,75 — 14,25, oraz wszystkich ga-
tunków mąki żytniej, pszennej, oraz о-
trębów. Zaznaczyć należy, že szczegėl-
nie wyraźna była w ostatnich tygodniach
zwyżka cen mąki.

Z Paryża informują:

Odbyła się ostatnia konferencja mię-

*dzy francuskim ministrem finansów, a

prezesem oraz głównym sprawozdawcą

komisji finansowej Izby Deputowanych,

na temat preliminarza budżetowego na

r. 1936,
“ Minister Regnier potwierdził, że w

 

35) | *.P. G. WODEHOUSE

Powieść humorystyczna z angiels

CZYNNY
zgóry możemy przewidywać, że zmia-
na na lepsze ani w 1934 r. ani w 1935
r. jeszcze nie zaszła,

A przecież w ciągu tych wszystkich
lat rolnik siał, oraz, pracował, zabie-
gał i w rezultacie stracił przeszło po-
łowę posiadanego majątku, Jakże nie-
współmierne są owoce pracy rolni-
czej, wobec owoców bierności posia-
dacza gotówki leżącej w banku, 100. zł.
złożone 1 stycznia 1928 r. na procent
składany do P. K. O. zamieniło się do
31 grudnia 1933 r. na 143,63 zł., przy-
czem praca kapitalisty w ciągu tych
lat polegała jedynie na powstrzymy-
waniu się od podnoszenia odsetek.

Z porównania przytoczonych cyfr
wynika, że rozpiętość nożyc między
spadkiem wartości majątku rolnego i
majątku ulokowanego w P.K, O. w 

 

w poznańskiem
o umorzenie podatków

czliwie. Klęska suszy wzmagana jest
przez wiejące suche wiatry. Za szcze-

gólnie dotknięte posuchą uchodzą po-
wiaty: międzychodzki, obornicki i sza-

motulski.
Związki rolnicze postanowiły wystąpić

do władz o umorzenie podatków dla lud-
ności powiatów, dotkniętych już drugi
rok z tzędu klęską elementarną.

Zbędny przywóz
dowli — 696 q. za 99 tys. zł. (919 q. za 131

tys. zł.); tłuszczów i olejów roślinnych —

1,969 q. za 248 tys. zł. (2,838 q. za 323 tys.

*zł);tłuszczów i olejów pochodzenia zwie-

rzęcego. — 11,054 q. za 632 tys. zł. (14,354

q. za 788 tys. zł.); skór — 26,705 q. za

3.589 tys. zł. (30,852 q. za 4,463 tys. zł.);

wełny, sierści i włosia — 20,040 q. za
6,902 tys. zł: (33,113 q. za 10,113 tys. zł.);

Inu, konopi, juty i innych materjałów włók-

nistych — 15,699 q. za 899 tys. zł. (10,728

_q. za 655 tys.zł); drewna, wyrobów z dre-

wna — 7,888 q. za 251 tys, zł. (19,778 q.

za 277 tys. zł.).

Zwyżka cen artykułów rolnych
T czy będzie trwała?

Na podkreślenie pozatem zasługuje
zwyżka cen szeregu innych artykułów
rolnych, a więc nasion oleistych, nasion

roślin pastewnych i t. d.

Wtej chwili trudno stawiać horosko.
py, co do trwałości tendencji zwyżko-
wej dla zbóż i przetworów zbożowych;

0 ile jednak chodzi o inne artykuły rolne,

wydaje się, że ich tendencja zwyžkowa
ma szanse utrzymania się.

"Budżet francuski na rok 1936
ma być zrównoważonyi wyniesie 42 miijardy

dn. 20 bm, przedstawi komisii prelimi-
narz budżetowy, Minister uważa, że
zrównoważenie budżetu będzie ułatwio-

ne dzięki ostatnim zarządzeniom dekre-

towym.
Wydatki będą zredukowane do 42

miljardów. fr.

szkadzaj.

— Dobrze.

mrówkojad, zlizał okruch ciasta, który mu się przy-

lepił gdzieś do policzka. — O, ja lubię kwas!
— To się w nim wykąp, a teraz idź i nie prze-

i bierny
ciągu sześciu lat wyniosła 95,53 punk-
tów,
W związku z tem powstają dwa za-

pytania: 1) Czy podobny stan rzeczy
nie stoi na przeszkodzie do lokowa”
nia kapitałów w ziemi i 2) Kto płaci
za zwrot wartości kapitału gotówko-
wego.
Odpowiedź na pierwsze pytanie nie

jest łatwa i wymaga szczegółowych
badań, odpowiedź na drugie — prosta,
a mianowicie: płaci życie # arcze,
jeżeli nie bezpośrednio w formie wy”
sokiej stopy procentowej od pożyczek,
to pośrednio w formie podatków, co
umożliwia państwu fruktyfikowanie
w pewnej części złożonych oszczędno-
ŚCI. :
W ten sposób powstaje groteska

gospodarcza — rolnik produkując,
traci majątek, a kapitalista bez pracy

pitału leżącego spowodu zbyt wyso-
kiei stopy procentowej, a jeśli poży-
czy, to poto, aby jeszcze szybciej po-
mniejszać swój majątek,* a wreszcie
współdziała w pokrywaniu kosztów
kapitalizacji, Czy to jest wymiana u-
sług? I czy taka „wymiana” nie przy-
nosi szkody gospodarstwu narodowe-
mu?
Ażeby uwypuklić jeszcze znaczenie

nożyc, o których piszemy, zastanów-
my się nad wysokością procentów u-
zyskiwanych od kapitałów ulókowa-
nych w P. K. O, i porėwnaimy je z 0-
procentowaniem czystego majątku rol-
ników, * :
W 1931 r. stopa procentowa w

P. K. O, wynosiła 7 proc. w stosunku
rocznym, a w 1932 r. — 6,2 proc.
Przyjmując oprocentowanie majątku
czystego rolników w 1931-32 r. na 6
proc., otrzymamy, iż rolnik stracił na
1 ha — 147,43 zł W 1933r. stopa
procentowa w P. K. O. wynosiła 4,9
proc., przyjmując oprocentowanie ma-
jątku czystego rolnika na 5 proc,
strata przedsiębiorcy wyniesie 76,07
zł, na ha.
Gdybyśmy przyjęli, iż w r. 1932-33

czysty majątek rolników był oprocen-
towany na 1 proc., to i tak strata na 1
ha wynosiłaby 1,43 zł, Innemi słowy,
w tym okresie, gdy kapitał ulokowany
w P. K, O. przynosił właścicielowi od
6,3 proc, (1932 r.) do 4,9 proc. (1933
r.), to kapitał czysty, ulokowany w
rolnictwie, nie przynosił nawet 1 proc,
w stosunku rocznym, pomimo że w
tym czasie bardzo wydatnie spadał.
Na podstawie powyższych danych

uzyskaliśmy drugi czynnik, wskazują-
cy na wielką różnicę w położeniu po-
siadaczy kapitałów gotówkowych i w
położeniu posiadaczy gospodarstw
wiejskich, Tak więc w ciągu lat sze-
ściu ten ostatni kapitał nic nie stracił
na wartości i przestał przynosić pro”
centy.

—-:

Wiadomości gospodarcze
kru na rynku palestyńskim, jest prawdopo-
dobne, iż z dniem 15 września b. r., lub na-
wet jeszcze wcześniej nastąpi obniżenie cła

przywozowego od cukru z 10 milsów na 5

milsów od jednego kilograma. ъ
*

W dn. 25 b. m. otwarte zostaly Targi Lip-

skie, Na Targach jest reprezentowanych 13

krajów. W porównaniu z rokiem wwegłym

liczba wystawców wzrosła o 6 proc. W cią-

gu pierwszych dni trwania wystawy zanoto-

wano znaczną frekwencję gości z zagranicy.

Przebieg Targów w pierwszym i drugim dniu

* był pomyślny.

  

zyskuje, rolnik nie może pożyczać ka-.

 

Stabilizacja walut?
Rozmowy bankierów Anglii i Stanów Zjedn.
Londyn, (PAT.). Agencja Reutera donosi z

Bar Harbour (Maine), że gubernator Ban-

ku Angielskiego Montagua. Norman odbył

jednogodzinną rozmowę z bankierem ame-

rykańskim Lamontem z Domu Bankowego
Morgana, Rozmowa odbyła się na pokła-

dzie jachtu bankiera, O celu i temacie tej

rozmowy  zachowywana jest jaknajšcišlej-

sza tajemnica,

Jak wiadomo, Stany Zjednoczone i W.

Brytanja są dwoma krajami, od których za-

leży stabilizacja międzynarodowa. walut,

Wiadomość o spotkaniu Mantagua Norma-
na z Lamontem niewątpliwie da jeszcze raz

powód do rozszerzania pogłosek o umowie

walutowej między W, Brytanją i St Zjed-

noczonemi, Należy przypomnieć, że pogło-
ski te lansowane były już niejednokrotnie.

Wydaje się przeto wskazanem powstrzy-

Z Gdańska podają:
„Danziger ' Volkstimme'*' " zamieszcza

artykuł, w którym stwierdza, że wobec
reglamentacji przywozu towarów z Pol-
ski, wprowadzonej przez senat gdański,

 

| gdańskie firmy kupieckie. odczuwają

brak towarów.

Gdańskie władze nie wyda'ą pozwo-
leń na przywóz: wyrobów włókienni-
czych i dzianych, krawatów, parasolek,

gorsetów, szelek'i t. d,, dążąc do tego,
aby artykułyte były dostarczańe przež
przemysł niemiecki. Pismo  gdanskie
stwierdza, że przedsiębiorstwa gdańskie
mogą pokryć zaledwie 10 — 15% zapo-
trzebowania Wolnego Miasta na te arty-
kuły, Pozatem nie mogą one udzielać
żadnych kredytów i sprzedają swoje wy-
roby po cenie prawie o 100%' wyższej,
niż firmy polskie, : ?

Kaucie emigracyjne
w Niemczech | >

" Dn. 29 marca b. r. podpisane zóstało
porozumienie polsko - niemieckie w
sprawie kaucyj emigracyjnych. Na pod-
stawie tego porozumienia obywatele pol-
scy mają prawo wnoszenia do dn, 28
września r. b. podań do 'właściwych nie-
mieckich urzędów. skarbowych o zwol-
nienie kaucyj emigracyjnych, pobranych
przez te urzędy na zabezpieczenie po-

datków na podstawie ustawy Rzeszy
przeciw ucieczce przed podatkami z dn.
26 lipca 1918 r,.i na podstawie ustawy.
Rzeszy z dn. 24 czerwca 1919 r. w przed:
miocie uzupełnienia ustawy „przeciw u-
cieczce przed podatkami:

Kaucje emigracyjne, złożone w ksią-

żeczkach oszczędności, w papierach war-

tościowych (akcjach, obligacjach i t. p.),

listach hipotecznych, lub w walucie trze-

ciego państwa, zwolnione zostaną na

wniosek osób, które je złożyły, lub ich

prawnych następców.

Wydanie kaucyj emigracyjnych, złożo-

nych w walucie markowej *stało się bez-

przedmiotowe z powodu dewaluacji.

O ile dla zabezpieczenia roszczeń po-

datkowych istnieją prawa zastawu na

nieruchomościach, władze skarbowe ze-

zwolą na ich wykreślenie w księdze wie-

czystej,
Również do dn. 28 września 1935 r.

można składać wnioski o dodatkowe wy-

stawienie zaświadczenia 0 złożeniu kau-

cyj emigracyjnych, jeśli wykazane zosia-

nie, że pierwotne pokwitowanie zginęło,

Spróbuję jednak zobaczyć się z panem przy pierw-

szej sposobności.
Łączę pozdrowienia

Maud Marsh

Na jedną krótką chwilę ton tego listu podziałał

UCIŚNIONA DZIEWICA
kiego

" ROZDZIAŁ XI.

158 Nieśmiało. drżącemi palcami, Jerzy otworzył

kopertę. : :

„Szanowny Panie“ — brzmiało pismo. „Dzię-

kuję bardzo za pański list, który mi

czył. Bardzo to uprzejmie —
—Proszę pana!
Jerzy zły tym razem na intruza, o

wiając dowód rzeczowy w postaci pot

—To poszukaj, chłopcze. Poszuk
ska zabawa.
— Dobrze, mruknął Albert z pe

Koniuszkiem języka, któregoby się ni 
Albert dorę-

derwał wzrok

od listu. Albert powrócił już z kuchni.
—(o takiego? Nie możesz znaleźć placka?

—Placek znalazłem, odrzekł Albert, przedsta-
ężnego kawa-

ła, od którego odgryzł zaraz wielki kęs dla podtrzy-

mania sił umysłu. — Ale nie mogę znaleźć kwasu.

Jerzy gestem wyprawił go z pokoju. Przeszka-

dzała mu w tej chwili cudza obecność.
aj! to harcer-

łnemi ustanfi.
ie powstydził

 

Jerzy zaczął znów czytać..
„Szanowny Раше,
Dziękuję bardzo za pański list, który mi dorę-

czył Albert, Bardzo to uprzejmie było z pana stro-
ny przybyć tu i..."

—Proszę pana! :
—A to co znowu! —rozzłościł się Jerzy na do-

bre, — To jeszcze nie znalazłeś kwasu?
— Znalazłem, ale nie znalazłem tego, jak tam...
— Czego?
— No tego do wyjmowania korka z butelki.
— Ach, tego! Korkociąg jest w środkowej szu-

fladzie kredensu. Poszukaj.
— Dobrze. .

Jerzy, z westchnieniem zmęczenia, kontynuo-
wal lekturę.

„Szanowny Panie,
Dziękuję bardzo za pański list, który mi dorę-

czył Albert, Bardzo to uprzejmie było z pańskiej
strony przybyć tu i zaofiarować mi swą pomoc, Że
też pan potrafił mnie odnaleźć, choć w taksówce nie

powiedziałam panu mojego adresu! — Jeżeli pan
chce, rzeczywiście potrafi mi pan pomóc. W liście
zbyt trudno objaśniać, o co chodzi, dość, że tylko
pan jeden mógłby mi teraz służyć pomocą. Objaśnię
panu wszystko, gdy się zobaczymy. Trudno mi się

jednak wymknąć z zamku. Jestem niestety śledzona.  

ostudzająco na zapały Jerzego. Jerzy nie wiedział

wprawdzie, czego oczekuje, ale rewelacjeReggiego

pozwalały mu się spodziewać jakichś serdeczniej-

szych słów, wyrazów, któremi dziewczyna mówi do

kochanego mężczyzny. Ale natychmiast zorjentował

się, jak bezzasadne były tego rodzaju nadzieje. Jak-

że mogła Maud odezwać się tak serdecznie już te-

raz? To jego obowiązkiem było zrobić krok pierw-

szy. Nie mogła przecież zdradzić przed nim swych

uczuć, zanim on nie ujawnił swoich, :

Jerzy podniósł list do ust i mocno pocałował.

—Proszę pana!
Jerzy drgnął jak winowajca. Zarumienił się po

same uszy. Zdawało mu się, że słyszy jeszcze echó

swego głupiego pocałunku.
— Kici, kici, ci, ci, ci — zawołał, trzaskając

w palce, — Wołam na kotkę, tłumaczył się przed
Albertem z godnością. Czy nie widziałeś kotki gdzie
tam w kuchni? | : I

. Niebieskie oczy Albertapatrzyły,nań szyderczo,
lewe przytem mrugnęłow. sposób podejrzany.

— Czarna kotka z białą łatką na piersi, brnął
Jerzy coraz dalej w kłamstwo. — Zwykle jest tutaj,
albo w. kuchni, albo... gdzieindziej. Kici, kici, kici!

Z szyderczo wydętych usteczek Alberta wypa-
dło jedno słowo: ;
— Terefere! '

' °(а с )5  
 

manie się od stawiania wszelkich horosko=

pów na ten temat do czasu otrzymania kon»

kretnych informacyj ze strony miarodajnej,
jeo*

Gieldy pieniežne
Notowania z dnia 2 wrzešnia

DEWIZY
Belgja 89,13, (sprzedaż 89,36, kupna

88,90); Holandja 358.50 (sprzedaż 359,40,
kupno 357,60); Kopenhaga 117.50 (sprze-
daž 118,05, kupno 116.95); Londyn 2631
(sprzedaż 26.44, kupno 26,18); Nowy
Jork 5.30 i trzy ósme (sprzedaż 5,33 i trzy
ósme, kupno 5,27 itrzy ósme); Nowy
Jork (kabel) 5.30 i pół, sprzedaż 5.33 i
pół, kupno 5.27 ; pół); Paryż 34,99 (sprze-
daž 35.08, kupno 34.90); Praga 21,94
(sprzedaż 21,99, kupno 21,89); Szwa'carją
173.85 (sprzedaż 173.28, kupno 172,42);
Stokholm 135.70 (sprzedaż 136,35, kupno
135.05); Berlin 213.00 (sprzedaż 214.00,
kupno 212.00),
Obroty dewizami średnie;

dla dewiz mocniejsza.
Banknoty dolarowe w obrotach pry=

watnych 5.28 i trzy ósme; rubel złoty
4.71; dolar złoty 9.03; rubel srebrny 1.82;
100 kopiejek w bilonie rosyjskim 0,85;
gram czystego złota 5.9244. W obrotach

prywatnych marki niem. (banknoty)
163.50, W obrotach prywatnych funty
ang. (banknoty) 26.30.
Dla pożyczek państwowych tendencja

przeważnie słabsza; dla listów zastaw*
nych przeważnie utrzymana; obroty ak »
cjami minimalne, ;
Pożyczki dolarowe w obrotach prywat-

nych: 8 proc. poż. z r, 1925 (Dillonowska)

91,50 (w proc.).
PAPIERY PROCENTOWE

'3 proc. poż, budowlana 40,50; 7 proc,
poż. stabilizacyjna 63.50 — 63,25 — 63.50
(odcinki po 100 dol.) 69,00 (w proc.); 4
proc: poż. inwenstycyjna 109.50—110.00;
5 proc, konwersyjna 67.25 — 67,50; 6
proc. poż. dolarowa 81,75— 81.50 —
81,75 (w proc.); 5 proc. poż. kolejowa
60.50; 8 proc. L. Z. Banku gośp. kraj,
94,00 (w proc.); 8 proc. oblig, Banku gosp, :

kraj, 94,00 (w proc.); 7 proc, L. Z, Banku
gosp. kraj. 83,25; 7 proc. oblig. Banku
gosp, kraj. 83,25; 8 proc. L. Z. Banku rol-
nego 4,00; 7 proc, L. Z. Banku rolnego
83,25; 8 proc. L. Z. Tow. kred. przem.
pol. fund. 90,50 (w proc,); 4 i pół proc. L.
Z, ziemskie 47,25; 5 proc. L. Z. Warsza-
wy (1933 r.) 57,25 — 57,00 — 63,00; 5
i pół proc. oblig. m. Warszawy 7 em.
59,00,

 

tendencją

AKCJE
Bank Polski — 92,50; Częstocice —

32,50.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 2 września

Pszenica czerw. jara szkl, 775 gl. 17,50
—18,00;:Pszenica jednolita 742 gl, 17,50
—18,00; Pszenica zbierana 731 gl. 17,00

— 17,50.
Żyto I standart 700 gl. 12,00 — 12,50;

Żyto II standart 678 gl. 11,75 — 12,00;
Owies I st, (niezadeszcz.) 497 gl. 13,50 —
14,00; Owies II st. (łekko zadesz.) 468 gl.

13,00 — 13,50; Owies III st. (zadeszcz.)

438 gl. 12,50 13,00; Owies no-
wy — 12,50 — 13,00; Jęczmień browar-

ny: 689 gl. bez obrotu — — —i

Jęczmień 679-673 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 —;
Łubin niebieski — —; Ра
bin žėlty — — — —; Rzepak i rze-
pik zimowy z workiem 34,00—35.00; Rze-

pak i rzepik letni — — —; Siemię lniane

basis 90 proc. 31,50 — 32,50; Mak nie-
bieski 43,00 — 46,00; Ziemniaki jadalne

— — —; Mąka pszenna gat, I-A 0:20
proc. 31,00—33,00; Mąka pszen. gat. I-B

0—45 proc. 29,00 — 31,00; I-C 0 — 55
proc. 27,00 — 29,00; I — D 0 — 60 proc,

25,00 — 27,00; I-E 0 — 65 proc. 23,00 —

25,00; II-B 20 — 65 proc, 22,00 — 24,00;

II-D 45—65 proc. 21,00 — 22,00; 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, 21,00 — 22,00; I gat. O — 65 proc.
20,00 — 21,00; II gat. 16,50 — 17,50; ra-
zowa 16,50 — 17,00; poślednia 10,50 —
11,00; Otręby pszenne grube przem.
stand. 9,00 — 9,50; Otręby pszenne

średnie przem. stand. 875 — 9,25; O-
tręby pszenne miałkie 8,50 — 9.00: O-
tręby żytnie 8,75 — 9,25; Kuchy Inia-
na 16,00 — 16,50; Kuchy rzepakowe
11,50 — 12,00; Kuchy słonecznikowe
— — — — m Śruta sojowa 45 proc.
19,50 — 20,00.
Ogólny obrót 3041 ton, w tem żyta 822

ton. Usposobienie stałe. {
„ Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki i
śruty sojowej.rozumieją się łącznie z wor*

kiem, innych artykułów — luzem
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Cześć Jego świetlanej pamieci

Skasowanie 2 województw.
w Małopolsce Wschodniej ?

W kołach politycznych zapewniają, iż | jest pomysł, aby w miastach tych utwo-
wkrótce po wyborach stanie się aktu-
alną sprawa nowego podziału admini-

stracyjnego Małopolski Wschodniej,
Projekt skasowania województw w

Stanisławowie i Tarnopolu zdaje się być
rozpatrywany konkretnie. Wysuwany

rzone były urzędy wicewojęwodów, po-
dległych wojewodzie lwowskiemu.
Jak słychać, stanowisko wojewody

lwowskiego ma być powierzone b. mar-
szałkowi Sejmu, dr. K. Świtalskiemu. (pr)

Zagadnienie motoryzacji Polski
łączy się ze sprawą istnienia dobrych dróg

Fakt zorganizowania wystawy drogo-
wej na terenach politechniki warszaw-
skiej — dowodzi, że zagadnienia dróg i
motoryzacji oraz turystyki doczekały się
właściwego zrozumienia. Obszernie u-
jęty i starannie przygotowany udział w

wystawie min. spraw wojskowych świad-
czy © życzliwej współpracy przy Toz-
wiązaniu problemu drogownictwa  pol-
skiego najwyższych czynników wojsko-

wych. `
Szereg ciekawych i specjalnie opraco-

wanych statystyk jaskrawo przedstawia
na wystawie nasze upośledzenie wobec
zachodu na polu drogownictwa. Dział
wojskowy na wystawie zobrazuje to
wszystko co wojsko w Polsce dokonało
dla odbudowy naszej sieci drogowej, a
w szczególności odbudowy mostów
zniszczonych przez wojnę lub przez po-
wodzie. Drogi mają ogromne znaczenie
dla sprawy motoryzacji, która w dużym

Przenosił „grypsy”
W więzieniu na Dzielnej ustalono, że

aresztanci ustawicznie komunikują się ze
światem zewnętrznym, przy pomocy tak
zw. „śrypsów”. Poprzedzone dłuższą
obserwacją. drobiazgowe śledztwo, wyka-
zało, iż „śrypsy' przenosi dozorca wię-
zienny, Stankiewicz.

Za każdy przeniesiony list Stankiewicz
pobierał opłatę od 5 do 20 zł, Do zorga-
nizowania tej „poczty” namówił dozor-
cę jeden z kryminalistów, którego nazwi-

ska Stankiewicz nie chciał wyjawić.

Sąd okręgowy skazał Stankiewicza na
rok więzienia,

Przybór na Wiś e

+ W poniedziałek rozpoczął się na Wi-
śle pod Warszawą nowy przybór wód
spowodowany silnemi opadami w miej-
scowościach górskich i pod Krakowem.
Poziom wody wzrośnie o blisko 50 cm.,
co przyczyni się do poprawy stanu że-

glugi, (i) ;

Šmierteriny spėr o kobietę
Między Mieczysławem Chudkiem i

Janem Piskorzem wynikła rywalizacja o
wzglzdy przyjaciółki Chudka, Wandy

Skalskiej. Gdy Chudek dostał się do

więzienia za jakieś przestępstwo, Pi-

skorz „również kryminalista, zjawił się u

Skalskiej, grożąc, że jeśli nie zamiesz-
ka z nim razem, zabije jej przyjaciela.
Skalska, obawiając się Piskorza, ukry-

wała się.
Gdy Chudka zwolniono z więzienia,

między rywalami wynikały częste awan-
tury. Kiedyś Piskorz odprowadził Chud-
da do Skalskiej, której oznajmił, że do-
szli już obaj do porozumienia, wobec
czego muszą ten fakt uczcić libacją.

Cała trójka udała się wobec tego do

Bronisława Oberkocha, gdzie urządzono

libację. Piskorz przyniósł wódkę i w

znacznej części finansował ucztę. W pe-

wnej chwili między rywalamiwybuchła

na nowo kłótnia, Obaj wyszli na kory-

tarz. Po chwili w drzwiach pojawił się o-

krwawiony Chudek i ze słowami: „Wan-

deczko, już umieram”, runął martwy na

ziemię. Piskorz, zagroziwszy Skalskiej

śmiercią, jeśli go wyda, zbiegł. Ober-

koch zawiadomił policję, która wkrótce

schwytała zbrodniarza.

Piskorz stanął przed sądem, tłuma-

cząc się, że Chudek rzucił się nań z no-

żem. Sąd okręgowy skazał Piskorza na

5 lat więzienia.  

stopniu interesuje armję, ze względu na
wzrastającą wciąż motoryzację.wszyst-
kich armji. Problem motoryzacji wyma-
ga szczególnej pieczy ze strony władz i
społeczeństwa. W Polsce musi on wresz-
cie wejść w okres realizacji i postępu,
ponieważ jesteśmy krajem  wymagaią-
cym na tem polu dużego wysiłku i du-
żej świadomości,

Wystawa drogowa postawiła sobie
między innemi za cel przedstawienie
faktu, że motoryzacja podnosi dobrobyt
w kraju, że wpływa na rozwój kultury,
oraz że zapewnia bezpieczeństwo.
Wszystko to co może przyczynić się do
rozwoju motoryzacji musi być otoczone
w Polsce jak największą opieką i ży-

czliwością ogółu,

Wielki, czerwony napis, drgającego

neonu, błysnął po raz ostatni na granato-

wej kotarze nieba i zagasł. Z pobliskiego

kina tłumnie wychodzą widzowie ostat-

niego seansu. Pan Walenty zatrzasnął

z hałasem żelazną kratę w bramie do-

mu, gdzie od dwudziestu lat pełni odpo-

wiedzialną funkcję dozorcy, lepiej owi-

nął się w kożuch (choć to jeszcze do zi-

my daleko, ale chłód nocy starym ko-

ściom daje się we znaki) i zasiadł sobie

na ławce przed dyżurką, czekając na

pierwszego spóźnionego lokatora.

Jednocześnie, na ulicy wysunął się z za

węgła domu pan Józef, ubrany w długą

kapotę z czerwonemi wyłogami i czapkę

nocnego dozorcy sklepów, poprawił zwi-

sający na pasku zegar kontrolny i, postu-

kując laską, rozpoczął obchód.

Wystawy sklepowe są jeszcze pełne
wiatła, ale właśnie pan Józef, przecho-
dząc wolno, coraz to którąś pogrąża w
mrok, przekręcając ukryty w zalomku

 

Najtrwalsze

CZAPKI
SZKOLNE

R. CIESZKOWSKI
Marszałkowska 81b (róż Hożej)

Nowy Świat 54 (obok hot. „Savoy“)

 

Zapisy na poltechnike
Rektorat politechniki” warszawskiej

wyznaczył dodatkowy termin zapisów i
egzaminów dla' maturzystów kończą-
cych w roku bieżącym służbę wojsko-
wą. Zapisy od tej katęgorji kandydatów

przyjmowane będą 15 — 19 paždzierni-
ka, zaś dodatkowe egzaminy konkurso-
we odbędą się w dniach od 24 do 31 pa-

ździernika r. b. (i)

Ogórki zamiast kopert
Generalny komisarjat wyborczy — о-

trzymuje skargi komisyj obwodowych na

niesumienność dostawców druków wy-

borczych. Przy dostawie kopert zdarzy-

ły się liczne wypadki wadliwego wyko-

nywania zamówień. Do komisji wybot-

czej w Mławie w skrzyniach z koperta-

mi wyborczemi nadesłała lwowska dru-

karnia zgniłe ogórki. (i)

 

 

zwłok do grobu,

Opatrzony š.š. Sakramentami zmarł dnia 2 września w Warszawie w 45 roku życia

Nabożeństwa żałobne odb dzie się w kościele na cmentarzu powązkowskim, w środę, dnia 4 września, o godzinie 11 i pół, Po skończonem nabożeństwie nastąpi wyprowadzenie

FDMINISTRACJA , WERSZAWSKIĘGO DZIENN KA NYRODOWEGO”"

ś.' TP.
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Nocne życie stolicy
muru kontakt, Od czasu do czasu otwie-

ra ukrytą w ścianie domu małą skrytkę i

wyjętym stamtąd kluczykiem ,przytwier-

dzonym do łańcuszka, nakręca swój ze*

gar Na wąskim pasku papieru mecha-

nizm wyciska godziny i minuty. Kiedy

rano pan Józef ukończy swą 'służbę, ten
pasek papieru będzie dowodem, że czu-

wał przez całą noc.

Przystanki tramwajowe dawno już zga-
szono. Nocne wozy zrzadka kursują po

pustych ulicach. Warszawa ułożyła się

do snu. Czy jednak życie zamarło w niej

zupełnie?
Z pobliskiego baru dochodzą stłumio-

ne dźwięki muzyki, przez otwarte drzwi
o zapotniałych szybach bije na ulicę
mdły zapach alkoholu i rozmaitych po-
traw. Właśnie u skraju chodnika zatrzy-
mała się taksówka, z której wysiadło

rozbawione towarzystwo. Jakiś młodzie-

niec, towarzyszący na niepewnych nogach

eleganckiej damie, śpiewa na cały głos:

— Zwykle jesienią tak bywa,
Że miłość więdnie jak kwiat...

Z mroku wyłania się postać policjanta.

Mówi surowo, choć zlekka uśmiechnięty:

2— Ciszej proszę. Ludzie chcą spać.
Towarzystwo znika w drzwiach baru.

Ludzie, których jutro czeka praca, śpią

twardym snem, znużeni wysiłkiem po-

przedniego dnia. Inni szukają nowych

sił w zabawie. A są i tacy, dla których
właśnie noc jest porą pracy. To: prze-
dewszysikiem ci którzy zajmują się to2-
letą wielkiego miasta.

Z głębi ulicy wyłania się wielki samo-
chód, mechanicznie czyszczący jezdnię.
Zmywa ją strugami wody i szoruje twar-

demi szczotkami. Na chodnikach rozcią-

śnięto długie gumowe węże. Dozorcy

miejscy szczotkami czyszczą sprawnie i

szybko chodniki, Warszawa musi być ra-
no czysta, wymyta, śdyby mogła, byłaby

nawet pachnąca... Chciałaby się uśmie-

chać do mieszkańców.
Cóż, kiedy właśnie otwarto jakąś bra-

mę i na wóz, stojący na ulicy, wynoszą

śmieci i wylewają pomyje. Fala zaduchu
bije o mury domów, wpełza przez nieo-
patrznie otwarte okna. Kwiaty, kwitnące

w koszach, przytwierdzonych do ulicz-
nych latarń, z rezygnacją pochylają

barwne kielichy.
Jedna po drugiej gasną latarnie. Nie-

długo niebo zacznie różowieć na wscho-

dzie. Człowiek, śpiący we wnęce muru

zadrżał przez sen z chłodu i szczelniej o-

tulił się łachmanami. Na pustej ulicy głu-

cho dźwięczo kroki zapóźnionego prze-

chodnia. Od ściany domu odrywa się
szara postać, Płynie zduszony szept:
— Papierosy... papierosy...

  

 

MIĘDZY PÓŁNOCĄ A ŚWITEM
To nocny sprzedawca, reklamuje swój

towar. Na rogu przy wózku - barze
trzech ludzi zajada gorące parówki,
— No, a teraz na drugą nóżkę... siup!

—słychać głos.
Wydobyta z pod palta butelka wódki,

przechodzi z rąk do rąk.
— Zagryziem paróweczką...
Zgasła ostatnia latarnia. Niebo na

wschodzie różowieje coraz silniej. Już
niedługo z za rogu wyłoni się dzwoniący,
czerwony tramwaj. (st. g.).
  

Powtórne

kwitnienie akacyj

W ogrodach warszawskich tu i owdzie
zakwitły w sierpniu powtórnie akacje.
Kwitną przeważnie drzewa młode, ale
nie tak obficie, jak to ma miejsce na
wiosnę, Kwitnące drzewa zawiązują о-

woce, które przed zimą jednakże już nie
dojrzeją.

Należy zaznaczyć, że w tym roku, na
wiosnę, nawet akacje starsze nie kwitły
prawie wcale, co, prawdopodóbnie,
przypisać należy dość silnym przymroz-

Uroczystości parafjalne
na Powązkach

W ub. niedzielę parafja powązkow-
ska gościła u siebie J. E. ks. kardynała
Kakowskiego, który wraz ze świtą prze-
prowadził tradycyjną, odbywającą się co
13 lat, wizytację paratji św. Józafata.

Na przybycie dostojnego gościa mia-.
steczko udekorowano flagami .o bar-
wach narodowych i papieskich. Robot-
nicy fortu Bema zbudowali trzy wspania-
łe bramy triumłalne z napisami: Witaj
Arcypasterzu. ||

Przy pierwszej z nich przyjeżdżającego

ks. kardynała przywitał ks. -prob. Cz;
Skomorowski, delegacje  organizacyj
społecznych i ludność miejscowa, a or-
kiestra pracowników fortu Bema ode-

grała marsza kardynalskiego.

T

Następnie w miejscowym  kościołku
ks, kardynał celeprował osobiście Mszę
Św., podczas której chór pod dyrekcią
p. Józefa Sopoćki wykonał pieśni reli-
gijne,

Po: udzieleniu dziatwie miejscowej sa-
| kramentu Bierzmowania odbyły się. u-
roczystości poświęcenia nowego ołtarza
oraz chorąświ parafjalnej, ufundowanej
przez ks, prob, Skomorowskiego.

Żegnając parafjan ks, kardynał w pięk-
nem przemówieniu wezwał ich do dal-
szej intensywnej pracy dla dobra Kościo- kom majowym. ła i Ojczyzny...

 

Instrukcja o Ściganiu przestępstw
Min. sprawiedliwości i min. spraw

wewnętrznych ogłosiły zasadniczą  in-

strukcję o ściganiu przestępstw, która

weszła w życie z „dniem wczorajszym.

Instrukcja ta przewiduje, iż powodem

wszczęcia dochodzenia przez policję

być mogą poza zameldowaniami, wie-

ścią publiczną także i anonimy. Docho-

dzenie podjęte na podstawie anonimów

musi być jednakże dokładnie sprawdzo-

ne w sposób nie rzucający podejrzeń na
osobę przeciwko której anonim jest

skierowany. Doniesienia anonimowe,

które się nie sprawdzą będą powodem

dochodzenia dla ujawnienia autora rzu-

cającego fałszywe oskarżenia,

Specjalne przepisy omawiają sprawę
rewizyj i aresztowań. Postanowienia są-
du o aresztowaniu muszą być doręczane

osobom, zatrzymanym przed upływem
48 godzin, Termin ten biegnie mimo dni

świątecznych.

Aresztowanie sędziego nastąpić może
jedynie w wypadku schwytania go na

wach związanych z uczestnictwem ich
w pracach ciał ustawodawczych.
Przy dochodzeniach policyjnych prze-

ciwko nieletnim przestępcom zwracana
ma być uwaga na stopień rozwoju umy-

słowego i rozeznanie sprawcy, stosun <i

materjalne i rodzinne. Instrukcja zwra-
ca uwagę władz policyjnych na niedo-
puszczalność zatrzymywania osób ek-
sterytorjalnych, jak członków Korpusu
Dyplomatycznego, w razie potrzeby dy:
plomaci mogą być tylko legitymowani.

Podczas przeprowadzania rewizyj or-
gana P. P. mogą przeglądać, korespon-
dencję tylko u osób podejrzanych prze-
ciwko którym podjęto dochodzenie.
Sprawdzanie korespondencji osób niepo-
dejrzanych nastąpić może tylko za ich
zgodą. Zatrzymywanie listów, depesz i
kontrola rozmów telefonicznych wyma-
ga aprobaty władz prokuratorskich lub
też wniosku do sądu grodzkiego,

Organa P. P, w ściganiu przestępstw,
współpracować mają ściśle z prokura- gorącym uczynku zbrodni. Posłów i se-

natorów nie wolno aresztować w spra- |

turą. (i)

 



Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem ze skłonnością do burz i prze-
lotnych deszczów.

Lekki spadek temperatury. Sła-
be wiatry zachodnie lub południo-
wo-zachodnie.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste
fańskiej.

Z MIASTA.
— Sprawa pomnika Adama Mic-

kiewicza. Jak się dowiadujemy art.
rzeźbiarz Kuna wykończył model
pomnika Adama Mickiewicza, — го-
boty jednak ze względu na budowę
w szybkim tempie na Rossie nie
rozpoczną się w br. i przesunięte
zostały, na rok przyszły. Również
dotychczas ostatecznie nie została
uregulowana sprawa ogródka p.
Sztrallowej. Właściciel ogródka
bawi w Paryżu; nawiązano z nim
pertraktacje. Zgody jednak na od-
stąpienie ogródka narazie zarząd
miasta nie otrzymał,

W. początkach przyszłego roku
zarząd miasta przystąpi do wstęp-
mych prac regulacyjnych ulicy Mic-
kiewicza, zaś w połowie roku roz-
poczną się faktyczne prace przy u-
stawianiu pomnika. (h)

SPRAWY MIEJSKIE
— Lustracja rynków. W, dniu

wczorajszym na rynkach wileńskich
lotna komisja sanitarna dokonała
inspekcji wozów włościańskich,
straganów przelkkupniów itp..

Komisja zbadała przywiezione
na targ artykuły spożywcze, nabiał
it p,

Osobom trudniącym się handlem
a nie przestrzegających przepisów
sanitarnych sporządzono  protokuły
karno-administracyjne. (h)

SPRAWY PRASOWE.
— Ukaranie redaktora pisma li-

tewskiego. Sąd grodzki rozpatrywał
sprawę redaktora odpowiedzialnego
„Vilniaus Rytojus“ Nowika, oskaržo-
nego o zamieszczenie odezwy tym-
czasowego komitetu litewskiego,
zawierającej nieprawdziwe 'wiado-
mości o szkolnictwie. Nowik skaza-
my został na jeden miesiąc więzie-
nia i zł. 300 grzywny.

SPRAWY SZKOLNE.
— Nowi naczelnicy wydziałów.

Z początkiem roku szkolnego rozpo-
częli urzędowanie w wileńskiem ku-
ratorjum okręgu szkolnego dwaj
mowomianowani naczelnicy wydzia-
łów. Mianowicie wydział szkół po-
wszechnych objął p. Steian Bąbiń-
ski, przeniesiony z kuratorjum z
Równego. wydział zaś szkół śred-
nich objął p. Józef Lubajacki, prze-
niesiony z kuratorjum brzeskiego.

 

 

wileńska.
Dyrekcja  Koedukacyjnych

Kursów Wieczornych z programem
gimnazjów państwowych im. „Ko-
misji Edukacji Narodowej“ w Mil-
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 mała 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,

SPKAWY UNIWERSYTECKIE.
— Przed zapisami na U, S. B.

Jak się dowiadujemy na Ц. 5. В. &
nowym rokiem akademickim będą
wymagane przy zapisach  świadec-
twa dojrzałości w oryginale. Skła-
danie matur oryginalnych przez no-
wych kandydatów studentów  spo-
wodowane zostało licznemi wypad-
kami fałszerstw i wprowadzaniaw
błąd władz uniwersyteckich. Zano-
towano również nadużycia, podle-
gające na przekladaniu odpisów
motarjalnych, sporządzonych z do-
kumentów podrobionych. (h)

SPRAWY WOJSKOWE.
Rejestracja rocznika 1917.

Referat wojskowy zarządu miasta
Wilna przystąpił do rejestracji męż-
czyzn urodzonych w 1917 roku,

Rejestracja odbywa się według
kolejności i trwać będzie do 1 paź-
„dziernika rb. Referat wojskowy
przypomina wszystkim zaintereso-
wanym aby we własnym interesie
przy zgłaszaniu się do rejestracji
posiadali metryki urodzenia i pó-
trzebne papiery. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zniżone taryły na drzewo so-

wieckie. Wiieńska dyrekcja kolejo-
wa wprowadziła obniżone opłaty na
przewóz drzewa z Sowietów do
Niemiec, tranzytem przez Polskę.
Na przewóz drzewa  celulozowego
przyznana została 10 proc. zniżka
opłat klasy wyjątkowej po  prze-
wiezieniu 25 tys. ton w okresie pół-
rocznym.

Ulgowa taryfa zastosowana bę-
dzie również na przewóz drzewa
Ikopalnianego. (h) ‘

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za szybką jazdę. Staro-

sta grodziki w trybie administracyj-
no-karnym ukarał Antoniego Sabu-
ka (zaułek Kowieński 4) grzywną w
wysokości zł. 15 z zamianą na trzy
dni aresztu za nadmiernie szybką|
jazdę po tlicach motocyklem, i

Abrama Szustera (Niemiecka 4)
grzywną w wysokości zł, 10 z za-
mianą na trzy dni aresztu za szybiką
įjazdę rowerem i najechanie prze-
„ chodnia,
1 Jadwigę Rynkiewiezową,
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Cmentarz żydowski na Pióromoncie
Przed kilku tygodniami, jak SE, wobęc *'czego cmentarz|

domo, władze wojskowe projekto-|nie będzie naruszony. W piśmie tem
wały część starego cmentarza ży- |jednocześnie Starostwo zapytuje
dowskiego na Pióromoncie prze-| śminę, kiedy zostaną ukończone
kształcić na boisko sportowe. Na|prace przy stawianiu dokoła amen-
skutek starań sier żydowskich pro-|tarza nowego ogrodzenia, oraz czy
jekt ten został odrzucony. W związ-|są prowadzone specjalne prace kon-
ku z tem w dniu przedwczorajszym serwacyjne. Odpowiedź na te i inne
gmina żydowska otrzymała pismo! pytania gmina zydowska ma dostar-
ze Starostwa Grodzkiego, powiada-|czyć Starostwu do dnia 5 paździer-
miające gminę, iż projekt stał się|nika.

Skazany za fałszerstwo
W, marcu r. b. podczas usiłowania niknięcia kary podrobił również le-

podjęcia większej kwoty pieniężnej gitymację Związku Inwalidów Wo-
z Urzędu Pocztowego wi Wilnie na|jennych R. P. Korzystając z stałszo-
słałszowaną książeczkę P. К.O. | wanej kisiążeczki, oskarżony kilka-
został ujęty i oddany w ręce policji krotnie podejmował rozmaite sumy
niejaki Michał Dworzecki, zam.|w Wilnie, Białymstoku, Nowej Wi-
przy ul. Zawalnej 16 m. 17. Fałszerz |lejce i Gudogaju. Wczoraj sprawa
został _ osadzony vw _więzieniu|jego znalazła się na wokandzie Są-
prewencyjnem na Łukiszkach.| du Okręgowego, wynikiem którego
Śledztwo ustaliło, iż poza podrabia-| Michał Lworzecki został skazany
ną kilkakrotnie książeczką wkłado- na 2 lata więzienia.
wą, Michał Dworzecki w celu u-4

Kradzieże na prowincji
W dniu 1 Ibm. między godz. 10-tą do nosa. Listopadzki pił całą noc z

a 10,10 nieznani złodzieje skradli z Bułakami i grał na hanmonji. Spraw
mieszkania Antoniego Gwiazdy w cy ukryli skradzione rzeczy i do wi-
Landwarowie 1.564 jgotówiką, biżu- ny nie przyznali się.
terję, weksle, papiery wartościowe i W nocy z 21 na 22.VIII skra-
inne rzeczy. Poszkodowany oblicza 'dziono ze stodoły rower Kazimierzo-
straty na zł. 2.499. wi Naumowiczowi ze wsi Leoniszek,|

W, dniu 1 bm., o godz. 3-ej, Jan,|śminy szumskiej. |

Bronisław i Stanisław Bułakowie z Wi nocy z 19 na 20.VIII zginęła!
Kowalczuk skradli Wojciechowi Li-|z pastwiska, czy też została skra-'
stopadzkiemu ze wsi Połubieczki, dziona 9-letnia klacz, własność Ju-'
gminy szumiskiej, harmonję, portmo-|styna Wiejuka z Bystrzycy, gminy,
netkę z 10 zł, zapalniczkę i chustkę | worniańskiej, !

‚аанаНВ аеЫЕА 20 OI A ItsVa ЗБ AK УОО LT NIN IST RIOR

sławę Balcewiczową  (Boltupie 5) i dokonač Ikradziežy rur wodociągo-
Amnę Pińkowską (Jerozolimska 2) wych na szkodę 3-go Baonu Sape-
grzywnami w wysokości po 8 zł. lub rów.
trzema dniami aresztu za zakłóce- — Spłoszył włamywaczy. Ubie-
nie spokoju publicznego i bójkę. głej nocy nieznani sprawcy za po-

 
Judela  Žusmanowicza  (Nowo- mocą włamania dostali się do skła-

rgódzka 124), z zawodu furmana, du ekspedycyjnego Eljasza Straku-
śrzywną w wysokości zł. 10 lub na przy ul. Wielkiej 32. Kradzieży

nie dokonano jedynie dlatego, że zło
dzieje zostali spłoszeni przez wła-
ściciela składu.
— Worek z jabłkami na ul. Fi-

lareckiej. Nieznany osobnik, prze-

trzema dniami aresztu za uderzenie
dziecka batem.

WYPADKI.
— Nagły zgon. Nagle zasłabł i

skonał w swojem mieszkaniu, przy
zauł, Lidzkim 9 miejaki Teodor Ar- chodząc ulicą Filarecką, na widok
chipow L 50. Zgon stwierdził przy- niejakiego Mikołaja _Mancewicza,
były na miejsce wypadku lekarz po- zam, przy ul. Filareckiej 22, rzucił
gotowia ratunkowego. Przyczynę na chodnik duży worek i począł u-
śmierci ustala dochodzenie policyj- ciekać, M. Miancewicz zawiadomił o
ne. tem) policję, Po sprawdzeniu zawar-

tości worka, okazało się, iż jest on!

{

— Zamach samobėlczy. W, 2"
napełniony; jabłkami, pochodzącemimiarze popełnienia samobójstwa na-|

piła się esencji octowej MarjaLiso-, widocznie z kradzieży.
wiec, mieszkanka wsi Kożańskie|  — Podrzutki. Na ul. Kwiatowej,
pod Wilnem. Przyczyną tragicznego;około domu Nr. 7, znaleziono pod-
kroku jest zawód miłosny. rzutka płci żeńskiej w wielku około

KRONIKA POLICYJNA.  10-ciu dni Podrzutka płci męskiej
— Udaremniona kradzież, Wczo-; w wieku około 2 lat znaleziono w

raj w nocy zatrzymano i oddano do bramie Nr. 9 przy ul. Piwnej. Drogą
dyspozycji władz policyjnych nieja-|policyjną ulokowano je w przytułku
kiego Wiktora Wilskiego, zam. przy! im. Dzieciątka Jezus.
ul. Krakowskiej 23, który usiłował

 
  

 

 

 
    

 
  
 

 

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

Bernardyńskim. Ostatnie przedstawienia
„Muzyki na ulicy”, Dziś o godz. 8 m. 30 w.
„Muzyka na ulicy” świetna komedja w
opracowamiu Hemara, za kilka dni ustąpi
miejsca komedji angielskiej „Wszystkie
prawa zastrzeżone” z udziałem świetnego
aktora  lteatrów warszawskich  Marjusza
Maszyńskiego.

Dziś „Muzyka na ulicy* po cenach
zniżonych. K

Uwaga! Administracja Teatru Miejskie-
go (W. Pohulanka 11) przypomina, iż wy-
daje od godz. 10-ej do 2-ej po poł. legity-
macje zniżkowe 25 proc. na sezon 1935-36
dla instytucji urzędniczych państwowych,
komunalnych i prywatnych na listy zbioro-
we z wyszczególnieniem nazwisk. Cena
legitymacji 1 zł.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Domek

trzech dziewcząt”. Operetka „Domek
trzech dziewcząt”( grana będzie dziś i ju-
tro.

„Skowronek*. Oto tytuł jednej z naj-
piękniejszych operetek Lehara, którą obec-
nie przygotowuje zespół Teatru Muzyczne-
go „Lutnia“.
— Znižki do Teatru „Lutnia“. Admini-

stracja Teatru „Lutnia”, niniejszym komu-
mikuje, iż wydawanie bloczków  zniżko-
wych ze zniżką 25 proc. dla organizacji i
instytucji społecznych — odbywa się co-
dziennie od 10 — 1 pp. w gmachu „Lutni”.
— Teatr „Rewja* Dziś „Minister je-

dzie” w wykonaniu całego zespołu arty-
stycznego.

Specjalne zaciekawienie wzbudza tan-
go „Noc cygańska”, skomponowane przez
p. dyr. Grzegorza Kasa, a wykonane z
wielkiem powodzeniem przez St. Czerwiń-
skiego.

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 4 września.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka.
Dzien. por. Muzyka. 7.55 Giełda rolnicza.
8.00 Audycja dla szkół, 8.10—11.57 Przer-
wa. 11.57 Czas i Hejnał, 12.03 Dzien. poł.
12.15 Pogadanka dla kobiet. 12.30 Koncert
Zespołu Seredyńskiego. 13.25 Chwilka dla
kobiet. 13.30 Płyty. 15.15 Codz. odc. pow.
15.25 Życie kulturalne miasta i prowincji.

[15.30 Muzyka taneczna. 16.00 Zagadki mu-
zyczne — audycja dla dzieci. '16.20 D. c.
muzyki tanecznej. 16,45 Pogadanka o mu-
zyce. 17.00 Rzeka z piasku — rep, 17,15 W
muzykalnym domu — audycja muz. 17.50
Świat się śmieje — przegląd humoru. 18.00
Koncert kameralny. 18.20 Muzyka z płyt.
18,40 Słynni śpiewacy na płytach. 19.00
Nowe warunki realizacji zbiorów — odczyt.
19.10 Skrzynka ogólna. 19.20 Chwilka spo-
łeczna. 19.25 Koncert reklamowy. 19.35
Wiad. sportowe. 19.50 Z kabiny pilota —
rep. 20.00 Piosenki w wyk. Janusza Po-
pławskiego. 20.45 Dzien. wiecz. 20.55 Ob-
razki z Polski współczesnej. 21.00 Audycja
Chopinowska. 21.35 Kwadrans poezji. 21.50
Co to jest rak, pog. 22.00 Koncert muzyki
klasycznej. 23.00 Kom. met. 23.05 Płyty.

Eai SEL a i DE

POWAŻNE TRANZAKCJE LEŚNE
Z ŁOTWĄ.

Z Dzisny donoszą, iż w miesiącu
sierpniu rb, kupcy leśni dokonali
kilku korzystnych tranzakcyj z
przedstawicielami leśnego  przemy-
słu Łotwy. W związku z tem Dźwi-
ną spławiono przeszło 250 tratw z
budulcem i okrąglalkami do Łotwy.
Drzewo to po obrobieniu załadowa-
ne zostanie na statki i skierowane
do Anglji, gdzie już idzie jako drze-
wo łotewskie. (6)
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