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Rada
„Nie odmowcie pomocy Abisynji“

RADA LiGI NARODÓW.
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

donosi z Genewy, że wbrew  po-
przednim zapowiedziom, Posiedze-
nie Rady Ligi zwołane zostało nie-
spodzianie na godz. 18-tą.

GENEWA. (Pat). Przebieg dru-
giego posiedzenia sesji Rady był na-

stępujący. !
Po krótkiem zagajeniu przewod-

niczący Guinazu udzielił głosu peł-
nomocnikowi Abisynji proi, Joze,
który przypomniał że pośpiech jest
wskazany, gdyż Rada Ligi znajduje
się w obliczu wojny  eksterminacyj-
nej, która może lada dzień. wybuch-
nąć, W: myśl art. 15 paktu Ligi Ra-
da winna użyć wszelkich środków
celem pokojowego załatwienia kon-
fliktu. Rząd abisyński nie pragnie
obecnie przewlekłej debaty, odpo-
wiadając szczegółowo na niesłycha-
ne oskarżenia włoskie. Obecnie rząd
abisyński pragnie jednak  zaprote-
stować  jaknajenergiczniej „przeciw
manewrowi włoskiemu przeciwnika,
który chciał zaskoczyć Abisynję,
przedstawiając w ostatniej chwili
memorjał, peten oskarżeń, przygoto-
wany już od wielu miesięcy. Rząd
abisyński nie da się wyprowadzić z

Ligi Narodów

Nasiępnie przewodniczący onzaj- go do pokojowego załatwienia za-
mii, że na następnem posiedzeniu| targu włosko - abisyńskiego. Prze-
przedstawi Kadzie wniosek w spra-| widywano nawet, że Rada Ligi
wie procedury, jaka będzie stoso-|jeszcze na posiedzeniu  dzisiejszem
wana dla załatwienia zatargu wło-| będzie mogła komitet ten powołać
skio-abisyńskiego. do życia. Foczątkowo wysunięta zo-
DELEGAI WŁOSKI OPUŚCIŁ | stała koncepcja komitetu złożonego

POSIEDZENIE. z 5 członków Rady, a mianowicie
GENEWA. (Pat). W czasie prze-| Anglji, Francji, Polski, Hiszpanii i

mówienia prof, Jeze delegat wtoski| Turcji. Koncepoja ta upadła, jednak
min. Rocco opuścił posiedzenie Ra-| wobec sprzeciwu delegata włoskie-
dy Ligi Że strony delegacji włoskiej| go, który stanął na stanowisku, że
wyjaśniają, że mowa prof. Jeze była| w razie udziału Francii i Anglji
obraźliwa i tem należy tłumaczyć|również Włochy muszą być repre-
opuszczenie sali obrad przez min.| zentowane w komitecie. Następnie
Kocco. rozważano projekt powołania komi-

NOWA, KONCEPCJA, |tetu, złożonego tylko z trzech
GENEWA. (Pat). W: ciągu całego członków Rady. Dotychczas jednak

dnia wczorajszego toczyły się roz- nie zdołano uzyskać zgody ze stro-
mowy pomiędzy poszczególnymi ny kandydatów, którzyby w komite-
czionkami Rady Ligi w sprawie u- cie tym mieli brać udział, W rezul-
tworzenia. specjalnego komitetu Ra- tacie wczorajsze wieczorne posie-
dy, który zostałby obarczonymisją | dzenie Rady nie powzięło żadnej
opracowania wniosku  zmierzające-|decyzji w tej sprawie.

POKÓJ Czy wojma?
RZYM. (Pat). Według wiadomo- terjałem wojennym i 100  mułami.

ści nadeszłych z Addis Abeby, Abi- Europejczycy opuszczają w dalszym
synja zamówiła broń na 2 mib. fran- ciągu Abisynję, We wtorek ma wy-
ków w. Szwajcarji i 50 tys. dolarów jechać 40 obywateli niemieckich.

„nia dwóch pociągów towarowych.

Stolica w hołdzie Marji
Skłodowskiej-Curie.

WARSZAWA. (Pat). Dziś o go- Na chwilę przed rozpoczęciem
dzinie 12-ej w poł. odbyła się uro-| uroczystości przybyła małżonka
czystość  przemianowania  placu| Pana Frezydenta R. P. pani Marja
przed instytutem radowym przy ul.| Mościcka, r.
Wawelskiej na plac imienia Marji Fo przemówieniu p. prezydenta
Skłodowskiej - Curie oraz odsłonię-| miasta Starzyńskiego p. Prezyden-
cie pomnika jej imienia, towa Mościcka dokonała  odsionię-

Frzy pomniku ustawiły się pocz-|cia pomnika znakomitej uczonej,
ty sztandarowe . oraz delegacje | dłuta p. Nitschowej, Ą
wszystkich warszawskich szkół żeń-|  Następnie wygłosił przemówienie
skich. Przed pomnikiem
miejsca członkowie rządu, przed-'go prof. Fieńkowski.
stawiciele władz, członkowie rodzi-' Uroczystość zakończyła się ode-
ny znakomitej uczonej, profesoro- graniem przez orkiestrę marsza Do-
wie wyższych uczelni, przedstawi- rożyńskiego.
ciele stowarzyszeń i organizacyj.

Katastrofa kolejowa pod Bydgoszczą
BYDGOSZCZ. (Pat). Pod Byd- ciągu towarowego były fatalne. Lo-

goszczą wydarzyła się dziś rano ka- komotywa pociągu towarowego
tastrofa kolejowa wskutek  zderze-; wpadła na stojący pociąg, druzgo-

lcśc 1 wagonów.
wagony pociągu stojącego na stacji

bagażem, a w
się

Szczegóły jej są następujące:
Na st. Wierzchucin stał pociąg, były załadowane

w którym kilka wagonów było zaję-| trzech pierwszych  znaidowali
te przez wojsko. Na tenże tor wije-
chał pomimo zamkniętego sygnału| wydobyto 11 żołnierzy ciężej i lżej
pociąg towarowy, zdążający do Gdy| rannych oraz 1 ciężko rannego funk
ni. Skutki nieuwagi maszynisty pó-| cjonarjusza kolejowego.
`

zajęli Rektor uniwersytetu  "warszawskie- |

Ustatnie cztery |

żołnierze. Spod gruzów wagonów.

równowagi przez ten manewr. ok В >
S as w St Zjedn., Holandji oraz innych== LONDYN, (Pat). Reuter donosi 2

s" Rząd abisyński odrzuca 2 pogat: krajach. Włoskie koła polityczne o- Addis Abeby: rząd abisyński za-
+= a a Ut = świadczają, że właśnie, kiedy i ; szwajcarską misję woj-

> isynja wie 0 tem, y |cy mają nadzieję na pokojowe  za- |skową, która składać się ma z kilku

 
by posiadałaWawio. |iatwienie sporu ich agencja praso- nastu olicerów, przeważnie artyle-
tri wale nai b SEE. śtżągnąć| wa Keuter donosi, że  abisyńczycy|rzystów.

й y KA i gorączkowo się zbroją. ADDIS ABEBA, (Pat). Reuter
agresji ze strony Włoch, NiestetyAlbisynja nie jest dostatecznie u- ADDIS ABEBA, (Pat). W ciągu|donosi. Do AddisAbeby przybyło 4

(WARSZAWA. (Pat). Pan Pre-
zydent R. P. przyjął w dniu dzisiej-
szym pana wojewodę krakowskiego

i WŁ Raczkiewicza, który w charak-|
!

ZNAMIENNA WIZYTA.

 ‚  Audjencje u Pana Prezydenta
terze ambasadora nadzwyczajnego
brał udział w uroczystościach po-
grzebowych królowej belgiiskiej.

Następnie Pan Frezydent R, P.
przyjął księdza Arcybiskupa Jał-
brzykowskiego metropolitę wileń-

zbrojoną i dlatego sytuacja jest tak
groźna. Rząd włoski pragnie wyrzu-
cić Abisynję poza nawias prawa,
aby móc w ten sposób wyzbyć się
wszystkich wiążących zobowiązań
międzynarodowych. Rząd włoski
przypomina światu, że dysponuje
miljonem żołnierzy i że wszelika dy-
skusja z Abisynją: na stopie równo-
ści obraża jego dumę narodową.

Rząd abisyński zwraca się nato-
miast do Ligi Narodów, aby udzieli-
ła mu swych rad i pomogła mu w
przeprowadzeniu rozpoczętych już
reform. ROZ iAł

Jeze oświadczył: Rząd abisyński
domaga się od Rady, aby przedsię-
wzięła środki, które zapobiegałyby
groźbie wojny i zahamowały wysył-
kę wojsk włoskich. Mówca zwraca-
jąc się do członków rady oświad-
czył: Nr,

„Panowie uprzytamniacie sobie
najwyższe śmiertelne niebezpieczeń-
stwo, jalkie grozi jednemu z człon-
ków Ligi, a być może zagraża rów-
nież pokojowi światowemu.

kości, którem jest Liga Narodów.
Abisynja żąda, aby państwo, nale-
żące do Ligi, którego byt i niepod-
ległość zostały zagrożone, nie pozo-
stało bez poparcia. Nie odmówcie

Abi- |
synja odwołuje się do sumienia ludz-|

ub. nocy i dnia ku granicy wyjecha-
ło kilka pociągów z transportem
wojskowym tysiąca żołnierzy, ma-

ZŁEJ
NABOŻEŃSTWO DLA DZIECI
POLSKICH NIE ODBYŁO SIĘ.
RYGA. (Pat), Z Kowna donoszą:

„Dzień Polski*' podaje, że 1-go wrze-
śnia w dniu otwarcia roku szkolnego
w gminie polskiej w Poniewieżu
miaio się odbyć uroczyste nabożeń-
stwo w kościele O.O. Marjawitow.
Gdy młodzież szkolna i personel pe-
dagogiczny zgromadził się przed
godz. 9-tą w kościele, a ks. prefekt
udał 'się do zakrystji, okazało się,
że jest ona zamknięta. Po pėlgo-
dzinnem czekaniu młodzież udała
się spowrotem do szkoły. W, tym
samym dniu w katedrze w  Ponie-
wieżu odbyło się mabożeństwo w
związku z otwarciem roku szkolne-
"go dla szkół litewskich. я

FRONT „JEDNOŚCI KŁAJPEDZ-
! KIEJ“,
| PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
„donosi z Kowna, że stronnictwa nie-
mieckie na obszarze Kłajpedy po-
stanowiły rozwiązać się i ubworzyć
'wspólny antylitewski front „Jedno-

 

 

pomocy Abisynji, ponieważ jest ona ści kłajpedzkiej”.
słaba, a jej napastnik potężny. Oby STRAJK CHŁOPÓW NA LITWIE
nie zostało zapisane w historji,że! NIE ZLIKWIDOWANY. |
narody bądź steryzowane, bądź win-, RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą,
ne wspólnictwa, bądź wreszcie nie- że o ile można sądzić z krótkich do-
ubłagane w swoim egoizmie porzu- niesień prasy kowieńskiej, sytuacja
ciły mały naród, zagrożony w swej strajkowa na wsi nie została jeszcze
egzystencji. : |całkowicie zlikkwidowana. W, wielu

Następnie zabrał głos delegat miejscowościach trwa nadal bojkot
ZSRR komisarz Litwinow, który rynków. Zdarzyły się przytem wy-
wyraził żal, że paryskie wysiłki W. padki palenia mostów na  gościń-

ołicerów francuskich. Cel ich przy-
bycia jest nieznany.

twy.
wiejskiej. Aresztowani w związku z
ostatniemi wypadkami  członikowie
centralnego komitetu partji ludow-
ców Oszkinis i Kezinajtis odpowia-
dać mają za uprawianie agitacji na
rzecz strajku.

 

ZANIECHANIE BUDOWY LINJI
KOLEJOWEJ NOWOJELNIA —

NOWOGRÓDEK.
Jak się dowiadujemy ze względów
technicznych i tinansowych władze
kolejowe narazie zaniechały budowy
linji kolejowej Nawojelnia — Nowo-
gródek. Rozpoczęte roboty zostały
przerwane i wznowione zostaną nie
wcześniej niż w przyszłym roku na
wiosnę.

W związku z tem około 100 ro-
bolników, którzy chwilowo mieli
znaleźć zatrudnienie znalazło się
bez pracy. (h)

ZABIŁ UDERZENIEM PIĘŚCI.
ŚWIĘCIANY. W dniu 4 bm. o

godz. 19-ej w -Nowo-Święcianach po-
wstała sprzeczka na tle mieszkanio-
wem, a następnie bójka pomiędzy
Michaliną  Jermalową i jej synem
Franciszkiem, lat 17, a Hirszemi
Frydą Mirmanami. Obie strony oko-
ło godz. 20-ej zwróciły się ze skar-
gą do tamiejszego posterunku, gdzie
w czasie wyjaśnienia sprawy Hirsz
Mirman, lat 22 błyskawicznie ud:
rzył pięścią w głowę Franciszka
Jermala. O godz. 24-ej zmarł w
swojem mieszkaniu Jermal, praw-

  
  

WARSZAWA. (Pat). W. dniach |skiego,
2 i 3 bm. bawił w Warszawie p. —1

„ Charles Devey, który jak wiadomo IPOGWAŁCENIE KONSTYTUCJI
w latach 1927/30 był doradcą finan-q GDAŃSKIEJ.
sowym rządu polskiego. , GDAŃSK. (Pat). W
W czasie swego pobytu p. Char- prowadzeniem przez senat+ gdański

les Dewey miał sposobność zetknąć zmiany gdańskiego kodeksu karnego
się z prezesem banku polskiego sprzeciwiającej się postanowieniom
Władysławem  Wiróblewskim oraz | konstytucji wolnego miasta, opo-
szeregiem osobistości ze świata po-|zycja złożyła petycję na ręce wyso-
litycznego i finansowego. | kiego komisarza Ligi Narodów,

 

Vi Powszechny Zjazd Historyków
| Polskich w Wilnie 1935 r.

VI powszechny Zjazd Historyków Zjazdu uczestnicy jego będą podej-
Polskich w Wilnie, wyznaczony po-

! czątkowo na czas od 8 do 11 wrześ-
nia b. r. uległ pewnemu opóźnieniu
' wskutek wyborów i odbędzie się w.
| dniach 17—20 września r. b. Otwar-
cie Zjazdu mastąpi dn. 17 b. m. o
godz. 11 rano w obecności Pana Mi-
nistra W. R. i O. P., który raczył
łaskawie przyjąć protektorat nad: dniu 18 b. m. o godz. 12-ej,
Zjazdem, reprezentantów władz il W przerwach między obradami
miejscowego społeczeństwa,  Bez-i będą urządzane wycieczki po mieś:
pośrednio po otwarciu Zjazdu zosta-;cie i najbliższych okolicach (Werki,
nie otwarta w Bibljotece Uniwersy-|Troki). Po zamknięciu Zjazdu, jego
teckiej wystawa, która zilustruje! uczestnicy udadzą się do Grodna,
stosunki polsko - litewskie w prze-| gdzie ma nastąpić inauguracja od-

mowani przez Pana ojewodę?i
J. M. Pana Rektora U. S. B., poza-
tem Zarząd miasta urządza dla nich
w dniu 18 b, m. przedstawienie te-
atralne na Pohulance. Podobnież
członkowie Zjazdu - będą uczestni-
czyć w akcie poświęcenia nowego
śmachu Archiwum Państwowego w

związku z |

obrad ekcjachrady w sekcjach rozpoczną
516 17-60 popołudniu i trwać będą
aż do dn. 20b. m. włącznie, w któ-
rym to dniu nastąpi zamknięcie

; Zjazdu. Wszystkie posiedzenia Zjaz-|
„du, zarówno plenarne, jak i sekcyj-
„ne, będą się odbywać w salach wy-

|do dyspozycji Zjazdu przez . М.
iPana Rektora. W czasie trwania

działu Polskiego T-wa Historyczne-
$o oraz zwiedzanie miejscowych za-
bytkków.

Ze względu na zbliżający się ter-
min Zjazdu Komitet Organizacyjny
przypomina wszystkim, chcącym w
nim wziąć udział, o konieczności
uiszczenia składek w wysokości 25,

e"|kładowych Uniwersytetu, oddanych| 15 lub 5 zł., które należy przesłać na
konto PKO. Polskiego T-wa Hist.
we Lwowie Nr, 152.226.

Brytanji i Francji, zmierzające do cach, aby utrudnić komunikację wsi K c ‚
роіюіот’меяо 2а1]аі\міе'піа а\Ёш{Ш‹Ш‘г miastem. Pogrzeb dwóch powo a wstrząsu móz-
pozostały bezskuteczne, Mówca nie zajść na rynku w Wejwerach, gdzie Śu- *"irmana zatrzymano.
jest w stanie zgodzić się ze stanowi- doszło do krwawej utarczki z po-| POCIĄG WJECHAŁ W STADO
skiem, do którego przyjęcia Włochy licją, odbył się spokojnie przy tłum+/ BYDŁA, '

pragną nakłonić Radę. Rosia so- nym udziale okolicznej ludności
wiecka wstąpiła do Ligi Narodów,|am—————— |Ciąg osobowy nr. 750 na 398 km. па
aby współpracować nad utrzyma- STAN ZDROWIA KRÓLA odcinku Wilno — Landwarów, na-
niemi oju i w tym duchu propo- BELGIJSKIEGO. й 'jechał na stado bydła, należącego
nuje Radzie nie cofać się przed: BRUKSELA. (Pat). Stan zdro- do mieszkańców  Pietuchowa,
żadnemi wysiłkami i żadną uchwałą wia króla poprawia się i monarcha trockiej. Dwie krowy i dwa bara-
która zdobyłaby zapobiec zatargowi powrócił do zwykłych zajęć. Rano ny zostały zabite, a jedna krowa
pomiędzy dwoma członkami Ligi. |król przyjął premjera van Zeelanda. | poraniona.

W dniu 3 bm, o godz. 17,35 po- 
gm.

o Regulacja bagien głębockich
GŁĘBOKIE. W ostatnich dniach miejski w Głębokiem, a pracami

rozpoczęto prace przy regulacji rze- kieruje z ramienia wileńskiego u-
ki Berezówki w on celem img wojewódzkiego inž. imelj. An-

' osuszenia około 100 ha gruntów za- toni Szostak.
| bagnionych, położonych na Z Bagnagłębockie były siedliskiem

skaaka Tow Mele osią wału ANJA
konie zioła 150 aKDE Ša Raśdacja Ip 5
robotnych m.Głębokiego. Roboty fi- |czyni„się do usunięcia tych Šo
nansują Fundusz Pracy i samorząd magań i poprawienia klimatu,  
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Prześladowanie kościoła Katolickiego w Rosji
Prześladowanie Kościoła na te- sprawami  kościelnemi,Od osoby, przebywającej na te-

renie Rosji Sowieckiej, Katolicka
Ag. Prasowa otrzymała ostatnio na-
stępujące informacje 0 dalszych

/. prześladowaniach religijnych w tym
kraju:

Położenie Kościoła Katolickiego
na terenie Sowietów budzi coraz
większy niepokój wśród katolików
całego świata. Prowadzona przez
wojuiący komunizm akcja wysiedla-
nia lub więzienia kapłanów i zamy-
kania kościołów nietylko nie słab-

nie, lecz wprost przeciwnie, w ciągu

ostatnich miesięcy przykiera  roz-
miary zastraszające.

t Wysiedlenie wielce zasłużonego

Ojca Amoudru, dominikanina, dusz-

pasterza w Leningradzie, w głębo-

kim żalu pogrążyło serca jego pa-

rafjan oraz napełniło je niepokojem

o los świątyń katolickich w tem
mieście, w których obronie wydalo-
ny pasterz walczył z nieustającą
energją.

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Ustawa oddłużeniowa z dnia 24

października 1934 roku nie była

dość wszechstronnie opracowana, a

skutki tego już poczynamy  odczu-

wać. Między innemi brakami w tej

Ustawie są: 1) iż pozwolono z niej

korzystać dłużnikom nawet niepo-

Ustawa oddłużeniow a Spółdzielnie

renie Ukrainy jest bodaj jeszcze bar
dziej gwałtowne.
sze wyznaczają: ogromne podatki na i
świątynie, gdy zaś ściągnięcie tych
wielkich sum okaże się niemożliwe, są podobne metody.

zamykają kościoły i zamieniają je
na składy zbożowe lub kina. Pod
tym pretekstem zamknięte zostały
kościoły w Połonnem, Berszadzie i
Obodówce, ostatnio zaś władze so-
wieckie zapowiedziały zabranie ko-
ściołów w Żytomierzu i Winnicy.

Przedmiotem szczególnie  zajad-
łych prześladowań są kapłani kato-
liccy. Po aresztowaniu szeregu
księży, wśród których wymienić na-
leży ks. Szenielda w Kijowie, admi-
nistratora kościoła katolickiego na
Ukrainie, ks. Juchniewicza, oraz о-
statniego unitę lks. Szczepaniuka,
sytuacja Kościoła mna Ukrainie
przedstawia się tragicznie, bowiem
pousuwani zostali miemal wszyscy
kapłani, mogący  administrować

 

rozwiązać i jednocześnie ściągać
całą należność.

Nowa instrukcja B. A, po wy-
daniu Ustawy z dnia 24 październi-
ka 1934 s. zawiera par. 4 takiej tre-
ści, iż nawet sędziowie nie wiedzą

„jalk go można wykonać. Paragrai 4

|

a władze
bolszewickie przystępują do maso-|i leūskiego“ z dn. 8 lipca b.

tyń, A
Na terene Białorusi

Że 120 kościo-,
łów pozostaje jeszcze czynnych nie-
speina 30, a wskutek systematycz-
nej akcji władz dalszy byt tych nie- Gy: a :
Цс!д-иусіі świątyń rangos Atiu į I iso! = rosyj |
większych ośrodków zanotować na- skie ы ak . (BosakRzy ć Jęcie_kaGiołow wSłuc- | stwiennaja bieregatielnaja Kassa).

ku,, Žiobinie, Rohaczewie i Łohaj- | Pod 2ogólną NEDAS
sku. W wyniku aresztowań i wy- wszystkie państwowe rosyjskie kasy
siedlenia, na terenie Białoiusi znaj- oszczędnościowe, jak to: skaibowe,
de się nie już tylko 12 księży, pocztowe, kolejowe, szkolne etc.

a wśród nich siedmiu starców, nie, „owyższą akcję [ymczasowy Ko-
mogących już niemal spełniać obo-, mitet Organizacyjny podjął zupełnie
wiązków kapłańskich. , bezinteresownie i bezpłatnie,

Na terenie całego Związku: Podane w prasie zawiadomienie
Sowieckiego dokonywane są liczne, 9 zawiązaniu się rzeczonego Komi-

aresztowania i wysiedlenia  człon-, tetu wywołało olbrzymi napływ
ków kościelnych tad iministra-,Z$ł0Szeń . posiadaczy książeczek о-

cyjnych oraz zastosowane są wszel- szczędnościowych. : :
kie szykany w stosunku do osób,!  lysiące osób zgłasza się osobiście
biorących udział w chórach kościel- | listownie, zarówno z Warszawy,
nych i należących do bractw, oraz w jak i z licznych miejscowości kraju,
stosunku do osób, uczęszczających lysiące błagalnych próśb 0 wy-
do kościoła. ” „trwanie w. zamierzonem postano-
WORECZKA OWCZE ca|Wioniu; setki listów, pisanych krwią

L .. i rozpaczą, świadczą, że podjęta
MTargi w iłarsgiji,1433 WIZOŚCIA (935.sprawa poruszyłajedną z najżywot-

W drugiej polowie września rozpoczy- niejszych, a bodaj czy nie najżywot-
Hoo od Gl niejszą, w obecnie przeżywanych

arši w Mar” czasach, kwestję.

Marsylja, miasto liczące miljon miesz- Po dwudziestu latach daremnych
kańców, pierwszy co do znaczenia i obro- oczekiwań na zwrot oszczędności,

tów port francuski, jest stolicą gospodarczą cjyłanych drobnemi kwotami na sta-
Francji kolonjalnej, Targi w Marsylji gro- А = ПИ

madzą corocznie rekordowe ilošci wystaw- rość, lub na wypadek choroby i nie-

|| został
OSIE Tymczasowy Komitet Organizacyi-

'nają się organizowane
sięciu lat, międzynarodowe

sylji, ‚

ny, mający na celu zorganizowanie i sowy Komitet
(podjęcie starań o windykację od rzą gnąc postawić sprawę tak, jak wy-
"du Sowietów wkładów obywateli maga jej ważność i powaga oraz in-

|

Sprawa „oszczędzonych rubli
Z powodu licznych zgłoszeń osób zainteresowanych podajemy

poniżej treść artykułu, zamieszczonego w numerze „Dziennika Wi-
r.

Władze tamtej- wego zamykania pozostałych świą-| : W. pierwszych dniach kwietnia mieć oparcie w i 38 dE

zawiązany w Warszawie ców.v as Lai AA
Z powyžszych względow Tymcza-

Organizacyjny, pra-

teres posiadaczy Iksiąžeczek, propo-
nuje powołać oticjalny Stały Komi-
tet do sprawy odzyskania od rządu
Sowietów wikładów  oszczędnościo-
wych.

Komitet taki winien mieć prze-
dewszystkiem upoważnienie od mo-
codawiców.

lymczasowy Komitet Owganiza-
cyjny jest zdania, że sprawa ta da
się osiągnąć przez powierzenie rze-
czonego mandatu osobom wybra-
nym drogą korespondencji na ca-
tym obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej, |

Podając niżej szemat upoważnie-
nia, lymczasowy Ńomitet  Organi-
zacyjny uprasza wszystkich posia-
daczy książeczek  oszczędnościo-
wych (Gosudarstwiennaja Sbierega-
tielnaja Kassaj, o ścisłe zastosowa-
nie się do instrukcji, w celu osią-
śnięcia sprawnego i pomyślnego dia
obrony interesów posiadaczy ksią-
żeczek załatwienia sprawy.

Jednocześnie [Tymczasowy Ko-
mitet Organizacyjny stoi na stano-
wisku, że sprawa jest akcją ściśle
społeczną i jako taka będzie prowa
dzona przez Komitet, jalk dotąd tax
i nadal, zupełnie bezinteresownie itrzebującym ulg. 2) Ustawa daje ulgi w pierwszym ustępie głosi, iż w 1a-

dłużnikom kosztem drobnych oszczę ' zie niezapłacenia jednej raty kapita-

dności złożonych przez ubogą lud-'fowej lub odsetkowej, służy prawo
ność na tak zwaną czarną godzinę.instytucji (Spółdzielni) poszukiwać

Np. Spółdzielnie obowiązane Są |tej niezapłaconej raty. Od pożyczki
| z każdym dłużnikiem zawrzeć układ |500 zł, 1-sza rata wynosi jeden proc.
ma rozterminowanie pożyczki na 14|t, j, 50 zł. Dotychczas innej ustawy”
lat, nawet z takim, którego majęt-

mość jest zadłużona ponad wartość
z doliczeniem niepłaconych od 3-ch
lat odsetek.

O ile układy są zawierane w
wypadku udzielenia kredytów przez
państw. lub prywatne Banki, to jęsz-
"cze jest możliwość pogodzenia się,
alejeżeli ustawa nakazuje roztermi-
nować złożone drobne oszczędności
ubogiej. pracującej ludności, nie
wskazując sposobu zdobycia kse-

' dytu na wypłatę tych oszczędności,
to już jest brakiem tej ustawy, gdyż
ustawa daje dobrodziejstwa ludziom
posiadającym egzystencję kosztem
ludności bezrobotnej lub chorych i
starców.

(| Wkładcami w Spółdzielniach nie
` ва lkapitalliści, lecz drobni rzemieśl-
nicy, służące, staruszkowie, parob-
Czaki i t. p, którzy złożyli swoje
oszczędności na tak zwaną czarną
sodzinę, na termin 6 do 12 miesięcy.

- Dłużnik, który zawarł układ w
1933 „., a któremu przypadał termin
zapłaty w październiku 1934 r. naj-
częściej miał już przygotowane pie-
niądze, aż tu raptem mowa ustawa
rozkłada płatność na 14 lat. Tym-
czasem w sierpniu b. r. została wy-
dana Ustawa o umorzeniu pożyczek
drzewkowych i tak zwanych kro-
wich. Chociaż ta ustawa nic niema
wspólnego z układami, lecz dodaw-
szy kursujące pogłoski o możliwości
odroczenia rat przypadających w

"czenie umysłów dłużników i obecnie
już nikt przypadających rat nie przy
gotowuje, a wszyscy są imocno prze-
konani, iż płacić nie będzie trzeba.

Po gminach i miasteczkach roz-
plakatowane są ogłoszenie, iż egze-
kucja z tytułu zaciągniętych poży-
czek jest wstrzymana, Dłużnicy mu-
szą iść do Banków i Kas Stefczyka

"i żądać rozterminowania pożyczek
na 14 lat i obniżenia oprocentowa-
nia do 4 i pół proc. rocznie, Komor-
nicy mają okólnik ażeby od wie:zy-
cieli nie przyjmowali wyroków do
egzekucji od dłużników rolników.

Ustawa zezwala wystawić na
sprzedaż całe gospodarstwo, jako
nieruchomość. Jedna Spółdzielnia
wybrała najwięcej opornych 10 dłuż
ników i wystawiła gospodarstwa na
sprzedaż. Ponieważ nabywców nie
było Spółdzielnia nabyła te gospo-
darstwa, lecz przy nabyciu musiała
spłacić przyłączonych. wierzycieli,
zaległe podatki i składki asekura-
cyjne i koszta. W jednym wypadku
z KE 500 zł, powstała suma 3.000

* zł. Dłużnik nadal gospodarzy, a Spół
dzielnia płaci za niego podatki.

jak K. P. C. co do uzyskiwania na-
ležnošci — miema, a zatem należy
weksel. ząpeotestować (8 zł. 05: gr.),
uzyskąć nakaz zapłąty przy 2-ch
poręczycielach, bez adwokata, (12
zł.) Komornikowi, zależnie od przed
miotu skierowania egzekucji od: 23
zł. do 45 zł. Dla uzyskania niepłaco-
nej raty należy wydać około 50 zł,
lecz niema gwarancji że komornik
wyekzegwuje poszukiwane 5 zł, bo
o ile nie znajdzie tucznika, to nicze-
go więcej zająć nie może i po stracie
50 zł. poszukiwanej raty Spółdziel-
nia nic nie uzyska.

W okólniku Nr, 1 B. Akceptacyj-
nego z dnia 5.VL 35 roku, par. 18
zaleca się przeczekać aż dwie raty
i następnie układy rozwiązywaći
wgzczynać egzekucję, należy do-
mvyślać się iż tylko wystawiając na
aaa nieruchomość, do której

przyłączą się wszysc rywatni
dłużnicy, podatki Sio: Šilkas i
składki asekuracyjne, i jeszcze na-
leżności, o których nawet dłużnik
obecnie nie wie i to wszystko Spół- 

b. r. na jeden rok, powstanie zamiro-,

dzielnia musi pokryć gotówką i
„wzamian otrzyma pismo stwierdza-
jące o przysądzeniu tego gospoda--
"stwa na własność Spółdzielni, Od
dnia przysądzenia już podaiki piszą
się na Spółdzielnię, a za najmniej-
szem przeoczeniem  rozsyłane są
żółte upomnienia. A Spółdzielnia
nic nie otrzyma,

Czy przy obecnem' ustawodaw-
stwie jest miożliwem prowadzenie,
Spółdzielni Kredytowych? Sądzę że
nie. Co prawda, że są głosy, iż spół-
dzielcy powinni być uświadomieni
i przecież w ich interesie jest, ażeby
posiadać instytucję  wierzycielską.
Tak teoretycznie wygląda, lecz w
praktyce jest inaczej. Błędem Usta-
wy oddłużeniowej jest, iż Spółdziel-
nie nie zostały wyłączone od ogól-
nego zadłużenia rozprowadzonych
kredytów rządowych, a kredytów,
rozdzielonych z wkładów oszczę-,
dnościowych.

L Słowiński,

 

KORZYSTAJCIE Z PIERWSZEGO ŹRÓDŁA

modne gwar. obuwie dla PAN Obecnie już nieruchomości wv-
stawiać na sprzedaż za długi nie 52)
płaca się, Co władze Spółdzielni
mają robić? Na to niema skąd ot-zy,
mać odpowiedzi. ce cał

Pierwotna Ustawa oddłużeniowa
i tymczasowa instrukcja B. A, posia-
dała formularz ulkładu, którego par.

Gruchnęła wieść po mieście, że
Rada Izby Rzemieślniczej dokonała
„wyboru“ mowego dyrektora Izby!
Kandydatów jakoby było 3-ch. Były
dyrektor sławny w Wilnie ze swej
podróży do Anglji, p. Młynarczyk i:
2-ch jego obecnych zastępców —,
reflektowali na to stanowisko. Spra-

ców i zwiedzających. „W. 1933 roku 3

firm przy udziale 19 państw obcych wy-

stawiło na mich swe towary, a sprzedano

wówczas w ciągu dwóch tygodni przeszło

miljon biletów wstępu.
Koleje francuskie udzielają udającym

się do. Marsylji w okresie trwania Targów,

następujących zniżek kolejowych: wystaw-

com 50 próc., zwiedzającym 20—25 proc,
wycieczkom 50 proc.

Budujmy szkoły
Zarząd Główny Towarzystwa Po-

pierania Budowy Publicznych Szkół
Powszechnych zawiadamia, że w bie
żącym roku szkolnym będą nalepia-
ne na podręcznikach szkolnych, na

budowę szkół powszechnych, tylko
nalepki” barwy. bronzowej 2 napi-

sem: „rok szkolny 1935-36“, nalepki
zeszłoroczne, barwy zielonej, zosta-
ły wycołane. Nalepki na książki
szkolne mogą księgarnie: nabywać
wyłącznie w urzędach pocztowych.

Równocześnie Zarząd Towarzy-,
stwa zawiadamia, że z inicjatywy;
firm handlowych, pragnących po-'
przeć finansowe zamierzenia Towa-
rzystwa, zostały wydane wywieszki,
wskazujące, że dana firma dobro-
wolnie wpłaciła określoną sumę na'
fundusz budowy szkół,  Wymwieszki
te w cenie 10 zł., 25 zł., 50 zł,, 100 zł.'
i 250 zł. są do nabycia w Komite-'
tach  Obwodowych Towarzystwa,!
mieszczących się w lokalach Inspek- |
torów Szkolnych i winny być przez.
nabywców umieszczone w  miej-'
scach widocznych (np. м oknach!
wystawowych). {

„Zarząd  Towarzystwa prosi ro-|
dziców i młodzież, aby przyjmować|
podręczniki wyłącznie z nal !
barwy bronzowej oraz aby przede- |
wszystkiem czynić zakupy w tych,
firmach, które zaopatrzyły się w!
wywiesziki. ‚

Zarząd Główny zawiadamia, že|
znajdujący się na wielu zeszytach|
szkolnych napis „złóż groszna bu- |
dowę szkėl“ jest umieszczony z:
inicjatywy firm wytwórczych bez|
zezwolenia Towarzystwa Popierania|
Budowy Szkół Powszechnych i że|
Towarzystwo żadnych z tego tytułu|
nie czerpie d ów. j

Zarząd Główny Towarzy-|
stwa Popierania Budowy;
Publicznych Szkół Po-|
wszechnych. ;

 

 

 

Polska wytwórnia obuwia !
! Wilno poleca

W. Ń 0 Ww i c K l Wielka 30 szkolne
pant. glmn., treningowe,  przepisowe Obuwie szkolne:

6 W, ostatnie modele obuwia

i dla PAŃ. Ceny fabryczne niskie.

że spraw rzemiemieślniczych
nisteistwo mając talki mały wybór
zatwierdzi któregokolwiek z tych
3-ch panów urzędników i znów w
Wilnie będziemy mieli nos dla ta-
bakiery, a nie tabakierę dla nosa.

Oj źle jest z naszemi sprawami
rzemi emi,

i

 

004 szczęścia, posiadacze książeczek po-

kiosku Romejko,

stanowili przystąpić do działania. OE: z tem, Komitet ipca-

Jeżeli zważyć, że suma należna sza o nienadsyłanie jaiciobikolwiec-
z uciułanych oszczędności łącznie z bądź i w jakiejkolwiekbądź  fonmie
PISida zema, opłat. Uprasza również o nienadsy-

' ijonów zło- ; ala -
tych i że oficjalnie obliczona ilość jen zoczków. pocztowców od
posiadaczy książeczek dosięga 600 jutnie korespondencji nie prowadzi
tysięcy osób, łatwo /zrozumieć j żądnych iniormacyj i wyjaśnień nie
ogrom bolesnego niepokoju, olbrzy- | udziela, albowiem, wobec. sześciuset
miej rzeszy obywateli Rzplitej, tysięcy osób, zainteresowanych w

, Tymczasowy Komitet Organiza- tej sprawie, tego rodzaju załatwie-
cyjny najzupełniej zdaje sobie spra-! nie kwesti jest absolutnie niewy-

 
powiedź, gdyż Koniiiet żadnej abso-

wę, że, wobec braku oficjalnego, konalne.
mandatu od posiadaczy książeczek: Natomiast Komitet oświadcza, że
oszczędnościowych, a oparcia się o biegu akcji i stanie sprawy info:-

mować będzie zainteresowane osoby
drogą publikacji w pismach. W naj-
bliższym czasie ukaże się publikacja
o histo:ji i dotychczasowym  prze-
biegu sprawy odzyskania wkładów
oszczędnościowych. :

(—) Stanisław Batorski,
(—) Romuald Guttmeyer,
(—) Mieczysław Sandecki.

jedynie na moralnych przesłankach,
rola jego w podjęciu starań o odzy-
skanie wkładów jest nader ograni-
czona z tego powodu w skutkach na
ogół dość problematyczna. Nalezy
bowiem uświadomić sobie, że spra-
wa ta całkowicie musi się oprzeć o
miarodajne czynniki państwowe, z
któremi bliższy kontakt winien

Tu wyciąć!
0 2.15%żakówTGAPCZNANKEDo

"Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego sprawy podjęcia starań o windykację od
rządu Ž. S. S. R. wkładów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej od ao dc
wych Kas Oszczędności (Gosudarstwiennaja Sbieregatielnaja Kassa),

na ręce p. Stanisława Batorskiego,
Proszę panów: r

1) Stanislawa Batorskiego,
2) Romualda Guttmeyera,
3) Mieczysława Sani
4) Juljana Babińskiego,

wszystkich zamieszkałych w Warszawie (z prawem koopto
razie potrzeby, dalszych osób według własnego uznaniu).
1j O pcdjęcie starań u czynników miarodajnych w kierunku wznowienia czynności
Mieszanej Kouusji Rozrachunkowej dla ostatecznego zakończenia sprawy zwrotu wkła*
dow osztzędnościowych. W komisji tej bezwzględnie pożądany jest udział jednej
z wyżej wymienionych osób jako czynnika reprezentującego ogół posiadaczy ksią-

żeczek oszczędnościowych.

2) O obronę w najszerszem znaczeniu tego słowa interesów posiadaczy książeczek

oszczędnościowych i akcję w celu uzyskania od rządu Sowietów najdogodniejszych

warunków spłaty wkładów. żądam całkowitego zaliczenia zaległych procentów,

Oznajmiam, że gotów jestem uzyskaną sumę całkowicie lub częściowo, według jedno-
myślnej decyzji wyżej wymienionych czterech naszych przedstawicieli, oddać do dy-
spozycji Rzeczypospolitej, a wzamian „przyjąć gwarantowane w złocie polskie pa*

piery państwowe,

Powierzając z całkowitem zaufaniem powyższą sprawę wyżej wymienionym przed

stawicielom, proszę o stałe informowanie mnie o biegu i stanie sprawy drogą komu*
: mikatów w prasie..

W. NMEJSOOWOGOR TRZE ZAAC LT
— — — —rosyjskich państwowych Kas Oszczędności

wania do swego grona, w

Data
Posiadacz książeczki Nr.

(Gosudarstwiennaja Sbieregatielnaja Kassa) Nr. i nazwa Kasy

Па GUMĘNe SAOCOE pat

(podpis)
Adres

Tu wyciąć!

INSTRUKCJA: Należy wyciąć (dla każdej książeczki oszczędnościowej oddzielnie)

niniejszą kartę wzdłuż linji, wypełnić chemicznym ołówkiem miejsca wymagające

uzupełnienia, podpisać, zaopatrzyć w datę i miejsce, nalepić z całą uwagą na pocz-

tówce w miejscu przeznaczonem dla korespondencji, zaadresować iwysłać pod adre*

sem p. Stanisława Batorskiego, Wilcza 53 m. 8 w Warszawie.

(SSETRS ATSSTI TIITT Tak о7

Pan E. de Larsac pożyczył rower
Pan Edward de Larsac, zam. rower został przez niego tylko wy-

przy ul, Steianskiej, szofer z zawo- | pożyczony, obecnie zaś znajduje się

du, obecnie robotnik kolejowy w uniejakiego Wagera, któremu on

dn. 1 grudnia r. ub. uraczył się| zastawił rower za 1 zł. potrzeb-

znaczną ilością wódki, poczem, ku- |nych mu owego dnia na dalszą li-

pując w kjosku przy ul. Stełańskiej  bację. Okoliczność tę potwierdziło

papierosy, spostrzegł oparty o kjosk|również kilku świadków, którym de
owy rower. Bez namysłu wsiadł na|Larsac nazajutrz po wypadku zwie-

niego i niezauważony przez właści- | rzył się, prosząc o radę. Cała spra-

ciela, który właśnie sprzedawał (W, wa znalazła się w Sądzie Grodzkim,

kjosku papierosy, oddalił się w nie- który pomimo zapewnień E. de

znanym kierunku. Po pewnym cza-| Larsaca, iż rower został tylko wy-

e kradzież roweru została spo- pożyczony, skazał go na sześć mie-
i stroskany właściciel więcy więzienia. Wczoraj w instan-

złożył 'w policji cji drugiej rozpatrywał tę sprawę

 

si
strzeżona

meldunek. W dniu następnym do- wydział  kanno-odwoławczy Sądu wę przesłano do Ministerstwa. Do-,
brzeby było wyjaśnić wielu było

razie niezapłacenia jednej raty ka- reflelktantów ma to stanowisko i w:
pitałowej, lub odsetkowej, instytucji jaki sposób procedura się odbyła?.
wierzycielskiej, służy prawo układ: Czy niezbyt „po tamilijnemu“? Mi-

4-po przerobieniu mógł byč post-a-
chem dla dłużnika, gdyż głosił, że w Czytajcie tygodnik

narodowy
Wielka Polska

niesiono Romejce, iż rower jego, Olkręgowego. Wyrok podamy jutro.

,przywłaszczył sobie Edward , Stroskanego Edwarda de Larsac

|Larsac. Przybyłej do mieszkania bronił adwokat Marian Kowalski,

policji E. de Larsac oświadczył, iż
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„ZAPEDZIC BESTJĘ
DO OBORY”

Nasz artykuł, w którym omawialiś-
my stosunek żydów do demokracji,

spotkał się z żywą polemiką ze strony

organów prasy żydowskiej. Przede-

wszystkiem dr. Gotlib odpowiedział w

„Momencie“ na nasze wywody,

Notujemy głos dr. Gotliba, gdyż jest

©n w gruncie rzeczy pośredniem przy-

znaniem słuszności naszym wywodom.

Posłuchajmy bowiem:
„Gdy demokracja jest piękna, pisze p.

Gotlib, gdy świeci swą wspaniałością i sło-

necznością, — to komu wpadnie na myśl

wypowiedzieć o niej ujemne zdanie? Ale od

demokracji jest krótki dystans do demago-

gii. Są tacy wyzyskiwacze naiwności i do-

broduszności „demosu, którzy wykorzystują

go dla celów wręcz sprzecznych z demokra-

tyzmem. Tego dowiodła bestja rasistowska.

W/spięła się na grzbiet demokracji i jeżdżąc
na niej, niszczy rzecz najpiękniejszą, jaką

demokratyzm niegdyś sprowadził na świat.

Do tej bestji my Żydzi nie żywimy żadnego

sentymentu, i. gdziekolwiek się pokaże,

wymierzymy przeciw niej nasze strzały. I

ktokolwiek tę bestję wpędzi do obory, na-

potka na nasze uznanie”,

Przedewszystkiem dlaczego uświa-

domienie narodowe mas, zrozumienie

przez nie, że państwo jest narzędziem

polityki narodowej, a naród sam jeden

jest gospodarzem w tem państwie, ma

być demagogją? Jest to bardzo dale-

kie od demagogii, wychowuje bowiem

społeczeństwo w poczuciu odpowie-

dzialności za losy narodu i państwa,

rozwijając w niem świadomość ko-

nieczności karnego, ofiarnego wysiłku

dla przyszłości pokoleń,

Ochraniając odrębności rasowe i
psychiczne narodu, kultywując jego

zdrowe instynkty, utrzymując naród

na wysokim poziomie jego cywilizacji,

nie uprawia się demagośji. Jeśli już

mowa o demagogji, to nazwać nią moż-

na właśnie owe „wspaniałości demo-

kracji”, które nakazują uczynić z pań-

stwa narodowego dom zajezdny dla

wszelkiego rodzaju obieżyświatów,

chcących się w niem rządzić i szaro-

gęsić, я

Dlatego tež „bestja rasistowska“ nie

przeraża nas wcale. Sądzimy, iż jest

ona niczem innem, jak obudzeniem się

samowiedzy narodowej, która wcze-

śriej czy później zjawi się również w.
owych krajach, o których dziś Żydzi

mówią jako o raju demokracji,
Dotychczas pojęcie demokracji zwią-

zane było z charakterem ustroju pań-

stwowego,. w którym decydujące

wpływy na rząd wywierały szerokie

koła społeczeństwa. Obecnie Żydzi,

którzy byli wielkimi zwolennikami ta-

kiego ustroju, na skutek głębokiej

przemiany, która zaszła w pojęciach

wielu społeczeństw europejskich, za-

czynają boczyć się na ten ustrój.

Przyjmują go warunkowo, wtedy tyl-

ko, jeśli ochrania ich interes naro-

dowy i umożliwia im wpływy i rządy
w obcym kraju.
Z chwilą, kiedy jest inaczej i kiedy

„wolaludów” obraca się przeciwko

nim, zaczynają „wymierzać przeciw
niej swoje strzały”. Wtedy szukają

„męża opatrznościowego” i pomagają
mu wszelkiemi siłami „zapędzić bestję

do obory”,

Takie stanowisko Żydów, dla każ-
dego, kto zna istotę ich dążeń i ich

polityki nie jest dziwne.
Dlatego pisaliśmy o tem, że stosu”

nek Żydów do demokracji jest fałszy-

wy i interesowny. Walczyli o nią do-
póki można było, przy jej pomocy de-

zorganizować społeczeństwa wśród

ktćrych osiedli, Walczą z nią skrycie

i podstępnie, z chwilą, kiedy to narzę-

dzie wymknęło się im z ręki.

Nz
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Grupa sanacyjnych Żydów w Krako-

twie usiłowała zmusić Żydów sjonistów

do głosowania na jedynego kandydata

Żyda, jaki pozostał. „Jeśli dr. Spira

nie otrzyma 10.000 głosów, przepadnie,

Z dr. Spirą przepadnie i mandat ży-

dowski. Sjoniści popełnią zbrodnię,

utrącając kandydaturę jedynego Ży-

da”,
Odpowiedział im na to Juda Zim-

mermann publicznie:

Panowie Car, Podoski i Sławek, to

mądrzy ludzie. Uni przewidzieli boj-

kot endecki. W ustawie jest przepis,

co ma być, jak bojkot się powiedzie.

Przeczytajcie sobie, wy, Moszki, art.

74 ustawy wyborczej. Tam jest wyraź.

nie powiedziane, że jak żaden kandy-

dat nie dostanie 10.000 głosów, to za
3 miesiące odbędą się ponowne wy*

bory. Wtedy p. Spira zrobi miejsce

d-rowi Thonowi, Wtedy — mówi wy-

raźnie art, 74 — „postępowanie wy-

borcze rozpocznie się od zarządzenia

ponownych wyborów do zgromadzenia

okręgowego i ustalenia przez nie no-

wej listy kandydatów na posłów”. Jak-
by panowie Carowie nie chcieli uznać

bojkotu, toby wprowadzili przymus

wyborczy. Nie ma przymusu, a jest

nowy wybór.

P. Juda Zimmermann wyciągnął ró-

wnież art, 87 ustawy, który przewiduje

ogólne, uzupełniające wybory „w

przypadku, gdyby skład Sejmu zmniej-

szył się więcej, niż o jedną dziesiątą'.

Gdy i inne okręgi nie wybiorą swoich
Spirów, muszą być nowe wybory.

Wywody Judy Zimmermanna zelek.

tryzowały żydowską ulicę Krakowa.

Nastroje Żydów udzieliły się nawet —

Polakom, Spira nie wyjdzie — mówią.  Nastroje te dotarły į do konserwa-

Czy p. Rickett utrzyma się czy nie
utrzyma ze swoją koncesją, jest spra-
wą drugorzędną wobec doniosłości
problemu, jaki interwencja pomysło-
wego businessmana angielskiego wy-
sunęła na porządek dzienny dyskusji

międzynarodowej. Mówiło się dotąd

o prawach Włoch do ekspansji, o nie-
podległości Abisynji, o statucie Ligi,
teraz mówi się także o nafcie abisyń-
skiej oraz o kandydatach do jej posia-
dania i eksploatacji. Niewątpliwie
nafta stanie się silniejszym argumen-
tem w rozważaniach mocarstw niż in-
ne, więcej idealne motywy.O tej naf-
cie dotąd tylko myślano, p. Rickett
wprowadził ją do dyskusji.

Znamienne jest w tej sprawie stano-
wisko W, Brytanji Rząd londyński
wyparł się Ricketta, a prasa angielska
wyraża wątpliwośći co do teśo, czy w
Abisynji nafta znajduje się w więk-
szych ilościach: Ale warto przy tej

okazji przypomnieć, że podobny „brak

zainteresowania” naftą Iraku wyka-

zywał Londyn w r. 1925, gdy decydo-

wała się w Genewie sprawa przyna-
leżności państwowej Mossulu, t. j. te-
go terenu, który zawiera słynne dziś

złoża naftowe. A równocześnie, jak
później na jaw wyszło, toczyły się już
za kulisami układy ' między kapitali-
stumi angielskimi, amerykańskimi i

francuskimi nad podziałem tych skar-
bów. Podstawą pertraktacyj było
uznawanie za pewnik przyłączenie
Mossulu do zostającego pod manda-
tem brytyjskim Iraku.

Z całej mowy brytyjskiego ministra
kolonij, p. Amery'ego przed Radą Li-
gi (która wówczas miała sprawę Mos-
sulu rozstrzygnąć wybiło się najsil-
niej zdanie: „Nie wiem, czy w Mos-
'sulu jest nafta i nic mię to nie obcho 4
dzi“, P. Amery'ego obchodziła jedy--
nie rzekoma wola Kurdów mossul-
skich przyłączenia się do nowoutwo-
rzonego państwa Iraku, choć wiado-
mem było, że Kurdowie nie lubią
zbytnio Arabów, jak to zresztą zaraz
przedstawicie| Turcji, Ruszdi Tewfik
bez trudu wykazał. Ponieważ p. Ame-
ry mówił do chrześcijan, więc wycią-
śnął także problem nestorjańskich
Chaldeo - Assyryjczyków, których
Turcy z dawnych ich siedzib w Mos-
sulu wypędzili, a którzy także teraz
chcieli być poddanymi króla Fejsala.
Turcja przegrała sprawę. Liga przy-
znała Mossul Irakowi. Dzisiaj w pa-  lestyńskiej Haifie Anglja buduje ol- brzymi port, w którym ładuje się na

tywnego „Czasu”, który przewiduje,
że w starym Krakowie w pierwszem

głosowaniu żaden z kandydatów nie u-

zyska wymaganej ilości głosów. Defe-

tyzm opanował sanacyjne szeregi i są-

czy „tfuciznę” dookoła, Cała nadzieja

w „duchach”,

P. Juda Zimmermann przekonał o-

statecznie redaktorów „ Czasu”. Do-

póki „Warsz, Dziennik Narodowy” zaj-

mował się bojkotem, „Czas“ energicz-

nie protestował. Po wystąpieniu d-ra

Zimmermanna, „Czas” skapitulował,

przymusu prawnego nie ma, ale jest

przymus moralny...
Duże to ustępstwo „Czasu” dla u-

licy żydowskiej.

Ludność polska mało interesuje się

wyborami, Nieznajomość najważniej-

szych przepisów ustaw'wyborczych

jest wręcz uderzająca. Dzisiaj jeden z

Ustawa wyborcza przewiduje i legalizuje--bojkot
Kraków, wrzesień 1935 r.

| emer, generałów zapytywał mnie, czy

mia iść głosować do Senatu i — bar-

dzo się zdziwił, gdy mu powiedziałem,

że właściwe wybory już się odbyły

25 sierpnia. Ogół rozumuje prosto:

poco mi znajomość szczegółów usta-

wy, terminów w niej przewidzianych

it. p. — i tak do głosowania nie pój-
dę. Aci, którzy do głosowania pójść

muszą, rozumują podobnie: mój szef

powie mi, gdzie się mam i kiedy zgło”

sić!

Oto wybory sejmowe i senackie

1935 r,

A niemniej — o kandydatach, wy-
suniętych przez zgromadzenia okręgo-

we, mówi się dość dużo i mówi się —

źle. (Wiele nazwisk — jest doskonałą

zachętą do poparcia w dniu głosowa-

nia — opozycji, M. N.

 

Przed złożeniem do grobu ś, p. red. St. Olszewskiego.

okręty naftę, sprowadzaną rurocią-
giem z Mossulu, Cała polityka Anglii
w Lewancie koncentruje się koło tej
pipe -line. Ale przed 10 laty wiel-
ki idealista, p, Amery, wogóle nie wie-
dział, że w Mossulu można dobywać
naftę, Może nawet nie miał o tem
pojęcia, że ropa porusza dzisiaj okrę-
ty... Po idealistach, występujących w
Genewie „należy się wszystkiego spo-
dziewać...

Nie jest to jedyny spór międzynaro-
dowy o naftę w ostatnich czasach. Po-
mijając niezbyt dawne interwencje
zbrojne Stanów Zjedn. w Meksyku na
żądanie amerykańskich  koncesjona-
rjuszy naftowych i całkiem świeżą
wojnę między Paragwajem a Boliwią,
gdzie także szło o naftę, przypomina-
my, jakie oburzenie w Anglji wywoła-
ło przed kilku laty zerwanie przez
rząd perski umowy z anglo - holen-
derskim „Shellem' 0 eksploatację
złóż naftowych w Persji, Ostatecznie
król Persji (która jeszcze nie nazywała
się Irakiem koncesję Shellowi odnowił
a att zaś, dla siebie warun-
ach. ją

Nafta, niezbędna dla floty morskiej
i powietrznej, jest dzisiaj wielką, tro-
ską Angli, która złóż naftowych u
siebie nie posiada, Póki węgiel był je-
dynem paliwem okrętów, Anglja eks-
ploatując ogromne kopalnie znakomi-
"tego węgla, blisko swych portów po-'
łożone, znajdowała się w stosunku do
wszystkich innych państw w sytuacji
uprzywilejowanej. Obecnie musi szu-
kać nafty po świecie całym. Nafta
w Abisynji podnosi ogromnie znacze-
nie tego kraju dla Anglji. Pomyślmy
tylko, że w brytyjskiej Berberze lub
Zeili nad Morzem Czerwonem znajdu-
je się ujście rurociągu, sprowadzające-
$o naftę z Abisynji, Nie potrzebowała-
by odtąd Anglja bać się zbytnio zaję-
cia Suezu, bo jej imperjum Azjatycko-
Afrykańskie dysponowałoby niezależ-
nie od dowozu z Haify zapasami wła-
snej, taniej nafty. Trzymając zaś w
swem ręku takie porty, jak Port Said,
Suez, Akkabę, Port Sudan, Aden
i Berberę, między Morzem Śródziem-
nem i Oceanem Indyjskim, porty z
naftą poprostu na miejscu, stworzyła-
by z Morza Czerwonego główną for-
tecę swego imperjum, Zajmując Mas-
sawą przed.prawie 50 laty pisał Man-
cini, włoski minister spr. zagr.: „Klu-
cze Morza Śródziemnego są na Morzu
Czerwonem', Po klęsce pod Aduą
Giolitti uzupełnił te słowa smętną u-

 

| ANGLJAW WALCE O NAFTE
wagą: „Niestety, myśmy tych kluczy
tam nie znaleźli,Czy je znajdzie Mus-
solini? Koncesja Ricketta wskazuje,
że Mancini miał rację., Ale z drugiej
strony potwierdza opinię, już w na-
szym dzienniku wyrażoną, że Anglja
zrobi wszystko możliwe i niemożliwe,
by te klucze nie wpadły w ręce kon-
kurenta,

I Włochy potrzebują nafty, Nadzieje
ich na złoża w Albanji zawiodły, po-
dobnie jak wiercenia na własnym pół-
wyspie. Według legendy bowiem sta-
rorzymskiej otwarła się raz na Fo-
rum czeluść, z której wydobywały się
duszące płyny. Przerażeni Rzymianie
pytali wyroczni o radę, Przyszła od-
powiedź, że Rzym winien w czeluść
rzucić to, co ma najcenniejszego, Na-
daremnie rzucano drogie kamienie i
przedmioty, Czeluść się nie zamyka-
ła. Dopiero gdy rycerz w zbroi sko-
czył w przepaść, wołając, że najcen-
niejszem w Rzymie jest męstwo i od-
waga żołnierska, szczelina się za-
mknęła. Był to może — przypuszcza-
ja dziś uczeni — wybuch nafty, Dziś
Mussolini, nie znalazłszy nafty na
półwyspie, wysyła uzbrojonych  żoł-
nierzy do Abisynii. Rzuca ich w cze-
luść wojny, z której ma wytrysnąć
nafta, (m)

 

Anulowano czy nie
koncesję naftową

LONDYN, 4.9 (PAT), Agencja Reu-
tera donosi z Addis - Abeby, iż rząd
abisyński otrzymał telegram z Amery-
ki, anulujący koncesję naftową.

LONDYN, 4.9 (PAT). Wielką sen-
sację wywołały wiadomości z Wa-
szyngtonu, że koncesja Ricketta, któ-
ra sprawiła tyle szumu, uległa anulo-
waniu, Departament stanu oświadczył
wczoraj późno wieczorem ,że w wyni-
ku rozmów, przeprowadzonych przez
sekretarza stanu, Mulla, z dyrektora-
mi Standard Vacuum Oil Company,
towarzystwo to powiadomiło departa-
ment stanu, że wycofuje się z koncesji,

LONDYN, 4.9 (PAT.). Reuter do-
nosi z Addis Abeby, że późnym wie-
czorem rząd abisyński postanowił, iż
koncesja naftowa nie zostanie anulo-
wana. Abisyńczycy mają widocznie
nadzieję, że Rickett znajdzie inne ka-
pitały na miejsce kapitałów grupy
Liandard vacuum oil.

 
`

  

 

PRZEGLĄD PRASY
CASUS P. BALCERAKA

W powiecie dziśnieńskim kandydu*
je do Sejmu nauczyciel. Jakiś p. Bal-

cerak, człowiek nieznany, jak więk-

szość sanacyjnych kandydatów. Sy-

tuacja kandydata w r. 1935 ma swoje

dobre, ale i złe strony, Dobre, bo wła-

dze nie powinny go — jako sanatora—

zwalczać, złe zaś dlatego, że wobec

bezideowości i bezprogramowości wy=

borów trudno takiemu p. Balcerako-

wi zwrócić na siebie uwagę wybor-<

ców jakąś oryginalną myślą, lub ja-

kiemś mocniejszem * wystąpieniem.

Nuż bowiem jego oryginalna myśł

spotka się w sanacyjnym obozie z po-

tępieniem, a jego mocnewystąpienie

będzie uznane za demagogję lub zgo-
ła nawet za agitację, która według

słów p.Sławka nie powinna przy obec-

nych wyborach mieć miejsca.Dawniej
było dużo wygodniej. Wystarczała

wymyślać na partyjników, zwłaszcza

na „endekėw“. Kandydat miał spo-

sobność zasłużyć się wten.sposób dla

sanacji i zdobyć opinię wielkiego pań

stwowca, Na nieszczęście dla Balce<

raków „partyjnicy” wycofali się z po

la. Haseł wyborczych niema, prze<

ciwników także. Co wobec tego ro+

bić?

Komitet nauczycielski, popierający,

p. Balceraka (nauczyciela), poszedł u-

tartą — w poprzednich wyborach —.

drogą. Rozesłał do nauczycieli we-

zwanie, „by ci na zebraniach rodziciel+

skich żądali od rodziców głosowania

na p. Balceraka" (Cytujemy ze „Sło-
wa' wileńskiego). Nauczyciele mają -

kandydata swego forsować „wszyst-

kiemi rozporządzalnemi środkami”,
(Tym razem cytujemy odezwę nauczy*

cielską), Dla nas małe to zdarzenie
tworzy część składową systemu, a

którego pomysłowych „metodach

wyborczych” napisano chyba całą bi-

bljotekę. To wszystko już było. Je-

steśmy zblazowani i nie przejmujemy,

się zbytnio takiemi kawałami, jak o<

dezwa dziśnieńskich nauczycieli.

Przejął się jednak niemi p. Mackie«

wicz w „Słowie”, Owszem — powiada

— przy poprzednichwyborach kawa<

ły takie były dopuszczalne, uczciwe,

państwowe, bo były skierowane prze-
ciw partjom. Teraz są nieuczciwe i

antypaństwowe, bo cierpią od nich

swoi,2 nie „partyjnicy“.Zacytujmy ten
wywód, dowodzący rzadkiego w na-
szej publicystyce cynizmu:

„Wybory z 1928 i 1930 r. odbyły się pod

„presją administracji”, Tylko, że tapresja

administracji z punktu widzenia = państwa,

Polski i historji wydawała się nam celowa

i zbawienna.. Opozycja to nazywa „presją

administracyjną“, my — nie zamykając о-

czów na pewne szczegóły przykre, z tym sy«

stemem związane — uważaliśmy i uważamy,

że była to walka z anarchją, walka o silną

władzę”.

A to co teraz się dzieje w Dziśnień-

skiem? Nie, „to nie jest synek tam*
tego systemu”, zapewnia „Slowo“
to „wcale nie jest pochodne od tam=
tego”,
„To właśnie jest wręcz co innego. Tamto

było walką z anarchją, a to jest krok ku a.

narchji. Bo zważmy tylko: w wypadku p.

Balceraka. chodzi o jedną grupę, o nauczy-

cielstwo dziśnieńskie, czy brasławskie. W.
tychże powiatach jest inna kandydatura, fo-

rytowana przez samorządowców i urzędni-

ków starościńskich, jeszcze inna przez je*

szcze jakąś grupę. Co powiemy, jeśli nau

czyciele będą walili chłopu kary za nie-

posyłanie dziecka do szkoły, jeśli ten chłop

ośmieli się głosować nie na nauczyciela, jeśli

jednocześnie policjant będzie sporządzał te-

mu chłopu protokuł za niedozór miejsca ustę=

powego, jeśli chłop głosował na nauczycie.

la, a nie na kandydata policji, wreszcie po-

wiatowy weterynarz poddawał jego krowę .

szczepieniom jaszczura czy gruźlicy, jeśli

głosował on na nauczyciela, lub na kandy-

data policji, a nie na przedstawiciela grupy

weterynaryjno-starościńskiej? O! będziemy

„wtedy dalecy od prestiżu rządu, od silnej

władzy i porządku. Przeciwnie, będziemy

kroczyć ku anarchji administracyjnej”.

Walić chłopu kary za głosowanie
na „endeka'* — to walka z anarchją,
walić kary, jeśli nie głosuje na p. Bal-
ceraka, to kroczenie ku anarchji, Je-
steśmy u samego sedna systemu, gło-
szonego i zalecanego przez p. Mackie-
wicza. Gdyby p. Balcerak miał prze-
ciw sobie kontrkandydatów z obozu
narodowego, nauczyciele dziśnieńscy
swą odezwą zdobyliby sobie aplauz.
Pisałoby się, że zwalczają „anarchję”.
Na nieszczęście dla p. Balceraka
kontrkandydaci jego należą do tego
samego co i on obozu... I ci kontrkan-
dydaci podnoszą krzyk! Pędzą ze skar-
gą do władz, do redakcji, do komite-
tów BB.

Jakiż to znamienny obraz relaty-
wizmu moralnego, Choć użyte już sło-
wo: „cynizm”, jest określeniem traf-
niejszem,

 



NN

Mi t aa któ a my m

istorja, RiOra uczy Nienawiści
Jeszcze o wychowaniu niemieckiej młodzieży w epoce przyjaźni z Polską

Bodajże w żadnem państwie tak da-
Тесе nie oddano na usługi polityki
wszystkich dziedzin życia narodu jak
w Niemczech. Znana jest przecież rola
nauki niemieckiej, porywającej się na
uzasadnienie _ najfantastyczniejszych
koncepcyj niemieckiej zaborczości.

Zadania polityczne można jednak
zrealizować, gdy naród jest przygoto-
wany nietylko fizycznie, lecz i du.
chowo. Nad wpajaniem w młodzież
odpowiedniego ducha pracują niemiec-
cy nauczycielė, o czem mieliśmy już
możność przekonać, omawiając na
tem miejscu tendencje niemieckiej
prasy pedagogicznej.

Ciekawe światło na t. zw. przyjaźń
polsko-niemiecką rzucą również cyta-
ty z podręczników, obowiązujących
obecnie w szkołach niemieckich.
Podręcznik historji p. & „Ge-

schichtsbuch fiir die Jugend des Drit-
ten Reiches* (Karl Schiitte und Otto
Gaede, wyd. II-gie, nakł, firmy „Pd-
dagogischen Verlag von Herman
Schroedel, Halle, 1934, str. 151), prze-
pojony jest nawskroś nietylko niechę-
cią, ale nienawiścią i pogardą do na-
rodu polskiego. Tendencja wybitnie
antypolska przebija w. wielu miej-
scach, a przedewszystkiem w rozdzia-
le 5-tym, zatytułowanym „Śmiertelnie
ugodzony“ („Zu Tode getrofien“)
i „Naród w potrzebie” („Volk in
Not'*'). W rozdziale tym na szczególną
uwagę zasługują ustępy, zatytułowa-
ne: „Naród bez przestrzeni' („Volk
ohne Raum"), „Biedne Prusy Wschod-
nie“ (Armes Osipreussen) „W ko-
rytarzu" („Im Korridorgebiet“), „Ruz-
darty Górny Śląsk'* („Zerrisenes O-
berschlesien"), jak również dwie map-
ki, z których jedna, zatytułowana:
„Straty w ziemi i ludziach'* („Verlu-
ste an Land und Leuten") wykazuje
straty terytorjalne Niemiec z powodu
przegranej wojny, druga zaś, zatytu-
łowana „Nadwiślański _ korytarz”
(„Der Weichselkorridor") przedstawia
ziemie, utracone przez Niemcy ną
rzecz Polski. podkreślając bliską o-
dległość granicy czeskiej (175 klm.) i
polskiej (160 klm.) od stolicy Nie-
miec, odległość niemieckiego węzła
kolejowego Krzyż (Kreuz) w prowin-
cji Grenzmark Posen — Westpreus-
sen od Prus Wschodnich (150 klm.) o-
raz zagrożony przez Polskę i Cze-
chosłowację Śląsk, odległość Wrocła-
wia od granicy polskiej (50 klm.) i od
czeskiej (70 klm.).
W rozdziale „Biedne Prusy Wscho-

dnie” opisuje autor rzekome ciężkie
położenie Prus Wschodnich, odcię-
tych od kraju macierzystego, do któ-
rych Niemiec z Rzeszy może przedo-
stać się tylko w specjalnych pocią-
gach („Korridorziige"), przechodzą-
cych przez „korytarz”,
— Nigdzie na świecie — czytamy —

nie trzeba przejeżdżać przez obcy kraj,
aby zwiedzić inną okolicę swej ojczyzny.

 

 

Dlaczego w Niemczech? Poprostu dlate-
go, že nie miano odwagi zrabować Prus
Wschodnich, Jest rzeczą nieludzką od-
rywać taki kraj od reszty Niemiec".

W umysły uczniów wbija się stale
„krzywdę”* Niemiec z racji oddania
Polsce kraju nad Wisłą od Torunia
do Gdańska:
„Tak niesprawiedliwie potraktowano

Niemcy. Nie zapominaj tego!
„Tak długo trzeba mówić: biedne Pru-

sy Wschodnie. Chcecie pozostać niemiec-
kie, byłyście przecież zawsze niemiecką
ziemią!”

Przy każdej sposobności autor pod-
nosi, że ziemie na wschodzie są zie-
miami niemieckiemi, zdobytemi przez
niemieckich chłopów „Und kamen
auch hier in Gebiete, die einst von Vor-
fahren besiedelt gewesen sind"),

Opisując położenie Prus Wschod-
nich w 18 w. autor stwierdza, że:
ww r. 1772 został także usunięty kory

tarz. Polska bowiem musiała oddać Pru-
sy Zachodnie państwu pruskiemu; w ten
sposób rzucono most z nowej Marchji
do Prus Wschodnich, które przestały
być wyspą”.

Autor stawia również jasno sprawę
ponownego przyłączenia Prus Wscho-
dnich do Rzeszy, w na str 79;

„prowincja (t. j. Prusy Wschodnie) nie
od dzisiaj położyła całą swoją nadzieję
na kanclerzu ludowym, Adolfie Hitlerze
i wierzy niezłomnie w ponowne polą-
czenie z niemiecką ojczyzną”.

Cały naród niemiecki winien stanąć
w obronie zagrożonych Prus Wschod-
nich. Cel ten realizują, zdaniem auto-
ra, następujące organizacje: „Natio-
nal — Sozialistische Volkswohlfart",
„Heimattreue Ost — und Westpreus-
sen“, V. D. A. („Volksbund tiir des
Deutschtum im Ausland“), „Bund
Deutscher Osten“, Celem działalności
tych organizacyj jest „usunięcie nie-
naturalnego korytarza nadwiślańskie-
g0“ (Beseitigung des unnatiirlichen
Weichselkorridors" (str. 80).

W rozdziale p. t „W korytarzu”
(Prusy Zachodnie i Poznań) („Im
Korridor — Westpreussen und Posen)
autor stwierdza, że ziemie te oderwa-
no od Niemiec bez plebiscytu.

„Zmieniono mapę, nie pytając się
ludności. Niemiec mógł przez wieki siać,
żniwować może teraz Polak, To jest nie-
sprawiedliwość!”

Prusy Wschodnie, Pomorze i Po-
znańskie to ziemie odwiecznie nie-
mieckie, Autor kreśli obraz tych ziem
pod panowaniem polskiem w przeszło-
ści jak następuje:

„Musisz to wiedzieć, wtenczas zrozu-
miesz, że wyrządzono nam krzywdę w
Wersalu, a Polskę bez powodu pieszczo-
no. Chłopi zachodnio.- pruscy byli pod-
danymi i mieszkali w nędznych lepian-
kach, krytych strzechą — jak bydło.
Chwast rósł na polach, Zamiast używać
mierzwy jako nawozu, wyrzucano ją do |

ZEWSZAD...
AUSTRJACKI CZERWONY KRZYŻ
W miejscowości St, Poelten w Austrji

odbyło się niedawno uroczyste zebranie
drużyn ratowniczych Czerwonego Krzy-
ża. Drużyny te liczą około 10.000 człon-
ków i rozporządzają 100 samochodami

sanitarnemi. Rozwijają one żywą dzia-

łalność w zakresie pierwszej pomocy i
ratownictwa w przemyśle, na wsi i w
sporcie.

ŃW czasie zjazdu odbyły się dwa sen-
sacyjne pokazy. W pierwszym przedsta-
wiono eksplozję w fabryce celluloidu w

specjalnie do tego wystawionym budyn-

ku. W drugim pokazie przedstawiono.
zderzenie dwóch pociągów. W obu wy-
padkach członkowie drużyn rozwinęli

sprawną akcję ratunkową, udzielając

pierwszej pomocy oliarom katastrof i

przewożąc je jak najszybciej do szpi-

tali,

Zjazd połączony był z wystawą, na

której przedstawiono szereg interesują

cych eksponatów z zakresu higjeny i bez-

pieczeństwa pracy, pierwszej pomocy w

nieszczęśliwych wypadkach i katastro-

fach, oraz z zakresu walki z chorobami

it p. `

Ta działalność kulturalno - społeczna

austrjackiego Czerwonego Krzyża zwró-

oona jest w kierunku zagadnień prak-

tycznych, przędewszystkiem ochrony

zdrowia przy pracy i zasługuje na naśla-

downictwo w Polsce.

DAREMNA WALKA Z MRÓWKAMI

Dzierżawca pewnego hotelu paryskie-

go, sprowadził przed rokiem słynny ar- 

gentyński zespół jazzowy. Po pewnym
czasie goście restauracji hotelowej, upa-
jający się dźwiękami oryginalnych argen-
tyńskich melodyj, zaczęli zdradzać
dziwne zaniepokojenie,

Kelnerzy obserwując nerwowe ruchy
gości, przypisywali je niepokojącemu
rytmowi muzyki, Z czasem zaczęły się
w hotelu dziać wogóle niesamowite rze-

| czy. Pewnego dnia gospodyni zarządza-
jąca śpiżarnią, znalazła pusty słój od
marmelady truskawkowej, tak idealnie
wyczyszczony, jakby codopiero przynie-
siono go ze sklepu. Chłopiec kuchenny

wzięty na spytki, wyparł się wszelkiego

udziału w opróżnieniu słoju. Któż mógł

być winowajcą? Napróżno łamano sobie

nad tem głowę. Kiedyś znów zauważo-
no, że solidne dotylchczas futryny drzwi
i okien nagle „spróchniały”, Za lada do-
tknięciem sypało się z nich próchno. Za-
częto dochodzić przyczyny tego zjawiska
i znaleziono, że w hotelu zaśnieździł się

specjalny gatunek mrówek, wyjątkowo

żarłocznych i niszczycielskich. Przyrod-
nicy, zaproszeni do rady, stwierdzili, że

jest to gatunek mrówek południowo - a-

merykańskich. Zagadka się wyjaśniła.
Mrówki przywędrowały z argentyńskim

zespołem jazzowym. Wzięto się do ich:

tępienia, Wszystkie środki okazały się

jednak zawodne. Mrówki rozmnażały się

z nieprawdopodobną wprost szybkością.
Rezultaty tej nieoczekiwanej inwazji nie

dały na siebie długo czekać, Codzienni

goście hotelowej restauracji zaczęli by-

wać coraz rzadziej, — w końcu wynieśli

się zupełnie, Za nimi poszlimieszkańcy

hotelu, którym mrówki zagnieżdżone w

wody, Sądy wprawdzie były, ale biedny
człowiek nie otrzymał w nich spraw'e-
dliweści, gdyż nie miał za co przekupić
sędziów. Choroby panowały nagminnie,

a robactwo żarło ludzi”.

Szczególnie bolesna jest dla autora
utrata Poznańskiego.

„Tysiącom niem'eckich chłopów  za-
brano ich własność. Utraciliśmy. taki
żyzny kraj! W Foznańskiem utraciliśmy

najważniejszą śpiżarnię Berlina",

Rozdział p. t „Rozdarty Górny
Śląsk” (Zerrisenes Oberschlesien) roz-
poczyna się słowami:

„Polska chciwość ziemi została zaspo-
kojona przez traktat wersalski jeszcze na
innej granicy Niemiec”,

Mimo bowiem korzystnego, zdaniem
' autora, dla Niemiec plebiscytu śląskie-
go, Polacy zawładnęli okręgiem prze-
mysłowym:

„Przemysł niemiecki otrzymał śmier-
telny cios. Rozdarcie Górnego Śląska
jest krzywdą, wołającą o pomstę do nie-
ba. Wiedz, że Polska nie miała prawa
wyciągać ręki po śląską Marchję Wscho-

dnią“,

Dalej następuje „historyczny“ wy-
wód, który ma wykazać, że Śląsk jest
odwiecznie niemiecką ziemią. Wresz-
cie stwierdzenie: ;

„Polacy nie mają žadnego prawa do
Górnego Śląska, który jest Niemcom do
życia koniecznie potrzebny. Niemiec zaś
nie zrezygnuje z tej ziemi, (Der Deutsche

gibt dieses Land nicht auł).

W rozdziałach, omawiających utra-
tę ziem na zachodzie p. t. „Unsere
Westmark“ i na północy p. t. „Ver-
lust im Norden“ przebija ta sama
dążność do wykazania, że są to zie-
mie „odwiecznie niemieckie”, które
muszą powrócić do Macierzy.

Przytoczone tu niektóre fragmenty
podręcznika historji, używanego do
nauki w szkołach niemieckich, rzucają
aż nadto wyraźnie światło na kierunek
wychowania niemieckiej młodzieży,

Tak w świetle dokumentów przed-
stawia się deklarowana wielokrotnie
przez Niemców chęć utrzymania do-
brych sąsiedzkich stosunków pomiędzy
Rzeszą a Polską.

Nie jest to jednak jedyny doku-
ment omawianego zagadnienia,
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RÓG PIUSA XI TEN ZADOWOLONY prawdziwie

łóżkach, szafach, stołach, podłodze i t.p.,
nie dozwalały spać. Za gośćmi poszedł
personel hotelu i orkiestra, która wolała
zrzec się zarobków, niż narażać na dro-

bne ale ostre szczęki małych żyjątek, W
końcu zrozpaczony włościciel hotelu za-
wezwał policję, która przystąpiła do wy-
kurzania intruzów przy pomocy trują-
cych gazów. I to nie pomogło. Owad o-
kazał się wytrzymałym na wszystkie no-
woczesne środki walki chemicznej, co u-
czonych naprowadziło ma domysł, że
mrówki te posiadają pewne substancje
niweczące działanie gazów, W końcu
musiano dom zburzyć,

NUREK WŚRÓD REKINÓW

Q niezwykłej przygodzie nurka dono-
szą pisma angielskie. Nurek okrętu „Op-
hir” pracującego nad wydobyciem „Iusi-
tanji”, zatopionej w dniu 7 maja 1915 r.
przez niemiecką łódź podwodną, w po-
bliżu Kinsale (Irlandja), zdołał po wie-
lu wysiłkach zanurzyć się na głębokość

200 m,, na której spoczywa AE

statek. Nurek jednak nie mógł w żad:
sposób przystąpić do pracy, gdyż w
miejscu tem zebrało się olbrzymie stało
rekinów, z których kilka rzuciło się na
nurka. Na sygnał alarmowy nurka wy-
dobyto. Nazajutrz w miejscu znacznie
oddalonem od punktu zatopienia „Lusi-
tanji" rzucono na morzespecjalną przy-
nmętę, by w ten sposób zwabić rekiny i
odciągnąć je od zatopionego statku. Ma-
newr ten udał się, jednak tylko częścio-

wo. Gdy nurka opuszczono znów na dno

morza, ten zauważył w pobliżu statku

olbrzymiego rekina, który na jego widok

popłynął od stada, znajdującego się w

pobliżu i zwabił je do statku. Nurka
musiano ponownie wyciągnąć na  po-

wierzchnię. W ciągu kilku dni powtarza- 
 

 
 

Iednem
Polska Agencja Telegraficzna przesyła

nam taki telegram z Berlina:
„W dążeniu do „oczyszczenia niemiec-

kiego życia artystycznego”, komisarz Mi-
nisterstwa Propagandy Hinckel postano-
wił zabronić Żydom zajmować się anty -

kwarstwem, handlem obrazami i wszel-
kiemi innemi dziełami sztuki. Pozatem
Żydzi, należący do poszczególnych sekcyj
Izby Kultury Rzeszy mają być stamtąd
wydaleni. Zastosowane też być mają no-
we obostrzenia w stosunku do zawodu
księgarskiego”.
Niemcy oczyszczają .swe życie arty-

styczne i kulturalne z żydostwa, a Pol-
ska nasyca się żydostwem ustawicznie.
W Warszawie upadają księgarnie polskie
nieomal rokrocznie (ostatnio stara Księż-
nica K. Wojnara przy ul, Marszałkow -
skiej), a wzrastają nowe żydowskie i wci-
skają się coraz więcej w dzielnice pol -
skie. W ostatnich latach powstały nowe
księgarnie żydowskie na ul. Sienkiewi-
cza, Marszałkowskiej i pl. Napoleona.
A sprawa antykwarni, zbierających o-

becnie prawdziwe żniwo w początkach
roku szkolnego. Dość powiedzieć, że w
całej Warszawie jest tylko jedna polska
antykwarnia przy ul, Świętokrzyskiej!
Kilkudziesięciu antykwarjuszów żydow-

skich tuczy się niemal wyłącznie na mło-
dzieży szkolnej, od której za bezcen wy-  

a

cieciem
kupuje książki, by sprzedać je zaraz pó
dziesięciokrotnie wyższych cenach.
Jak grzyby po deszczu pojawiają się

również w Polsce żydowskie instytuty,
wydawnicze, drukujące polskie książkię
zazwyczaj są one anonimowe, i rozpoczy*
nają swój fach od pornografji oraz ohyd=
nych przekładów, dokonywanych też
przez Żydów.

Któż się temu w Polsce oficjalnie prze«
ciwstawia? Kto oficjalnie broni ducha
polskiego przed zalewem obcym i wro<

gim? Kto dąży do „oczyszczenia polskie<
go życia artystycznego”?
To są pytania cisnące się chyba każde-

mu po przeczytaniu telegramu Pat'a.
as

ZE ŠWIATA KULTUR
SZKOLNICTWO
Nowe gmachy szkolne. — Z funduszów To<

warzystw Popierania Budowy Szkół Po+
wszechnych zbudowano ostatnio na wybrze<

żu kilka pięknych, nowoczesnych budynków

 

- szkolnych. Uroczyste poświęcenie gmachów

szkolnych w Orłowie Morskiem, Witominiė,
Gdyni - Grabówka, Chylonji i Obłożu edby<

ło się 4 b. m. Dotychczas poświęcono już

nowe budynki szkolne w Rumji, Kębłowie,

Zagórzu, Białejrzece, W stadjum budowy

znajduje się duży gmach szkolny na Helu.

Wpisy na wyższe uczelnie
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Wpisy na rok akademicki 1935/36 r.

rozpoczynają się w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim 23 b. m. i trwać będą do dnia 6
października b. r. włącznie z wyjątkiem
niedziel, Wykłady i ćwiczenia rozpoczy-
nają się w dniu 7 października b. r, Bliż-
sze szczegóły w ogłoszeniach na Uniwer-
sytecie. Podania o odroczenia opłat mu-
szą być udokumentowane świadectwem
niezamożności, potwierdzonem przez wła-
dze polityczne I instancji (Magistrat lub
Starostwo).

Pi ECHNIKA LWOWSKA
Sekretarjat Politechniki Lwowskiej po-

daje następujące wskazówki dla kandy-
datów na I rok studjów w roku akade-
mickim 1935/36: Kandydaci winni złożyć
podania o przyjęcie w dniach; a) na Wy-
dziale Inżynierji Lądowej i Wodnej: 18
i 19 września b, r., b) na Wydz. Architek-
tonicznym: 18 i 19 września b. r., c) na
Wydz. Mechanicznym; 20 i 21 września
b. r., d) na Wydz. Chemicznym: 23 i 24
września b. r., e) ną Wydz. Roln. Laso-
wym: 23 i 24 września b, r. Po tych termi-

nach żadne zgłoszenia uwzględnione nia
zostaną. Zgłoszenia w Oddziale lasowym
Wydz. Roln.-Lasowego są wstrzymane.
Po dokonanem zgłoszeniu kandydaci ma+
ją odbyć egzamin kwalifikacyjny z na-
stępujących przedmiotów: a) z geometrji
wykreślnej, z matematyki i ze szkicowa-
nia na wydziale Inżynierji lądowej i wod<
nej, b) z geomertji wykreślnej, z rysun-
ków i z ogólnych wiadomości z historji
kultury i sztuki na Wydziale Architek-
tonicznym, c) z matematyki, z fizyki, z
geometrji wykreślnej i ze szkicowania
odręcznego części maszynowych na
Wydz. Mechanicznym, 4d) z fizyki i z
chemji na Wydz. Chemicznym. Na Wydz.
Rolniczo-Lasowym w r. szk. 1935/36 nia
będzie egzaminu kwalifikacyjnego.

Szczegółowych informacyj udziela $e-
kretarjat Politechniki Lwowskiej (ul. Sa-
piehy Nr. 12) po otrzymaniu dokładnego
adresu, opłaty w kwocie 10 gr. ( w zna-
czkach pocztowych), jako należność za.
egzemplarz wskazówek i znaczków po+
cztowych na porto odpowiedzi.

Co robić po maturze?
Miejska Szkoła Bibljotekarska rozpo-

czyna z dniem 16 września r. b. 7-my rok
istnienia, Szkoła ta o jednorocznym kur-
sie ma za zadanie kształcenie bibljoteka-
rzy w pierwszym rzędzie dla samorządo-
wych bibljotek powiatowych. Program tej
szkoły przewiduje wykłady teoretyczne
oraz ćwiczenia praktyczne, przeprowa-
dzanę w około 13-tu różnych bibljote-
kach oświatowych.
Do szkoły przyjmuje się osoby, posia-

dające świadectwa maturalne w wieku od  18-tu do 30-tu lat, Po wysłuchanym kur-

no tę próbę i za każdym razem nurek w
pobliżu statku znajdował jednego albo
i dwa rekiny, pozostawione tam jakgdyby
na czatach, i za każdym razem nurek w

pobliżu statku znajdował jednego albo
dwa rekiny, pozostawione tam jakgdyby
na czatach i za każdym razem potwory

morskie zwabiały do miejsca parcy nur-
ka całe stado, uniemożliwiając nurkowi

jego zaadnie,

GANDHI WEGETARJANINEM

Przywódca nacjonalistów hindusk'ch

Mahatma Gandhi, który w ciągu ostat-

niego roku nie prowadził ożywionej dzia-

łalności politycznej i tracił na popular-

ności, stał się obecnie centrum zaintere-

sowania opinji publicznej w Indjach.
Gandhi postanowił umartwiać się w spo-
sób jeszcze bardziej surowy, niż dotych-
czas, Mahatma usunął ze swego jadłospi-

su wszelkie produkty pochodzenia zwie-

rzęcego, a w pierwszym rzędzie kozie

mleko, które było jego głównym pokar-

mem. Nowa djeta Gandhiego jest bardzo

ostra, Mahatma spożywa dziennie tylko

talerz liści bzu indyjskiego, zwanego

fargozą. Liście te są niezwykle gorzkie

w smaku ale zarazem krzepiące. Wywar

z kory fargozy posiada własności podnie-
cające. Poza tem Gadhi spożywa kilka
placków na oleju, oraz pije szklankę soku

daktyli indyjskich,t.zw. tamaryndy, Sok
tamaryndy jest tak waśny, że trudno go

pić, Mahatma polecił wszystkim swym

zwolennikom stosowanie tej djety. Człon-

kowie narodowego kongresu hinduskie-

go, którzy odwiedzają Mahatmę muszą

spożywać te same potrawy. Nowy spo-

sób oćży wania wpłynął źle na stan zdro-

wia Gandui'ego, który jest niezwykle o-
słabiony, mimo to pragnie on wytrwać
do końca i uważa nową djetę wegetar -

 

sie, słuchacze(czki) poddawani są egza-
minom, poczem uzyskują dyplom ważny
na 5 lat. Po tym okresie absolwenci pod-
dawani są egzaminom uzupełniającym,
co ma na celu stałe uzupełnianie ich wie
dzy z zakresu bibljotekarstwa.
W zeszłym roku uczęszczało do szkoły

22 słuchaczki; w bieżącym roku zapisa-
ło się w charakterze kandydatek już
przeszło 20 słuchaczek, W najbliższym
czasie Rada Pedagogiczna zakwalifikuje
złożone podania,

AASUEITAS POETARTNIKSTTTENIUIISTURAS BS

jańską za sposób zamanifestowania łącz
ności ras kolorowych w przewidywaniu
zatargu zbrojnego włosko - abisyńskiego«
W kołach licznych zwolenników Mahat-
my decyzja Gandhiego wywołała żywa
zaniepokojenie,
TEATRY ŚWIETLNE W ABISYNJI
W Abisynji istnieje 25 kinoteatrów, z

czego 6 dźwiękowych. Trzy teatry
dźwiękowe znajdują się w stolicy kraju

w Addis Abeba, Przed wybuchem kon +
fliktu z Włochami rozwój kina w Abi-
synji znajdował się na dobrej drodze. W

ubiegłym roku Negus wyasygnowal duże
sumy na urządzenie kilku nowych nowo-
cześnie urządzonych teatrów świetlnych.
Prace te obecnie przerwano.
Pierwotne kinoteatry w Abisynji nie

cieszyły się dużą frekwencją. Była to
przedewszystkiem wina filmów. Rynek
Hlmowy.w Abisynji zarzucano częsta
bezwartościowemi zupełnie filmami pro-
dukcji amerykańskiej i europejskiej, Z
chwilą jednak, gdy w kinoteatrach abi<
syńskich zaczęto wyświetlać filmyprzy <
rodnicze, przedstawiające przedewszyst<
kiem sceny z życia dżungli afrykańskiej i
indyjskiej, frekwencja  wzmogła się
znacznie, zwiększając tej samem docho-
dowość poszczególnych kinoteatrów.

GÓRA ZE SREBRA
Chłopi, zamieszkujący okolicę miasta

Jiin-Non (Chiny Południowe) dokonali
w tych dniach sensacyjnego odkrycia,
W czasie wycinania drzew rosnących na.
zboczu góry, stwierdzili, iż pod cienką
stosunkowo warstwą ziemi kryją się nie«
zwykle bogate złoża srebra. Jak się o-
kazało cała góra wysokości kilkaset
metrów jest ze srebra, Srebrna góra ob-
sadzona została przez wojsko, które
nie dopuszcza okolicznej ludności dą
cennego skarbu.

\
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„Wybory”, jak radjon...
Częstochowski Lis-Błoński— Min. Paciorkowski o swej życzliwości dla Żydów

Powiedział ktoś, że obecne wybory są

dla „sanacji” jak radjon, bo... same pio-
rą. Nie przebrzmiały jeszcze echa głoś-
nej ulotki lubelskiej „kim jes tp. Stani-

sław Lis - Błoński” sanącyjny kandydat
na posła, któremu inny sanator p. Za-
jączkowski wytknął publicznie, iż wydał
swego kolegę w ręce policji rosyjskiej,
stałszował ewidencję swej służby w P.

O. W., fałszywie zeznawał w sądzie itp.,
gdy w Częstochowie pękła nowa bomba
sanacyjna, й

Na pierwszych miejscach kandyduje
min. Paciorkowski i dyr. K, K. O. Koby-
łecki, Publiczną tajemnicą jest, iż, jak w
całej Polsce, tak i w Częstochowie w sa-
macji panuje wojna wszystkich przeciw-

ko wszystkim.
„Istna dżungla. Oddajmy jednak głos

miejscowemu dziennikowi sanacyjnemu,
jako wtajemniczonemu i kompetentnemu,
zaznaczając, że podkreślenia są nasze:

„Oto w Radomsku drukowany, ukazuje
się anonimowy paszkwil skierowany
przeciwko osobie drugiego czołowego
kandydata, prezesa Federacji byłych
Obrońców Ojczyzny i prezesa Związku
Legjonistów — dyr. Kobyłeckiego, a wy-
chwalający pozostałych pięciu kandyda-
tów, których paszkwilant pasuje zbioro-

wo na „wiernych piłsudczyków”,
Jest rzeczą niezbędną, właśnie dla o-

czyszczenia zbrukanej atmosfery,
przedwyborczej, by opinja publiczna po-
znała nazwisko paszkwilanta, ukrywają-
cego się tchórzliwie, pod podpisem „wier-
ny pilsudezyk“,
Powiemy krótko: Janusz Wójcik —

ant i denuncjator, A ponadto:
łałszerz i deiraudator.

Więcej słów na określenie tej sylwetki
nie użyjemy — nazwisko to i osoba zna-
na jest dostatecznie i niezaszczytnie o-
gółowi Częstochowy; typ pospolitego
złodziejaszka kradnącego narówni zło-
tówkę ze składek członkowskich, jak
šalszującego na kilkanaście złotych
znaczki stemplowe, Ponadto człowiek,
policzkowany publicznie, Krótko; szu-
mowina społeczna.

Nie chcemy teraz dociekać, kto użył
do tej brudnej roboty Janusza Wójcika,
czyje nazwiska kryją się za jego anoni-
mowym pseudonimem, urągającym wiel-
kiej idei Wodza Narodu i nadużywającym
bezczelnie Jego imienia, żądamy nato-
miast ukrócenia rozwydrzenia przedwy-

borczego — właśnie dla oczyszczenia at-
mosłery przedwyborczej,
Tego domaga się oburzona opinja wy

borców, którzy nie pozwolą szkalować
bezkarnie ludzi czołowych i obdarzonych
zaufaniem społeczeństwa,
W uczciwem społeczeństwie niema

miejsca dla paszkwilantów, denuncjato -
rów iałszerzy i deiraudantów, w szere-
gach których znalazł się Janusz Wójcik”,
Twórcy nowej ordynacji wyborczej,

Jako pogromcy „partyjnictwa” niech so-
bie przeczytają uważnie wiarygodny głos
z własnej rodziny pochodzący, no i o

swych najbliższych!
Dodajmy, że ów Janusz Wójcik, (popu-

Jarny na bruku (najdosłowniej!) często-
chowskim, mimo tak ciężkich zarzutów
był, a nawet bodaj jeszcze i jest, czynnym
„działaczem” sanacyjnym, a nawet u-

rzędnikiem magistrackim, в

(Od wlasnego korespondenta)

Dopiero gdy „ktoś'* — naturalnie też
sanator — użył go do zwalczania kandy-
datury dyr. Kobyłeckiego (ożenionego z
Żydówką) to dziennik sanacyjny, na
którego łamach tenże Wójcik zabierał
głos, jako redaktor działu sportowego,
przypomniał sobie, iż p. Wójcik to „fał-
szerz, denuncjator, pospolity złodzieja:
szek, szumowina społeczna” (Nr, 201).

Więcej nawet, mimo takich kwalifika-
cyj moralnych Wójcik jest członkiem
Związku Legjonistówi dopiero teraz, gdy
ośmielił się wystąpić przeciw kandydatu-

rze dyrektora K, K. O., doczekał się ta-
kiej represji (podajemy za „Słowem
Częstochowskim“);
„Zarząd oddzialu Związku Legjonistėw

w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 2
września 1935 postanowił na zasadzie
art, 20 Statutu Zw. Leg, zawiesić p, Ja-
nusza Wójcika- w prawach członka, z
powodu działania na szkodę związku
przez wydanie i kolportowanie ohydnego
|paszkwilu, podpisanego „Wierny Pił -
sudczyk”, a wymierzonego przeciwko u-
rzędującemu Prezesowi tut, Oddziału Ob.
Wacławowi Kobyłeckiemu,
Zarazem Zarząd Zw. Leg. postanowił

umieścić tę uchwałę w pismach i oświad-
cza, że rozwijająca się obecnie na tutej-

szym terenie kampanja wyborcza nie od-
powiada ani duchowi nowej ordynacji

wyborc-2j, ani intencji ustawodawcy.
Zarząd Zw. Leg. potępia i piętnuje u-

kazanie się wspomnianego paszkwilu”.
Tyle o kandydaturze poselskiej p, Ko-

byłeckiego.
Natomiast czołowy kandydat sanacji w

grodzie podjasnogórskim, jak się dowia-
dujemy z sanacyjnego dziennika, złożył
wizytę żydostwu częstochowskiemu. Po-
dajemy w całości opis tego, nawet jak na

czasy sanacyjne niezwykłego wystąpie-

nia ministra Rzeczypospolitej (podkreśle-
nią nasze):
„W dniu wczorajszym czołowy kandy-

dat naszego okręgu minister Jerzy Pa-
ciorkowski przyjął w sali Rady Miejskiej

STANISŁAWÓW

Antypaństwowa działalność na ukra-
ióskiej kolonji akademickiej. — W Os-

motodzie w powiecie doliniańskim, zosta-
ła zorganizowana przez ukraińskie sto-

warzyszenia oświatowe, letnia kolonja

wypoczynkowa dla ukraińskich studen -

tów. Kierownikami tej kolonji zostali Te-

odor Polich z Przemyśla i Sergjusz Ko-

stecki, stud, politechniki, ze Stanisławo-

wa. Jak stwierdziły władze policyjne. u-

czestnicy tej kolonii, codziennie wieczo-

rem przy apelu, śpiewają zakazane pieś-

nio charakterze antypaństwowym. Na

kierowników kolonji wygotowano donie-

sienie do prokuratury,

Samobójstwo ukraińskiego defraudan-

ta. — W miejscowości Koluczki, w po-

wiecie horodeńskim, popełnił samobój-

stwo przez utopienie się w Dniestrze,

subjekt tamtejszyej kooperatywy Bazyli.

Harłapon, Czynu tego dokonał z obawy

kary za nadużycia, jakich dopuścił się na

 

 
 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki; czwartek o g. 20-tej
"występ Lody Halamy, w piątek „Awan-
tura w raju”,

Teatr ozmoltości: codziennie, o godz.
£0-tej „Kraina uśmiechu” — operetka.

Repertuar kin.

Apollor Wojna w królestwie walca.
Atlantic: Audjencja w Ischlu.
Casino; 20.000 lat w Sing-Sing.
Chimera; Baboona, film egzotyczny,
Grażyna: Siostra Marta jest szpiegiem.
Kopernik; Mała mateczka,
Marysieńka: Mała mateczka.
Muza: Tarzan nieustraszony.
Palace; Marzące usta,
Pan: Malowana zasłóna i 2 dodatki,
Raj: Nędznicy i Part w ogniu.
Stylowy: Miasto pod terrorem i rewja.
Świt: Świat się śmieje.
O zwi dwuch województw, t. |.

stanisławowskiego i tarnopolskiego, mó-
wi się we Lwowie coraz głośniej, W miej-
scowościach tych utworzonoby urzędy wi
cewojewodów, którzy podlegaliby woje-
wodzie lwowskiemu. Konieczność likwi-
dacji tłumaczy się... względami oszczęd-
mościowemi,

Rzecz jasna, że opinja narodowa naszej
dzielnicy sprzeciwia się kategorycznie
temu pomysłowi.

Gen. Rydz - Śmigły we Lwowie, —
czoraj zatrzymał się we Lwowie na
przeciag kilku godzin gen. Rydz-Śmigły,

tóry wracał z manewrów w okolicach
Sokala. Gen. Rydz - Śmigły był gościem
woj. Prażmowskiego.
„ Niedotrzymywanie umowy zbiorowej

| stało się przyczyną nowegostrajku, któ-

ry ogłosili robotnicy cegielni Żyda Bau-

ma. Jak się okazuje Baum nie wypłacał

robotnikom należnych zarobków,
Chleb podrożał, gdyż według komuni-

katu cechu piekarzy od dn, 3 września 1

kg. chleba luksusowego kosztuje 30 gr.,

lieka z mąki 65 proc, 26 gr, z mąki žyt-

niej ciemnej 26 gr., a drożdżowego i ku-

likowskiego 37 gr, :
Agitacja wyborcza sanacyjnych kandy-

datów wzmaga się z dnia na dzień.

Szczególnie ożywioną działalnośćwyka-
zują pp. Wagner, Domaszewicz i Laskow-

nicki, red, naczelny Expresu Wieczor-

nego.
edług informacyj jednego z sanacy)-

nych tygodników kandydat na posła em.

kpt Kwiatkowski, wiceprezes Zw,

rońców Lwowa, paktuje w swoim okręgu

z Żydami, pragnąc uzyskać ich głosy.
Gdyby wiadomość ta odpowiadała praw-

dzie, wówczas należałoby stwierdzić, że

sanatorom nie brak wprawdzie ambicji,

ale natomiast brak im poczucia wstydu.

Za obrazę narodu 0 została

skazana na 14 dni bezwzględnego aresz-

tu dozorczyni realności przy ul, Zamoj -

skiego 1, Julja Iwańczuk, która do jed-

sę z lokatorówpowiedziała: „ty pol-

ski psie”. r
arto tej sposobności dodać, że

wśród szy lwowskich przeważa e-

lement ukraiński, Nierzadko się zdarza,
że taki dozorca, pragnąc otrzymać posa -

dę samorządową (w tramwaju lub gazow-

ni) lub państwową, zmienia obrzą: ek, a-

le... dzieci posyła do ukraińskiej szkoły.
Tak np. jak się okazało w czasię roz-
prawy, postąpiła dozorczyni Iwańczuko-

wa, 

Częstochowa, we wrześniu.

licznie zebranych przedstawicieli wszy-
stkich warstw miejscowego społeczeń-
stwa żydowskiego.
W imieniu zebranych do p. ministra

przemówił przewodniczący Żydowskiego
Komitetu Wyborczego mecenas Mięczy-
sław (!) Konarski, który motto swego
przemówienia zaczerpnął ze wstępu do
nowej konstytucji, głoszącego, że Pań -
stwo Polskie jest wspólnem dobrem
wszystkich obywateli i że miarą upraw -
nień do oddziaływania na życie publicz-
ne poszczególnych obywateli kraju jest
spełnianie przez nich obowiązków wobec

Państwa.

Nowa Konstytucja, głosząca, że ani po-
chodzenie, ani wyznanie, ani narodowość
nie mogą być powodem do ograniczenia
tych uprawnień, jest pięknym wyrazem
tradycyjnego ducha polskiej tolerancji.

To też społeczeństwo żydowskie prag-
nie współpracować z rządem w dziele
budowy mocnych fundamentów lepszej
przyszłości i w dniu 8 wrześnią zwartą
ławą pójdzie do urn wyborczych, aby od-
dać swe głosy na czołowych kandydatów.

P. minister w odpowiedzi zapewnił,
przedstawicieli społeczeństwa żydow-
skiego, że Rząd pozostanie wierny wznio-
słym dewizom, zawartym w Konstytucji
i potrafi zapewnić obywatelom wyznania
mojżeszowego możliwość spokojnej pracy
pod tarczą silnej i życzliwej opieki.
Wprawdzie niektóre stronnictwa operują
zagadnieniem żydowskiem usiłując uczy-
nić z niego odskocznię do zdobycia wła-
dzy, ale Rząd jest dostatecznie silny, aby
zmusić te żywioły do poszanowania pra-
wa.

Zebranie zakończone zostało owacją

na cześć p. min, Paciorkowskiego i pre-
zesa Kobyleckiego“,

Wycinanki z prasy sanacyjnej lepiej
charakteryzują sylwetki kandydatów sa-

nacyjnych niż szablonowe życiorysy,
Czy te wybory, to nie radjon? 
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szkodę kooperatywy, sięgające kwoty

530 złotych.
Zastrzelenie kłusownika, — W lasach

państwowych w Łauczynie w powiecie
nadwórniańskim, został zastrzelony kłu -
sownik Grabowiecki, przez gajowego Fi-
lipa Machnika. Grabowiecki napadł na
gojowego i począł go dusić, tak że Mach-
nik w obronie własnej został zmuszony

do użycia broni,
Wielki pożar —W Cześnikach wybuchł

wielki pożar, który doszczętnie strawił,
zabudowania gospodarcze, oraz wielką

ilość zboża i koniczyny.
Szkoda wynosi okło 15 tysięcy złotych.

Przyczyną pożaru było prawdopodobnie
nieostrożne obchodzenie się z palącą

świecą w szopie, w której młócono zbo-
że, Szczegółowem wyświetleniem tej
sprawy, zajął się wojew. urząd śledczy
P,P. w Stanisławowie,

Burze gradowe w wojew. stanisławow-
skiem, — Ostatnio województwo nasze.
nawiedziło szereg burz, które wyrządziły
wielkie szkody. Szczególnie ucierpiały
miejscowości  Kutyska, Obaje, Niż-
niów, Okniany, Horłów, Chocimierz
Paźniki, Walewszczyzna, Trojany, Jezie-

rzany i Gruszka, gdzie zniszczone zosta-
ły doszczętnie plony na polach, oraz
drzewa owocowe w sadach i przy dro-
gach. Na przestrzeni Jezierzany — Cho-
cimierz, piorun zniszczył linę telegra=
ficzną, łamiąc kilka słupów. Szkody wy*
rządzone przez burzę, obliczane są na
kilkaset tysięcy złotych.

ZAMOŚĆ
`

Zebranie narodowe, W niedzielę dnia
1 września 1935 w Zamościu odbyło się
duże zebranie przy udziale około tysiąca
osób w sprawie wyborów. Po przemó-
wieniach p, Stanisława Kowerskiego, Ka-
zimierza Rzewuskiego, Jabłońskiego,
mec. Ignacego Barskiego i kilku z obec-
nych zebrani jednogłośnie wypowiedzieli
się przeciwko udziałowi w wyborach i

powzięli odpowiednią rezolucję.

Jednocześnie zebrani wyrazili cześć
i hołd Biskupom kieleckiemu I łomżyń-
skiemu, potępiając stosowane przeciwko
nim intrygi.

Odczyt legionisty, W niedzielę dnia 1
września b. r. w sali domu ludowego wy*
głosił p. Gustaw Lawina staraniem Związ

ku Legjonistów odczyt p. t. „Faszyzm a

bolszewizm”, Niewiadomo czy dzięki

firmie inicjatorów, czy z innego powodu

na odczycie było zaledwie kilkanaście o-

sób, przyczem uderzał brak legjonistów  i czynników oficjalnych, chociaż dochód

 

 

z
на = B

Przed wyborami w powiecie grójeckim
P. Tadeusz Morawski, zięć ks. Lubomirskiego rozsyła

płaczliwy list otwarty do wyborców
(Od własnego korespondenta)

Wybary za niespełna tydzień, a w po-
wiecie cisza, nikt nie myśli o t, zw. wy-
borach i niewielu z pośród mieszkańców
powiatu wybiera się do urny wyborczej.
Chcąc przerwać widocznie tę przedwy-

borczą nudę za pośrednictwem śmin i
sołtysów rozesłano odbitkę „Gazety
Skierniewickiej” z fotografjami i życiory-
sami kandydatów na posłów,/oraz list o-
twarty do wyborców kandydata na posła
pow. grójeckiego p, Tadeusza Moraw-
skiego.
Z pośród ośmiu kandydatów na posłów

(i ośmiu fotografij zamieszczonych w
„Gazecie Skierniewickiej') — trzech jest
z powiatu grójeckiego i o tych, słów kil-
Ka powiedzieć należy,
A więc przedewszystkiem p. Tadeusz

Morawski, Życiorys jego ujęty został za-
ledwie w 42 małych wierszykach, co w
porównaniu ze 183 wierszami życiorysu
innego kandydata z okręsu — p. Tadeu-
sza Kopelewskiego, kapitana W. P. ze
Spały, jest wściekle mało. Pozatem w
życiorysie tym pominięta została rzecz
najistotniejsza ,a mianowicie, że p. Ta-

deusz Morawski jest zięciem ks, Lubo-
mirskiego, właściciela rozległych dóbr w
pow. grójeckim, z którego to faktu jest
on najbardziej znany w powiecie i któ-
remu też zapewne zawdzięcza swe pia
stowane w powiecie godności,
Chcąc widocznie powetować sobie

krzywdę, jaką p. Morawskiemu uczyniła
„Gazeta Skierniewioka”, zamieszczając
tak krótki życiorys, rozesłał on list o-
twarty do obywateli powiatów skieraie-
wickiego, grójeckiego i rawskiego. w któ-
rym to liście w płaczliwym niemal tonie
zawiadamia swych ewentualnych wybor-

ców, że nie pójdzie wzorem swych war-

szawskich kolegów - kandydatów na po-

słów (pp. Stpiczyńskiego, Minkowskiego

i innych) i nie będzie się pokazywał lud-

ności tych trzech powiatów, ani też nie

 

Z CAŁEGO KRAJU
przeznaczono na pracę oświatową Związ-
ku Legjonistów.

Odczyt był ciekawy, prelegent nie krył
swego entuzjazmu dla faszyzmu.

Ciekawe jest, jak sobie prelegent
wyobraża tworzenie w Polsce faszyzmu
przez sanację, gdyż twierdził, że i my
w tym kierunku żeglujemy? Czy ten sa-
nacyjny faszyzm będzie razem z Żydami

robiony rękoma  Wiślickich, Sanojców,
Idzikowskich i t. p.?

Proces narodowców. Dnia 26 sierpnia
1935 r, sąd okręgowy w Zamościu rozpo-
znawał sprawę 5 narodowców, oskarżo-
nych o pobicie żydów w Krasnobrodzie
powiatu zamojskiego. Jak z zeznań o-
skarżonych wynika, Żydzi w Krasnobro-
dzie napadli na włościan, nazywając ich
„polskiemi šwiniami“ i obrażając naród
polski, Oskarżeni działali więc w obro-
nie koniecznej. Sąd na wniosek obrońcy
adw. I. Barskiego sprawę odroczył, celem
wezwania wskazanych przez niego świad
ków odwodowych.

 

Urzędowesorostowan e

Pana Wydawcy Czasopisma

„Warszawski Dziennik Narodowy”

w miejscu

ul, Nowy Świat 47,
W związku z zamieszczonym w Nr. 97

czasopisma „Warszawski Dziennik Naro-
dowy” z dnia 2 września 1935 r. artyku-
łem p. t, „Policja rozwiązała kurs Kato-
lickiego Stowarzyszenia K, S$, M. ż.”, na
zasadzie art, 21 dekretu w przedmiocie
tymczasowych przepisów prasowych z
dnia 7.11.1919 r, (Nr. 14, poz. 186), Dz.
Pr, 1919 r.), proszę o zamieszczenie po-
niższego sprostowania:

Nieprawdą jest, że kurs К. 5. М. 2. ж
Górznie został rozwiązany z polecenia
Starostwa Powiatowego w Brodnicy, na-
tomiast prawdą jest, że kurs ten został
rozwiązany przez organa Policji Pań-
stwowej w Górznie naskutek telefonicz-
nego polecenia, wydanego przez niewy-
krytego osobnika, który podszył się pod
nazwisko jednego z urzędników staro-
stwa powiatowego w Brodnicy, Prawdą
również jest, że wdrożone zostało docho-
dzenie mające na celu ustalenie winnego
popełnienia w tym wypadku oszustwa.

Za Komisarza Rządu:
(-—) Adam Wysokiński,

 

Grójec, we wrześniu.

będzie urządzał zebrań przedwyborczych
(czytać należy: imprez muzyczno - arty-
stycznych), gdyż po roztrząsaniach do
szedł do przemyślanej decyzji, że sąd
prawdziwy o człowieku i tak nie po sło-
wach a po czynach tylko wydać może
na“.
Przypominamy też sobie gwałtownie

czyny p. Tadeusza Morawskiego. Drugim
z powiatu grójeckiego kandydatem na po-
sła jest lekarz z Grójca dr. Józef Mule-
wicz.
O wybitnych jego kwalifikacjach na po-

sła z powiatu grójeckiego, jak wynika z
życiorysu zamieszczonego w „Gazecie
Skierniewickiej”, świadczyć ma to, że z
powiatem grójeckim dr, Mulewicz jest
związany od czwartego roku (sic!) swego
życia, tu bowiem spędzał okresy waka-
cyjne jako uczeń, student i lekarz, bio-
rąc udział w życiu społecznem (jakiem?)
od lat uczniowskich”, Pozatem według

' życiorysu — obecnie pracuje społecznie i
politycznie na terenie Grójca. Istotnie
dr, Mulewicz jest czynnym działaczem
BBWR. i z reguły przemawia na rynku w

Grójcu na wszystkich mniejszych lub
większych uroczystościach,
Trzecim wreszcie kandydatem na po-

sła w pow, grójeckiego jest nieznany bli-
żej nikomu poza sąsiadami swemi zapuwe
ne p. Stanisław Telacki z Drwalewy, rol-
nik i właściciel młyna, jak to z życiory-
su wynika.

Z tym to kandydatem na posła „Gaze-
ta Skierniewicka” wręcz po macoszemu
się obeszła, zaledwie 14 wierszy życio-
rysu i nic pozatem...
Na zakończenie wspomnieć należy o

wybitnym i bardzo energicznym skądinąd
ale jakże naiwnym rolniku p. Stani-
sławie Zdziarskim z Łęgonic. Przy dużym
nakładzie pracy i energji zebrał on wy-
maganą ilość podpisów i dostał się jako
delegat do zgromadzenia okręgowego,
Ale, gdy doszło w zgromadzeniu do gło”
sowania na kandydatów na posłów, ;ak
podaje „Gazeta Skierniewicka”, p.
Zdziarski otrzymał zaledwie 3 głosy (na
129 delegatów).,.
Mimo tych wszystkich kandydatur —

w powiecie grójeckim cisza i nuda przed-
wyborcza. O wyborach, zdaje się, myślą
tylko kandydaci na posłów.

Grójecczanin.

TIai

ZKRAKOWA .
Teatr im. J, Słowackiego:

„Ich czworo”.

Kina katolickie:
Apollo: „Idziemy po szczęście”.

Promień: „Wiosenna Parada",
Słonko; „Antek Policmajster",
Świt: „Przebudzenie”,
Sztuka: „Noc na transatlantyku”.
Uciecha: „Powrót Frankensteina",

Pęknięcierej wodociągowej. — One-
gdaj dzielnica Nowa Wieś została nagle
pozbawiona wody w wodociągach. Jak
się okazało powodem tego było pęknięcie
rury wodociągowej na ul. Juljusza Lea,
Władze miejskie niezwłocznie przystąpi-
ły do prac nad adefektu. ©
przez cały dzień do tej dzielnicy dostar-
czał wóz magistracki,

Morderstwo w Prokocimiu. —W nie-
dzielę w godstaso popołudniowych Pro-
kocim był terenem zbrodni, pe»
na 17-ietnim uczniu gimnazjalnym Fran-
ciszku Sulikowskim. Do mieszkania Su-
likowskich przybył niejaki Hausschild
który rozpoczął z Sulikowskim awantu-
rę, iż ten nie trzyma psa na uwięzi, wsku-
tek czego został pogryziony pies Haus-
schilda. W czasie tej awantury Haus-
schild usiłował, pobić Sulikowskiego. W
obronie ojca stanął jego syn, a wówczas
Hausschild dobył szybkim ruchem rewol-
wer i strzelił do młodego Sulikowskiego.
Sulikowski padł trupem na miejscu, Ku-
la ugodziła go w czoło i na wylot przebi-
ła czaszkę. Zabójcę aresztowano i odpro-
wadzono do aresztu w Krakowie, gdzie
stanie w niedługim czasie przed sądem
przysięgłych, ©

Spadł z II piętra. — W poniedziałek o
godz, 19,30 wezwano pogotowie ratunko-
we na ul, Czarnowiejską 9, gdzie murarz
Jan Gromczyński, zam. na Czarnej Wsi,
spadł z II piętra, Doznał on rany tłuczo-
nej głowy w okolicy lewej skroni. Po opa-
trzeniu przewieziono go do szpitala U-
bezpieczalni Społecznej.

Hron a bosa, — NaptL d
arzyla się druga w tym dniu ka-

astrola automobilowa. Oto pod przejeż-
dżające auto omal nie wpadła 12-letnia
uczenica Zofja  afrzyntwiczógna, któ-
ra usiłowała przebiec ulicę. Kierowca
chcąc uniknąć wypadku skręcił nagle w
bok, wskutek czego wjechał nagle na
chodnik i mocno poturbował przechodzą-
cego tam wówczas Franciszka Bochenka.
owswwkay lękarz Pogotowia opatrzył
ochenka, jednak wskutek poważnych

obrażeń zabrał nieszczęśliwego do szpi-
tala Ubezpieczalnimh

czwartek



| Brakgotówki na wsi
Przynajmniej trzy elementy należy

wziąć pod uwagę przy badaniu zjawi-
ska głodu pieniężnego na wsi, a mia-
nowicie wpływy pieniężne ze sprzeda-
Ży:artykułów rolniczych, kredyty i
szybkość obrotów gotówkowych.
Ażeby nie sięgać zbyt daleko i nie

przestraszać nadmierną rozpiętością
przytaczanych danych, zajmiemy się
jedynie latami kryzysu w jego stadjum
środkowem, t. j. latami 1931, 1932 i
1933.
W wymienionych latach wpływy

gotówkowe ze sprzedaży produkcji
rolniczej oblicza się na 2.080 milj. zł.,
1.520 milj. zł. i 1.300 milj. zł. (lata

/ gospodarcze, a nie kalendarzowe, czyli
6 1931-32 do 1933-34). Spadek wpły-

wów gotówkowych wynosi zatem oko-
ło 170 milj. zł.

+ W tychże latach (kalendarzowych)
udział banków państwowych, -komu-
nalnych i prywatnych w finansowaniu
rolnictwa wyraził się liczbami: 1.040
milj. zł., 1.017 milj. zł. i 1.047 milj.
zł, a więc rekompensata w kredytach
nie jest wystaczająca dla wyrównania
strat na spadku wpływów ze sprzeda-
ży.

Sumując obydwie wymienione pozy-
cje i przyjmując za 100 sumę ich w
1931 r., otrzymamy dla dwóch lat na-
stępnych wskaźniki: 81.3 i 75.2.

Jakże natomiast przedstawiają się
zmiany w obiegu pieniężnym w całym
kraju dla tegoż okresu czasu?

Przyjmując za 100 obieg pieniężny
(bilety Banku Polskiego, bilety zdaw-

‚ kowe i bilon) w 1931 r., otrzymujemy  

4

dla następnych lat wskaźniki: 90.8 i
92.2. ' :
"Ježeli rėwnoczėšnie zwažymy, že u-

dział powyżej. wymienionych. instytu-
cyj w finansowaniucałego życia go-
spodarczego można wyrazić wskaźni-;
kami 100, 95.3 i 90.3, wówczas nie-
trudno będzie. spostrzec,. iż kurczenie
się -dopływu gotówki na wieś jest o
wiele silniejsze, aniżeli ogólny proces
deflacyjny. Oczywiście: możnaby: zna-
leźć doskonałą odtrutkę przeciwko 'te-
mu nadmiernemu kurczeniu się dopły-
wu gotówki na wieś w jej szybkim 0-
brocie. Niestety, ta -strona medalu
przedstawia "się najciemniej. Produk-
cja rolnicza jest najpowolniejsza w
porównaniu z innemi działami gospo-
darstwa narodowego. Trudno nawet u-*
stalić jej okres že względu na“ pro-
dukcję hodowlaną, w każdym razie
przeciętnie nie będzie tookres krótszy,
niż rok. Nic też dziwnego, że owa po-
wolność produkcji odbija się na rodza-
jach kredytu, wpływającego do  rol-
nictwa. Cyfry bowiem wskazują, iż rol-|
nictwo partycypowało w omawianym
trzyletnim okresie we wszystkich kre-
dytach, udzielonych przez wymienio-
ne instytucje życiu gospodarczemu w
32,4%, a w kredytach krótkotermino-
wych tylko w 16,8%. Przytoczone da-.
ne wskazują, że obrót -gotówkowy w
produkcji rolniczej: jest znacznie po-
wolniejszy, aniżeli w innych gałęziach
produkcji:i pracy. W: ten sposób ostat-
ni z najważniejszych elementów..doty-
czących obrotu pieniężnego kształtuje

się dla wsi ujemnie.

 

A Na giełdach walutowych
Osłabienie funta szteriinga -

WARSZAWA, 4.9. — W dniu 4 b. m.
na giełdach walutowych nastąpiło osła-
bienie funta szterlinga. Dewizę na Lon-
dyn notowano dziś w Warszawie 26,29

wobec 26,31 w dniu wczorajszym, w Zu-

rychu15,22 i jedna czwarta wobec 15,22
i pół w Paryżu przy otwarciu 75,12 wo-

bec 75,18 przy wczorajszem zamknięciu.

Dolar wykazał dziś naogół
nieco słabszą, utrzymując się jednak
na poziomie zbliżonym do kursu dnia
wczorajszego. Dewizę na Nowy Jork no-
towano dziś w Warszawie (kabel) 5,30 i
jedna czwarta wobec 5.30,5 wczoraj, w
Zurychu bez zmian, w Paryżu 15,15 przy
dzisiejszem otwarciu wobec 15,15 i trzy

czwarte przy wczorajszem zamknięciu.
Spowodu większego osłabienia funta w

‹ stosunku do dolara, dewizę na N. Jork

notowano, dziś w Londynie 4,95 i dzie-

 

tendencję :

 

więć piętnastych wobec 4.95 i piętnaście.
szesnastych wczoraj.
Dewiza na Amsterdam zniżkowała w:

Zurychu z 207,80 wczoraj do 207,57 i pół
dziś, w Warszawie z 358,90 do 358,60, w

Paryżu z 1025 i trzy czwarte do 1025, w

Londynie utrzymała się bez zmiany w
związku z wspomnianem osłabieniem
funta.

Lira włoska, która dziś na otwarciu w
Londynie — pomimo, osłabienia -funta—
osłabła do 60,81 wobec 60,75 wczoraj, w
późniejszych godzinach poprawiła swój
kurs. do, 60,71. W Warszawie dewizę na
Medjolan notowano dziś 43,35 „wobec
43,38 wczoraj. Na innychgiełdach.bez
zmian.
Frank szwajcarski notowano. dziś ›м

Warszawie 172,77 wobec 172,85, w Pa-
ryżu przy otwarciu 493.50 wobec493,87
przy wczorajszem zamknięciu.

A IV targi na jęczmień browamy i słód
” cdbędą się od 24 do 26 września w Poznaniu

 

> 3 /W dniach od 24 do 26 września

{ 1935 r. odbędą się w Poznaniu IV ogól-

nopolskie Targi na jęczmień browar-

ny i słód oraz Pokaz prób jęczmienia

browarnego, siewnego i słodu. Pod-

czas Targów odbędzie się ogólnopol-

A ski zjazd delegatów Związku wytwór-

' ców jęczmienia browarnego R. P.

3 Dla uczestników wystawy przewi-

 

dziane są ulgi kolejowe ńa przewóz
prób jęczmienia, pozatem czynione są
starania o zniżki kolejowe, hotelowe
it p. dla wystawców i innych osób,
przybyłych na Targi. Zgłaszać udział
w Targach i Pokazie można najpóźniej
do dn. 7.9.1935 r. w zakresie słodu, a
do dnia '16.9.1935 r. w zakresie jęcz-
mienia browarnego:

.

 

Zjawisko, które staramy się scharak-
teryzować, jest ważne gospodarczo,
gdyż wywołuje skutki, powiększające
nędzę wsi, wypływającą z nierento-
wności warsztatów rolnych,

Stosownie do prawa popytu i poda-
ży pieniądz na wsi jest droższy niż w
mieście. Należałoby zbadać, do jakie-
go stopnia odbija się to na wewnętrz-
nych obrotach wsi, co nie było dotąd
wogóle rozważane, a także czy i na
ile okoliczność ta wywiera wpływ na
ceny płacone producentom rolnym.
Wydaje się, iż nie będziemy dalecy od
prawdy przypuszczając, iż na cenie
tej odbija się nietylko koszt transpor-
„tu oraz godziwy zysk kupców, ale tak-
że popyt na pieniądz. Oczywiście ien
dodatkowy czynnik depresji gospodar-
czej wsi może stać się ową przysłowio-
wą kroplą, przepełniającą kielich.

Zewnętrznym objawem braku poda-
ży pieniądza na wsi są transakcje za-
mienne, zawierane nietylko między go-
spodarzami, ale również między go-
spodarzamii kupcami. W tych ostat-
nich przypadkach przedmioty wymien-
ne stają się surogatem pieniądza o ty-
le niewygodnym, że trudno wydać
reszty i dla tego owa niewydana resz-
ta stanowi zysk biorącego surogat pie-
niądza, a stratę — dającego. Żyto, zie-
mniaki, prosięta i jaja, to są zwykłe
surogaty i może jeszcze najmniej nie-
bezpieczne. Większe pole do wyzysku
daje odrobek, t. j. praca za nabyte do-
bra, ale i to nie jest szczególnie groź-
ne, ponieważ wieś ma dużo czasu, cho-
ciaż jesttaka uboga. Gorzej, że suro-
gatem pieniądza stają się same gospo-
darstwa. Znane są fakty zorganizowa-
nej sprzedaży ubrań za dzierżawę czę-
ści gospodarstw oraz na kredyt pod
zastaw umowy kupna-sprzedaży go-
spodarstwa: Przy niezapłaceniu należ-
ności w terminie gotówką, surogatem
pieniądza stawało się gospodarstwo.
Zjawiska te musiały być dostatecznie
wyraźne, jeżeli w rozporządzeniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dn. 24 paź-
dziernika 1934 r. o konwersji i upo-
rządkowaniu długów rolniczych (Dz.
U. R. P. Nr. 94 poz. 841) znalazł się
art. 52, którego przepisy zezwalają na
uznawanie tego typu umów za nieist-
niejące. Oczywiście przepis, o którym
wspominamy, jest symptomem, ale nie
zawieraśrodków, wystarczających dla
zmiany warunków, wywołujących sa-
mobójcze dla rolników transakcje.

Maleje dopływ gotówki na wieś, ©-
;broty się kurczą i tak powoli wysycha

 

 

prąd życia gospodarczęgo wsi.

Związek izb przem.-h.

W. tych dniach odbyło się we Lwowie ze-

branie Związku izb przem handl. przy u-

dziale delegatów wszystkich izb

Zebranie uchwaliło statut związku, dosto-
sowariy do jego nowego charakteru instytu-

cji prawno-publicznej, poczem postanowiło

powołać do życia następujące stałe komisje

międzyizbowe: obrotu towarowego, prawno-

administracyjną, skarbową, polityki społecz-

nej, kszałcenia zawodowego oraz komunika-

cji i turystyki Pozatem zebranie zajmowało

się kwestją koordynacji: prac instytucyj, dzia-

łających w dziedzinie handlu zagranicznego.

 

c)

Nie dotyczą cudzoziemców
ostatnie zarządzenia gospodarcze Włoch

Z Medjolanu donoszą: :
W związku z uchwałami włoskiej Rady

Ministrów z dn. 29 sierpnia b, r. odbytej w

Bolzano, w sprawie przekazania państwu u-

dzielonych zagranicy kredytów oraz: przy-

musowej konwersji papierów ukazało się

wyjaśnienie, iż decyzja ta nie dotyczy papie-

zagranicznych, znajdujących się we

Włoszech. Pozatem obywatele państw ob-
rów

 

Monety srebrne i bilonu
wzrosły do sumu 415,4 mili. zł.

Obieg polskich monet srebrnych i bilonu
w dn. 31 sierpnia przedstawiał się następują-

co (w milj. zł. w nawiasach obieg w dn. 20 ub,
m.) : ogółem 415,4 (381,8), w em. polskie

monety srebrne 324,4 (296,0), bilon niklowy i
bronzowy 91,0 (85,8).

Na giełdzie mięsnej
Na zebraniu warszawskiej giełdy mięsnej,

w związku z wyjątkowo dużą podażą trzody

chlewnej nastąpiła lekka zniżka cen. Na tar-

gowisku bydlęcem popyt się ożywił i ceny

*miały tendencję zwyżkową.

Spęd bydła wyniósł ogółem 660 sztuk, cie-

ląt — 341, owiec — 39, trzody chlewnej —

2,181, z czego pozostało niesprzedanych —

683,
Za 100 kg. żywca loco Warszawa: woły tu-

czone — 86 zł., miesiste — 70 do 78 zł., tłu-

ste —'62 do 68., karmne — '55 do 62 zł., bu-
haje tuczne—78 zł., mięsiste — 70 do 76 zł.,

tłuste — 61 do 68 zł., karmne — 45 do 57 zł.,

krowy tuczne —86 zł., tłuste — 72 do 76 zł,

mięsiste — 654070 zł,, karmne — 58 zł. 50

gr, do 65 zł., cielęta odżywione — 70 do 80

zł, mięsiste — 60 do 70 zł., słabo odżywione

— 65 do 60zł, Trzoda chlewna: słoninowe

od 150 kg, wzwyż — 120 do 137 zł, słonino-

we —od130d0150 kg. — 105 do 120 zł., mię-

sne od 110 kg. wzwyż — 89 do 105 zł.

Przebieg targu na hali hurtu miał nastrój

również ożywiony. Za 1 kg. mięsa uboju

warszawskiego płacono: wołowina zady I

gat. — 1.30 do 1,35, II gat. — 1,15 do 1,25,

cielęcinalgat.— 1,70 do 1,75, II gat. — 1,50

do 1,60, wieprzowina słoninowa — 1,45 do
1,55, mięsna — 1,30 do 1,40. Mięso przywożo-

ne. wołowina! gat. — 1,15 do 1,25, II gat. —

1zł. do 1,15, cielęcina I gat. — 1,50do. 1.60,

II gat. — 1,30-do 1,40, baranina zady — 1,05

do 1,30, wieprzowina, mięsna — 1,30 da 1.33,

chuda —1,20 do 1,25,

Na rynku bekonów į
W okresie od dn. 23. 8. 1935 r. do dn. 30.

8. 1935 r. sytuacja na angielskim rynku be- '

konowym kształtowała się bez zmiany; je-

dynie towar angielski wykazał pewną zwyż

kę W dn. 30, 8, b. r. ceny bekonu (w shl. za

1 cwt. — 50,8 kg.) kształtowały się nastę-

pująco: angielski 76 — 85, irlandzki 73 —84,

kanadyjski 72 — 76, duński 79 — 83, holen-

derski 74 — 79, estoński 76 — 78, łotewski

73 — 78, polski 72 — 76, szwedzki 76 — 79.

Co się tyczy cen szynek peklowanych i

gammonów (szynki nieokrojone), to uległy

one ogólnej zniżce, Za polskie szynki płaco-
no od 96 shl. do 100 shl, za gammony zaś

od 94 do 96 shl. Zapotrzebowanie na szynki

w puszkach było nieco większe, ceny jed-

nak utrzymały się bez zmiany,

Ceny szmalcu uległy zniżce, przyczem za

towar polski płacono od 69 shl. do 70 shl. za
1 cwt,
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

— Ale tym razem — Albert uśmiechnąłsię z

zadowoleniem — urządziłem go jak się patrzy. Nie

chciał mię wciągnąć do śry. Mówił, że jestem za:

młody. Chciał ciągnąć kartki bezemnie. Wtedy mu

powiedziałem: „A co będzie, jak wydam całą spra-

wę jego lordowskiej mości?'”, Wtedy on powiedział:

„Dobrze. Dawaj 5 szylingów '. z

łem. Wtedy on powiedział: „Dobrze. Ale będziesz

ciągnął ostatni, bo jesteś najmłodszy”. Zaczęli cią-

gnąć nazwiska z kapelusza i naturalnie Keggs wy-

+ ciągnął p. Bynga.
— (o? Wyciągnął p. Bynga? A

— Oczywiście, A każdy wiedział, że Reggie jest

e

faworytem. I ten stary wąż <śmiał się całą swą gę-

bą. Kiedy kolej przyszła na mnie, powiedział: „Bat=

dzo mi żal, Albercie, ale już niema żadnych na-

zwisk. Wszystkie wyszły”. „Nie nie szkodzi” po-

wiedziałem, napiszcie na kartce: „Pan X”. Jeśli

hrabianka poślubi kawalera, któregoniema na wa-

szych kartkach, wtedy ja wygrywam . „Dobrze“,

odpowiedział Keggs, ale pamiętaj owarunkach. Mu-

si to się stać w dwóch tygodniach”, „Dobrze, powie-

działem, wypiszcie karteczkę”, Wtedy on dał mi

kartkę na pana X, a ja powiedziałem do wszystkich:

„Bioręwas wszystkich na świadkówi zapytiję, czy

zgadzaciesię, bym wziął całą pulę, jeśli z hrabian*

„Oto są” powiedzia* *

„ką ożenisię ktoś, kto niejest wypisany na waszych

kartkach"? Wszyscy powiedzieli, że się zgadzają.
Wtedy dopiero ja im opowiedziałem, że hrabiaaka

kocha się w amerykańskim kawalerze, który nie na-
leży do naszej gry i nie jest wypisany na kartkach.
Z początku nie chcieli wierzyć, ale kiedy Keggs po-
kombinował różne rzeczy, które się w zamku zda-
rzyły, zbladł jak papier i powiedział,że to jest oszu-
stwo i że trzeba drugi raz ciągnąć kartki: Ale inni
się temu sprzeciwili, a jeden nawet dawał mi. pięć
szylińgów gotówką za mą karteczkę. Ale ja jej nie
'puściłemz ręki. I z tego to powodu — zakończył Al-
bert, rzucając resztę papierosa, który już zaczął mu
palić palce — chcę panu pomėdz".

Słuchając tego opowiadania Jerzy był naj-
pierw oburzony, potem wbrew swej własnej woli
rozbawiony, wkońcu zaś myślał tylko o tem, że jest
to dlań gratką nielada przymierze z chłopcem, któ-
ry przedwcześnie rozwiniętą inteligencję łączył z tak
obiecującym brakiem skrupułów. Wojna jest wojną
a miłość miłością, a tak w jednej jak w drugiej prak-
tyczny człowiek woli pomocników, którzy mają sil-
ną pięść niż wzniosłą duszę. Subtelniej czujący lokaj- °
czyk nie mógłby jego sprawie przynieść żadnej ko-
rzyści. Albert, na podstawie' krótkiej lecz dosta-
tecznej znajomości, wydawał mu się chłopcem, nie
'odzńaczającym się zbytnią subtelnością, ale zato peł-
nym planów ipomysłów.

' 1— Zjedz jeszcze kawałek placka, Albercie —
zaproponował, pragnąc umocnić życzliwe dla sie-
bie usposobienie chłopca. cia ŻA

* Albert zrobił głową ruch przeczący.
" —'Ależ weź; przyńajmniej mały kawałek.
— Niema już ani kawałka — odrzekł Albert

*melancholijnie. Zjadłem wszystko. Westchnął, po-
czem wracając do tematu oświadczył: ' —Mam plan.  

— Doskonale. Na czem on polega?
Albert zmarszczył brwi.
— Sprawa jest taka. Pan chciałby zobaczyć

hrabiankę, ale nie może się dostać do zamku. a ona
nie może przyjść do pana, bo brat chodzi jej po pię-
tach. Prawda, że nie blaguję?

Jerzy upewnił go, że mówi prawdę. !
— Powiem teraz panu, jak na to można pora-

dzić. Dziś wieczór będzie w zamku wielki bal, bo ju-
tro młody lord stanie się pełnoletnim. Będzie moc
ludzi z całego hrabstwa.
— I ty myślisz, że jabym mógł się tam wśliz-

_gnąć jako gość?
Albert rzucił weń pogardliwem spojrzeniem.
— Nie, tak nie myślę, bo nie jestem głupcem.

Ale może pan zrobić coś innego. Słyszałem, jak
Keggs mówił do gospodyni, że trzeba nająć kilku słu-
żących na ten jeden wieczór.

Jerzy pochylił się naprzód i musnął ręką głowę
Alberta. :

— Pomierzwisz mi pan włosy — zauważył
chłopak z godnością, | :

° — — Jesteś, mój Albercie, największym myślicie-
lem wieku. Będę mógł się dostać do zamku jako kel-
ner, a ty zawiadomiszhrabiankę Maud o mojej obec-
ności, poczem ułożymy spotkanie. Macchiavel nie
wymyśliłby mądrzejszej rzeczy.
— Jaki Mak? S
—Jeden z twoich'przodków. Wielki mędrzec

swojego czasu. Ale powiedz, w jaki sposób dostanę
tę posadę na jeden wieczór? i
— To pójdzie łatwo. Powiem gospodyni, że pan

jest moim kuzynem z Ameryki i że pan-pracował tam
jako kelner w najlepszych restauracjach, że pan
przybył na urlop i może pan jeden wieczór usługiwać
w zamku. Zapłacą za to dobrze. ' A

(den). |  

cych nie mają żadnego obowiązku przekaza-

nia państwu przyznanych przez nich kredy-

tów i posiadanych przez nich zagranicznych

papierów wartościowych,
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Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 4-go września.

DEWIZY

Belgja 89,15 — 89,38 — 88,92; Hel-
singłors 358,60 — 359,50 — 357,70; Lon-
dyn 26.29 — 26,42 — 26,16; Nowy Jork
(kabel) 5.30 i jedna czwarta — 5.33 i jed-
na czwarta — 5,27'i jedna czwarta; Patyż
34,99 — 35.08 — 34.99; Praga 21,96 —
22,01 — 21,91; Szwajcarja 172.77 —
173,20 — 172,34; Stokholm 135,60 —
136,25 — 134.95; Włochy 43,35 — 43,47
— 43.23. tai
Obroty dewizami mniej, niż średnie,

tendencja dla dewiz przeważnie słabsza.
Banknoty dolarowe w obrotach prywat -
nych 5,29, rubel złoty — 4,71 i jedna

czwarta. dolar złoty — 9.02 i trzy czware
te, gram czystego złota — 5,9244, W ob,
rotach prywatnych: marki niem, (banx-
noty) 161,50, funty ang. (banknoty) 26.30.
Dla pożyczek państwowych tendencja |

nieco mocniejsza, dla listów zastawnych

niejednolita, Akcjami obroty minimalne.
8 proc. poż. dolarowa z 1. 1925 (Dillo-
nowska) 92,00 — 91,75 (w proc.) i

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. pož. budowlana 40,40; 7 proc,
poż, stabilizacyjna 63,88 — 63,75 (odcin-
ki po 500 dol.) 64,25 (w proc.); 4 proc.
państw. poż, prem. dolar. 52,25; 5 proc.
konwersyjna 67,65 — 67,50 — 67,65;

6 proc. poż, dolar. 81,50 — 81,75 (w proc.)
5 proc, poż. kolejowa 61,00; 8 proc. L. Z,
Banku gosp. krajowego 94,00 (w proc.);
8 proc, oblig, Banku gosp. kraj. 94,00 (w
proc.); 7 proc. L, Z. Banku gosp. kraj::

83,25; 7 proc, oblig. Banku gosp. kraj.
83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00;
7 proc. L. Z, Banku rolnego 83,25; 8 proc.
L. Z,'Tow. kred. przem. pol, funt. 91,00—

90,75 (w proc.); 4 i pół proc. L. Z. żiem-
skie 46,50 — 46,00; 5 proc. L. Z. m. War-
szawy (1933 r.) 57,50 — 57,75; 5 proc. L.
Z. Częstochowy (1933 r.) 49,00. „LRD

AKCJE
zk

Bank Polski — 9200 — 91,75;-Lil-
pop — 9,20. ; 1

4%

- Gielda zbożowa
Notowania z dnia 4-go 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. '

Žyto I standart 700 gl. 12,00 — 12,25;
Žyto II standart 678 gl. 11,75 — 12,00;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 14,50 —
15,00; Owies II st. (elkko zadesz.) 468 gl.
14,00 — 14,50; Owies III st, (zadeszcz.)
438 gl. 1300 — 13,50; Owies no“
wy — 13,80 — 14,00; Jęczmień browar-

ny. 689 gl. bez obrotu — — —į“
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 22,007
— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29,00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin żółty — — — —; Rzepak i rze-
pik zimowy z wórkiem 34,50—35,50; Rze-
pak i rzepik letni — — —; Siemię lniane
basis % proc, 32,00 — 33,00; 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, 20,00 — 21,00; II-G 60—65
proc. 19,00 — 20,00; III-A 65—75 proc.
14,00 — 15,00; Mąka żytnia I gat..0—55
proc. 21,00 — 22,00; I gat. O — 65 proc.

20,00 — 21,00; II gat. 16,00 — 17,00; ra-
zowa 16,00 — 17,00; poślednia 10,50 —
11,00; Otręby pszenne grube przem.
stnd. 9,50 — 10,00; Otręby pszenne
średnie przem. stand. 9,00 — 9.50; O-
tręby pszenne miałkie 8,75 — 9,25; С-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16,00 — 16,50; Kuchy rzepakowe
12,00 — 12,50; Kuchy stonecznikowe
————-— ; Śruta sojowa 45 proc.
20.00 — 20.50.
Ogólny obrót 2664 ton, w tem żyta

1.058 ton. Usposobienie stałe.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki I

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

R
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Postawa narodowej Warszawy
wobec ataków na Kościół i biskupów katolickich

Zarząd Stronnictwa Narodowego
w Warszawie chcąc dać wyraz swe-
mu stanowisku i poinformować spo-
łeczeństwo miejscowe © istotnych
sprężynach walki z Kościołem ka-
tolickim, której pierwsze przejawy
zaznaczyły się atakiem na księży bi-
skupów Łosińskiego i Łukomskiego,
urządził szereg zebrań specjalnie tej
sprawie poświęconych.

Ww ubiegłą niedzielę odbyło się ze-
branie koła S. N. im, R. Dmowskiego,
i członków Zw. Zaw. Spożywców.
„Praca Polska" (oddz. młynarzy) pod
Przewodn. p. Juljusza Pollacka.
Interesujące przemówienie wygłosił
b. poseł red. J. Petrycki. W krótkich
słowach mówca scharakteryzował
walkę z Kościołem wPolsce, apelując
do słuchaczy, aby bacznie obserwo-
wali ataki na Kościół i byli przygo”
towani do zajęcia zdecydowanej po-
stawy. Po odczytaniu przez przewod-
niczącego tekstu odpowiedniej rezo-
luoji — zebranie zakończono.
IW tym samym dniu odbyły się ze-

brania kół: Wola, Śródmieście i
Grzybów przy ul. Śliskiej 34. Przy
wypełnionej sali obszerne i rzeczo-
we przemówienie wygłosił p. mec.
Staryszak, rozprawiając się z wroga-
mi Kościoła. Zebrani z zainteresowa-
niem wysłuchali wywodów prelegen-
ta. Na zakończenie przewodniczący
poddał pod głosowanie rezolucję, któ-
ra uczestnicy zebrania uchwalili przez
aklamację
Na zebraniu kół: Powązki I, Po-

wązki II i Żolibórz które odbyły się
również w niedzielę przewodniczył
prezes koła p. R. Lubowiecki. P. por.
Tad. Herniczek w swem mocnem
przemówieniu przedstawił obraz wal-
ki z katolicyzmem w olsce,
Mówca scharakteryzował ataki na
szkrament małżeństwa, wychowanie
religijne, świętowanie niedzieli, a o-
statnio ostry atak na księży biskupów
Łosińskiego i Łukomskiego. Omówił
zajścia w Kielcach oraz zobrazował
25-letnie rządy Arcypasterza Djecezji
Kieleckiej pełne troski o dobro Koś-
cioła i Ojczyzny. Nie damy plugawić
wiary katolickiej, bo rozumiemy
czem ona jest dla narodu polskiego,
— zakończył, Rezolucje uchwalono je-
dnogłośnie,

W ubiegły poniedziałek odbyło się
zebranie kół Staromiejskiego i Spo-
łecznego w lokalu przy ul. Krak,
Przedm. 64, Przewodnictwo obął p. T.
Ostaszewski oddając głos mec. Je-
ziorskiemu, Prelegent w doskonałem
przemówieniu omówił zagadnienie
walki z Kościołem w perspektywie
historycznej, zatrzymując się dłużej
nad okresem pomajowym w Polsce.
W zakończeniu zaapelował do społe-
OPaola aby nie waha-
o się ć mocnej odpra wrogom
Kościoła. W. dyskusji 8 = p.
St Kotyński. Mówca szczegółowiej
podkreślił fakt, że wszystkie wystą-
pienia przeciwko Kościołowi, któryc
najjaskrawszym objawem jest atak
na ks, bisk. Łosińskiego, są organizo-
wan2 przez niekatolików, wrogów
Kościoła, którzy z ukrycia kierują ca-
łą akcją,
Tegoż dnia odbyło się zebranie koła

praskiego w lokalu własnym przy ul.
Siedleckiej 17-B. Zebranie otworzył
o godz. 20-tej przy wypełnionej po
brzegi sali p. prezes Tad, Herniczek,
udzielając głosu prelegentowi, p. Drze- 

wieckiemu. W  dłuższem, rzeczowem
przemówieniu, przedstawił on ostatnie
zajścia w Kielcach „zaznaczając, że są
one próbą przed generalnym atakiem
na katolicyzm w Polsce. Zobrazował
działalność społeczną ks. bisk, Łosiń-
skiego na terenie diecezji kieleckiej i
podkreślił nieugięty charakter arcypa-
sterza, który nigdy nie postępował
wbrew swym przekonaniom. Usiłowa-
nia przeciwników Kościoła idą w kie-
runku przekształcenia Polski na pań-
stwo bezwyznaniowe, w którem ele-
"mentem decydującym będą Żydzi, Ze-
brani jednogłośnie uchwalili odczytaną
rezolucję. Zebranie zakończono od-
śpiewaniem Hymnu Młodych,

Treść rezolucji uchwalonej na wszy-
stkich zebraniach zawiera protest  

przeciwko niesłychanym napaściom

na czcigodnych arcypasterzy oraz do-

maganie się od władz, by przeprowa”

dziły bezwzględne śledztwo i pocią-

gnęly do  odpowiedzialności sądo-

wej, zarówno inspiratorów i uczestni*

ków ekscesów, jak i tych, którzy eks-

cesom tym w porę nie zapobiegli oraz

wydały odpowiednie zarządzenia,

które przerwałyby i uniemożliwiłyby

powtórzenie tych niestychanych i gro-

žnych dla mocarstwowego bytu Polski

ataków na Kościół i duchowieństwo

katolickie,
Rezolucja kończy się wyrazami hoł-

du dla dostojników Kościoła i zapew-

nieniem, że w walce o katolicką i na-

rodową Polskę społeczeństwo nie cof-

nie się i wytrwa aż do zwycięstwa.

Do mieszkania adw, Kazimierza Gron-

kiewicza przy ul. Brackiej 10, w chwili,

gdy znajdowała się w niem tylko służąca

Marta Chmielewska, przybyła jakaś nie-

znajoma kobieta i oświadczywszy, że ma

osobisty interes do adwokata, poprosiła

o pozwolenie zaczekania nań. Po pew-

nym czasie, gdy adwokat nie przychodził,

wyszła, zapowiadając powrót. Nie przy-

szła już jednak więcej, zaś adwokat, po-

wróciwszy do mieszkania, stwierdził, że

zostało ono okradzione, Złodziejka ©-

tworzyła szułladę w toalecie, gdzie wła-

ściciel mieszkania przechowywał biżute-

rję i opróżniła jej zawartość, Były tam

2 zegarki, naszyjnik, obrączka, pierścio-

nek, bransoletka, puderniczka srebrna i 30 rubli w złocie — ogólnej wartości

| 2.000 zł. Poszkodowany zawiadomił o

—
O

Hr. A. Zamoyski contra b. min. Miedziński
Dzień procesów prasowych w

Wczoraj na wokandzie sądowej zna-

lazło się szereg procesów prasowych, z

których dwa wyróżniają się znanemi w

życiu politycznem nazwiskami.

Pierwszy z tych procesów datuje się
jeszcze z okresu przed zamachem majo-
wym. Hr. A. Zamoyski oskarżył redak-
cję „Kurjera Porannego” o zamieszcze-

nie artykułu p. t. „Niewiadomszczyzna

u grobu Nieznanego Żołnierza”, pióra b.

ministra B. Miedzińskiego. W treści ar-
tykułu znajdował pod adresem oskarży-

„ciela prywatnego zarzut, że gloryfikuje
zabójstwo ś. p. Prezydenta G, Naruto-
wicza oraz „macza palce we wszyst-
kich ujawnionych i nieujawnionych za-
machach stanu”. Hr. Zamoyski poczuł
się dotknięty i złożył skargę przeciwko
redaktorowi odpowiedzialnemu dzienni-
ka p. Nowińskiemu oraz przeciwko au-
torowi artykułu b, ministra Miedziń-
skiemu.

Bieg wypadków politycznych, który
obdarzył następnie  niewygasającym
mandatem poselskim, a co za tem idzie
immunitetem sądowym p. Miedzińskie-
go, uniemożliwił doprowadzenie procesu

do końca. Dopiero nowa konstytuc'a, 0-
grańiczająca ten. immunitet, umożliwiła

wznowienie sprawy. Tymczasem skarga
przeciwko p, Nowińskiemu zdążyła ulec
przedawnieniu i w dniu wczorajszym sąd

przystąpił do rozpatrywania sprawy je-

dynie w stosunku do b. min, Miedziń-
skiego. I tym razem jednak rozprawa do

Skutku nie doszła, gdyż b. min. Mie-

dziński powrócił, jak wiadomo, do czyn- '
nej służby wojskowej, a zatem podlega

sądom wojskowym, a nie cywilnym. O-

pierając się na tym argumencie oskar-

żony zakwestjonował, właściwość sądu

i uzyskał odpowiednią decyzję,

 

CZAPKI
SZKOLNE

R. CIESZKOWSKI
Marszałkowska 81b (róg Hożej)

Nowy Świat 54 (obok hot. „Savoy“)

 

Największa Śmiertelność na Golędzinowie
Najmniejsza na Koszykach

Według danych wydziału statystyczne-
go zarządu miejskiego, śmiertelność w

poszczególnych dzielnicach w czerwcu by-

 

* Dodatkowe tramwaje
na Mokotowie

UL Puławska normalnie jest obsłu-

giwana przez trzy linje tramwajowe:

N». Nr, 1, 12 i 19. Pociągi tychlinji kur-

sują w odstępach 3 — 4 minutowych,

W związku z przeniesieniem dworca

kolejki Grójeckiej na ul. Odyńca, dyrek-

cja tramwajów i autobusów, licząc się ze

zwiększonym napływem pasażerów po-

ciągów kolejki Grójeckiej, w momentach

przybycia tych pociągów, uruchamia do-

datkkowo specjalne wozy.

Dotychczasowe zarządzenia były wy-

starczające i obecnie dyrekcja tramwa-

jów i autobusów, mając na względzie

zwiększony ruch pasażerów w związku

z rozpoczęciem roku szkolnego, przygo-

towana jest do uruchomienia dodatko-

wych pociąśów tramwajowych
 

ła następująca: Golędzinów — 23,4, Tar-

gówek — 17,2, Bródno — 16,0, Marymont

— 148, Wola — 14,4 Ochota — 13,8,

Praga północ— 12,7, dzielnicaMirowska

— 13,0, Powązki — 11,9, Praga połud-

nie — 11,7, Grochó:w — 11,8 Stare Mia-

sto — 10,7, Koło 10,5, Krak. Przedmieś-

cie — również 10,5, Sielce i dzielnica U-

jazdowska — po 10,0, Ordynackie — 9,8,

Mokotów — 9,0, Solec — 8,5, dzielnica

Grzybowska — 8,4, Leszno — 8,3 Mura-

nów — 8,0, dzielnica Ratuszowa — 7,6,

Koszyki — 6,0 osób na 1.000 mieszkań-

ców.

Przeciętna śmiertelność w całej War-

szawie wynosiła w tym czasie 10,6 ,pro

mill.

Z powyższego wynika, że największą

śmiertelność zanotowano na Golędzino-

wie. (b)
—:--——1-1

OFIARY
Do uznania redakcji:
Tadeusz Mincer zł. 25.— zamiast wień-

ca na trumnę Ś. p. red. Stefana Olszew-

| skiego,
 

Drugi proces prasowy również należy

do kategorji wyjątkowo przewlekłych.

Przed kilku laty w „Prawdzie Chłop-

skiej”, tygodniku socjalistycznym, reda-

gowanym przez pos. Nowickiego, poja-

wił się artykuł omawiający wypadek za-

bójstwa pewnego gajowego lasów hr.

Krasickiego. Gajowy zginął z ręki jakie-

goś chłopa i artykuł posądzał hrabiego,

że to on namówił mordercę do zbrodni,

ponieważ gajowy był dla niego niewy-

godnym człowiekiem. Hr, Krasicki, na-

zwany został „hersztem bandy napada-

jącej i mordującej niewinnych ludzi nie-

miłych hrabiemu”. Nadesłanego spro-

stowania redakcja pisma nie zamieściła.

Z różnych powódów formalnych spra-

wa z roku na rok ulegała przedawnieniu,

wreszcie wczoraj doszło do jej zlikwido-

wania w drodze polubownej.

Podstepna kradzież u adwokata
Ujęcie złodziejki i pasera

wypadku policję 10-g0 komisarjału i u-

rząd śledczy. Drogą wywiadów i obser-

wacyj udało się złodziejkę aresztować.

Jest to Teodora Erbacherówna  (Wło-

chy). Jednocześnie zatrzymano pasera,

Teodora Flaksenberga (Solec 77). Oby-..

dwoje zamknięto w więzieniu.

 

—„i

Paszporty zagraniczne.

Jak donosiliśmy, aktualna jest obec-

nie sprawa znowelizowania ustawy o

paszportach zagranicznych. Nowela nie,

zmienia ceny paszportów zagranicznych,

chodzi natomiast o uporządkowanie sy-:

stemu wydawania paszportów i odcią-

żenie władz centralnych. Ma być również

unormowana kwestja uprawnień w zakre-

sie pośrednictwa paszportowego. Dziś po-

średniczą w tej dziedzinie zarówno or-

ganizacje społeczne, jak i biura podróży,

które praśnęłyby uzyskać obecnie wy-

łączność. Znowelizowane przepisy pasz-

portowe mają się ukazać jeszcze w roku

bież. (Om)

Roboty na Marymoncie

Wydział techniczny zawiadomił sta-

rostwo grodzkie, iż w najbliższych dniach

rozpoczną się roboty brukarskie przy

ul. Jana III, i przy ul. Kamedułów, przy

naprawie jezdni. Pozatem na ul. Miero-

sławskiego układany ma być nowy chod- I nik betonowy. „Om)

Z Žydami w jednym szeregu
Na co liczą leaderzy związku rzemieślników chrześcijan?

Związek Rzemieślników Chrześcijan

reprezentował do niedawna ogół pol-

skiego rzemiosła w Warszawie. Że jed-

nak ogół ten jest także w swej przeważ-

nej części narodowy, czynniki, które

pretendują do roli reprezentowania ogó”

łu społeczeństwa, postanowiły ów zwią-

zek „usanowač“.

„Sanację“ zaczęto w ten sposób, że

związano się przedewszystkiem z Żyda-

mi; Już w marcu ub. foku sanacyjnidzia-

łacze na terenie związku, panowie: Woj-

ciechowski, Sierakowski, Barcicki i

Mencel złożyli na zebraniu związku pu-

bliczne oświadczenie, z którego wyni-

kało, iż współpracę w jednej organizacji

z Żydami nietylko nie uważają za SZKO-

dliwa, ale nawet, w wieluwypadkach,

za korzystną. Dlatego też uważają wspol-

ne organizacje chrześcijańsko - žydow-

skie za... dobrodziejstwo dla polskiego

rzemieślnika,

To wystąpienie, będące na terenie rze-

mieślniczym bez precedensu, wywołało

wówczas oburzenie ogółu rzemieślników

chrześcijan, Ogół ten był zawsze i pozo-

stał myślący i czujący narodowo. Odpry-

ski, w postaci jednostek, które dały się

wziąć na pasek oportunizmu, nie dówo-

dzą niczego. 5

Sanacja Związek Rzemieślników

Chrześcijan opanowała. Metody tego ro-

dzaju „podbojów” są wszystkim dobrze

znane, {

Obecnie na terenie Warszawy powstał

„Stołeczny Komitet Wyborczy Rze-

mieślników Chrześcijan”, kierowany

przez pp. Heńcla i Nowickiego, Jest to

ekspozytura związku, którego filarem

jest obecnie b. poseł Snopczyński, ostat-

nio „wybrany” kandydatem na posła,

Jak już o tem donosiliśmy w odezwie

tego komitetu wśród innych karńdydatów

na posłów, figuruje... Srul Glocer. Do-

„słownie: Srul Glocer, kandydat na po-
sła z ramienia „Stołecznego Komitetu

Wyborczego Rzemieślników  Chrześci-

jan“... Tak — chrześcijan.

Widać, że złożone w ubiegłym roku о-

Kolejka wilanowska
Dotychczas końcowa stacja kolejki

wilanowskiej w Warszawie mieści się

przy ul. Belwederskiej 31. Przeniesienie

stacji do zbiegu ul. Parkowej i Belweder-
skiej nastąpi w końcu b. tygodnia, W o-
bydwuch punktach poczekalnia i kasa

mieścić się będą w specjalnie do tego

celu przystosowanym wagonie, aby moż-

na go było przesuwać przy zmianie sta-

cji.
Jest to prowizorjum, albowiem kolejka

wilanowska już za dwa miesiące, t. j.

od 1 listopada będzie skasowana na od-

cinku od Belwederu do Klarysewa i ko-
munikacja z letniskami, położonemi na
linji Warszawa — Konstancin — Skoli-

mów, będzie się odbywała kolejką gró-

jecką przez Piaseczno, a dalej przez

Skolimów i Konstancin do Klaryse-

"va, (bj

świadczenie o korzyściach, jakie rze-

mieślnikom chrześcijanom daje współ-

praca z Żydami, okrzepło już w umy-

słach panów, kierujących związkiem i

stało się dla nich pewnikiem, Na cóż oni

jednak liczą w odniesieniu do ogółu

członków? Chyba na ich bezgraniczną

naiwność. Nam nie wydaje się, aby

wśród członków związku rzemieślników

chrześcijan, znalazł się. choć jeden, któ-

ryby uwierzył, że Srul Glocer, reprezen-

tując polskie rzemiosło, będzie dlań pra-

cował z oddaniem i przysporzy mu wie-

le korzyści (st. g.)
*

O metodach, jakie stosuje się przy

mydleniu ludziom oczu, czyli przy obec-

nej akcji przedwyborczej, wymownie

świadczy otrzymany przez nas, poniższy

list.
DO REDAKCJI

WARSZAWSKIEGO DZIENNIKA NA-
RODOWEGO

ul, Nowy Świat 37
Wielce Szanowny Panie Redaktorze.
W artykule gazety: „Warszawski

Dziennik Narodowy” z dnia 4 września

r. b, pod tytułem „Srulowe kombinac'e
wyborcze”, znalazło się moje nazwisko,

jakoby podpisane pod odezwą wybor-

czą. Odezwy takiej nie podpisywałem i
o jej wydaniu nie byłem powiadomiony.

Nadużyto w tym wypadku mego nazwi-

ska, naco najusilniej zaprotestowałem.

Ponieważ jednak obecnie rzecz ta

jest poruszana w prasie, ze szkodą dla
dotychczasowej mojej pracy dla rze-

_mieślnictwa polskiego, przeto nakatego-

ryczniej oświadczam, że w wydaniu u-

 

Przymusowe szczepienie
ospy

Miejskie władze sanitarne podają do
wiadomości, że w r. b. wyjątkowo prze-
dłużono szczepienie ochronne przeciw

ospie na wrzesień. Osoby (rodzice,
względnie opiekunowie), które otrzyma-

ły w kwietniu r. b. imienne wezwania,
winńy przyprowadzić dzieci wymienione
w tych wezwaniach do biur miejskich le-
karzy sanitarnych w ośrodkach zdrowia
i opieki, zgodnie z adresem umieszczo-
nym na wezwaniu. Szczepieniom podle-
gają dzieci w pierwszym i siódmym roku
życia.

Szczepienia będą się odbywały raz w
tygodniu w godzinach od 8 m. 30 do 10
rano w miejskich ośrodkach zdrowia i
opieki: w poniedziałki (ul, Marymoncka
5-b), we wtorki (Grochowska 36), w śro-
dy (Siedzibna 25), w czwartki (Puław-
ska 91), w piątki (Spokojna 15) i wreszcie
w soboty przy ul. Okopowej 1 i Opa-

czewskiej 2.
Ze względu na obowiązek ustawy

szczepienia ospy, opieszali rodzice, któ-
rzy mimo wezwań nie poddadzą dzieci
szczepieniu, pociągnięci będą do odpo-
wiedzialności i ukarani według postano-
wień prawa, Kary przewidują grzywnyо-

raz areszt. (b) 

lotki żadnego udziału nie brałem, ani'

biorę, 4 :

W/ imię prawdy, proszę Szanowną Re-

dakcję, oraz pisma które wiadomość tę

powtórzyły, przez podanie powyžsžego

oświadczenia, o naprawienie krzywdy /a-

ka mnie spotyka.
Z poważaniem

St, Lipczyński :

Przewodniczący Zarządów Cechowych.

Warszawa, dn. 4 września 35 r.

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk, Związku Zaw. Chrz, Służby Domowej

Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —
mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE

od godz. 1-ej do 5-ej
z 2 dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).

z 3 dań — zł/450
(w abonamencie 10 obiadów zł.14).

1, Kredytowa Nr. 14, tel. 603-28.

II. Al.*Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88
III. Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP.O
9'

WEAR JA RACOT ECZYOCJTKANINA BITA

Nowi docenci

Minister W. R. i O. P. zatwierdził sze-

reg habilitacyj docentów na wyższych u-

czelniach w Polsce.

Na uniwersytecie warszawskim

twierdzeni zostali na wydziale humani-

stycznym: dr. Witold Jabłoński, jako

docent chinologji, dr. Bohdan Cieszkow-

ski, jako docent historji filozofji, dr. Ma-

rja Moszczeńska, jako docent historji

średniowiecznej, dr. Bronisław Pawłow-

ski, jako docent nowożytnej historji Pol-

ski, dr. Juljusz Starzyński, jako docent

historji sztuki nowożytnej.

Na wydziale lekarskim uniwersytetu w

Warszawie zatwierdzeni zostali: dr. Hen-

ryk Lewenfisz, jako docent laryngologii

i dr. Janusz Sobański, jako docent z za-

kresu chorób ocznych.
Na uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-

kowie zatwierdzony został na wydziale

filozoficznym dr. Henryk Barycz, jako

docent historji oświaty i szkolnictwa w

Polsce. (Pr.)

za-

Wystawa

budowlano- mieszkaniowa
Dn. 15 b. m. nastąpi zamknięcie wy-

stawy budowlano - mieszkaniowej Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego na Kole.
Dotychczas w ciąśu 100 dni wystawę
zwiedziło około 70.000 osób.
Zorganizowane na wystawie pogadan-

ki o różnych fazach budowy domów bu-
dzą szczególne zainteresowanie zwiedza-
jących.
Wystawa dała zaczątek racjonalnej za-

budowie osiedla Koło, albowiem w naj-
hliższem sąsiedztwie wystawy, po której
zostanie kilkadziesiąt domów, Tow. o-

siedli robotniczych rozpoczęło już budo-
wę wielkiego kompleksu bloków mieszka-
niowych, zawierających najtańsze rniesz-
kania w Warszawie. 'b) 



Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA.
W dalszym ciągu pogoda o za-

chmurzeniu zmiennem z przelotne-
mi deszczami i lekką skłonnością
do burz.

Chłodniej.
Dość silne lub umiarkowane i

chwilami porywiste wiatry z kierun-
ków zachodnich.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e że я a ы

-ріе.!кі:. 2 , Wilnie wielkiego elewatora zbožo-
„Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-|wego. Elewator zbożowy stanie na

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —- jednem z przedmieść m. Wilna
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste
fańskiej.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rozkład wizytacji J. E. Arcy-

biskupa Wileńskiego. W dniu 27
sierpnia nastąpiła przerwa w wizy-
tacji dekanatów województwa wi-
leńskiego przeprowadzanej przez J.
E. Arcybiskupa Romualda Jałbrzy-
kowsikiego, która trwała do dnia dzi
siejszego. W| dniu 7 września Arcy-
pasterz w towarzystwie ks. magi-
stra Mościckiego zwiedzać będzie
prowincję według następującego roz
kładu:

7 b. m. godz. 11,15 Grodno—fara,
8 b. m. godz, 6 — śś. Nazaret, Ę:
9 — kośc. Bernardynów, godz. 15—
kośc. Franciszkanów, 9 b. m. godz. 8
Sokółka, godz. 16 — Białystok—ta-
ra, 10 b. m. godz. 7 — parafja Św.
Rocha, godz, 11 — Supraśl, godz. 16
Starosielce. W dniu 14 i 15 września
odbędzie się wizytacja w Lidzie.
16 b. m. godz. 12 — Wołkowysk —
fara.

Z MIASTA.
— Likwidacja ulicznych gier ha-  zardowych. Z polecenia władz ad-

mimistracyjnych organa policyjne
przystąpiły do likwidacji ulicznych
loteryjek, gier w t. zw. trzy blaszki
i wogóle gier hazardowych uprawia-
nych przez oszustów w mieście.

W ciągu dnia wczorajszego za-
trzymamo 5 osób, trudniących się z
oszulkańczego hazardu ulicznego. (hj

SPRAWY MIEJSKIE
— Studnia rozdzielcza dla ście-

ków. Na ul. Wiłkomierskiej wydział
techniczny Zarządu Miejsikego roz-
począł roboty ziemne przy о-
wie ściekowej studni rozdzielczej i
połączenia jej z Wilją. Równocześ-
mie kilkadziesiąt wozów pracuje,
zwożąc ziemię na budowę nasypu na
prawym brzegu Wiilji, poniżej Zie-
łonego Mostu. AA:
— Chodniki na ulicy Wileńskiej.

Rozpoczęte w tygodniu ubiegłym
prace nad układaniem chodników
na odcinku ulicy Wileńskiej, od Ci-
chej do Zieloni o Mostu, są na u-
kończeniu. Chi |woj zmacz-
nie rozszerzone, zarząd
miasta przystąpi Pensila) brukėw
na tej ulicy. '
— 580 Ье:&!юіпусь zatrudnio-

nych jest na robotach miejskich.
miasta Wilna na dzień 4 bm.

zatrudnia przy wszystkich robotach

 

|prasie wileńskiej o

miejskich w obrębie wielkiego m.
Wilna 580 bezrobotnch.

Wśród bezrobotnych  zatrudnio-
nych przy robotach miejskich drogo-
wych znajdują się również i pracow-
nicy umysłowi, którzy z braku pracy
zmuszeni są pracować fizycznie. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Elewator zbożowy w Wilnie,

Dowiadujemy się, iż czynniki rzą-
dowe zdecydowały zbudowania w

Koszt budowy elewatora wyniesie
około 600 tys. złotych. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wypadki na kolejach. Według

raportów z poszczególnych odcin-
ków kolejowych w ub. miesiącu na
poszczególnych linjach kolejowych |
wileńskiej dyrekcji kolejowej гапо-!
towano 27 wypadków przejechania,
furmanek, bądź też osób  pojedyń-;
czych. Większość wypadków  spo-|
wodowanych zostało z. winy osób|
poszkodowanych, gdyż nie prze-
strzegając przepisów wjeżdżały na
tory w czasie przejeżdżania pocią-

 
z.|śów. 11 wypadków z wymienionych

wyżej było rozmyślnych, popełnio-/
nych w celach samobójczych. (h)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary administracyjne, Staro-.

sta grodzki w trybie administracyj-'
no--karnym ukarał grzywną w wy-
sokości zł. 20 z zamianą na 5 dni
aresztu Chaima Błocha (Rydza Śmi-
głego 36) za zakłócenie spokoju pu-
blicznego i awanturowanie się na
terenie rzeźni miejskiej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Rzekome nadużycia, W związku z

notatką zamieszczoną przed paru dniami w
rzekomych  naduży-

ciach akwizytora Czesława Ambrożewicza
na szkodę firmy „Trzaska Evert i Michal-'
ski”, dowiadujemy się, iż wspomnianych
nadużyć w rzeczywistości nie było, miały
zaś miejsce tylko nieporozumienia, które
w międzyczasie zostały wyjaśnione. Klijen-
ci firmy powyższej na żadne straty naraże-
ni nie zostali.

— Pobicie. Stanisław Bużyczko, zam.
przy ul. Brzózka 9 — 1, stolarz z zawodu
zameldował w policji, iż wczoraj napad-
nięty został przez nieznanych osobników,
którzy dotkliwie go pobili.

Poszkodowanemu z pierwszą
przyszło pogotowie ratunkowe.

— Kradzież i śwałt W dniu 5 bm, o
godz. 7,25 Rozalja Bilewiczowa lat 73, wdo
wa, zam. przy ul. Śniegowej ur. 30 m. 12,
zameldowała policji, że w nocy z 4 na 5
bm., między godz. 4 a 5-tą, nieznany jej
mężczyzna przedostał się przez okno nie-
zamknięte na haczyk do mieszkania, za-
brał z niezamkniętej komody bieliznę, na-
leżącą do Wiktorji Kozłowskiej, właści-
cielki tegoż mieszkania, zniewolił ją i za-
brał wiszące na ścianie palto, wartości zł.

50 na szkodę meldującej,  'poczem zbiegł
przez okno. Wiktorja Kozłowska w tym
czasie była nieobecna, wobec czego nie u-
stalono marazie wartości bielizny,  skra-
dzionej na jej szkodę.

— Kradzież przez okno. Józei Kwiat-
kowski (Piłsudskiego 27) zameldował po-
licji, że w nocy z 4 na 5 bm. skradziono
mu, po otwarciu okna, futro damskie, war--
tości zł. 600.

pomocą

stracja

 

 

 

 

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

Bernardyńskim. Ostatnie przedstawienia
„Muzyki na ulicy*. Dziś o godz. 8 m. 30 w.
komedja P. Schurka p. t. „Muzyka na uli-
cy'. Ceny zniżone.
— Popołudniówka w Teatrze Letnim.

W niedzielę dn. 8 b. m. o godz. 4 popoł.
dana będzie komedja muzyczna „Muzyka
na ulicy' po cenach propagandowych.
— Premjera w Teatrze na Pohulance,

Najbliższą premjerą w Teatrze na Pohu-
lance będzie komedja angielska p. t
„Wszystkie prawa zastrzeżone” z udziałem
świetnego aktora teatrów warszawskich
Marjusza Maszyńskiego.

Uwaga! 1) Administracja Teatru Miej-
skiego (W. Pohulanka 11) przypomina, iż
wydaje od godz. 10-ej do 2-ej popoł. legi-
tymacje zniżkowe 25 proc. na sezon 1935-6
dla instytucji urzędniczych państwowych,
komunalnych i prywatnych, na listy zbio-
rowe z wyszczególnieniem nazwisk, Cena
legitymacji 1 zł.

2) Dyrekcja Teatru podaje do wiado-
mości, że kupony kupowane w książecz-
kach do lóż i na parter ważne są do dn. 20
września 1935 r.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, „Domek

trzech dziewcząt*. Dziś „Domek trzech
dziewcząt”, operetka osnuta na motywach
Szuberta, w próbach jedna z najpiękniej-
iszych operetek Lehara „Skowronek”, /

Dziś ceny zniżone.
— Zamiżki do teatru „Lutnia*, Admini-

teatru „Lutnia“ wydaje organi-
zacjom i» instytucjom społecznym bloczki
'zniżkowe, uprawniające do nabywania bi-
letów ze zniżką 25 proc. Ważność zniżek
do dnia 1-go stycznia 1935 r.
— Teatr „Rewja”. Dziś rewja pt. „Mi-

nister jedzie”, |
Codziennie dwa przedstawienia o godz.

6 min. 45 i 9 min, 15.

Z za kotar studjo.
„Zapomniani kompozytorowie*,

Zapomnianych kompozytorów  względ-
nie zapomniane utwory wielkich kompozy-
torów przypomni radjosłuchaczom zespół
Niny Mańskiej dn. 6.1X, o godz. 12.40. Mię-
dzy innymi figurują tu nazwiska Fieldsa—
twórcy minjaturowej formy fortepianowej,
Hummla swego czasu niezmiernie cenionego
kompozytora koncertów fortepianowych,
Kuhlau, którego z licznych sonat znają u-
czenice szkół muzycznych itd.

Piosenki w radjo,

Piosenki rozmaitego rodzaju  usłyszy-
my w Polskiem Radjo dn. 6.IX. Tak o godz.
16.15 stare piosenki w wykonaniu Hanny
Brzezińskiej i Tadeusza Olszy przypomną
mam stare „dobre” czasy, zaś o godz. 20.00
w ramach koncertu muzyki lekkiej pod
dyr. Stanisława Nawrota Orkiestry P. R.
usłyszymy w szeregu pieśni ulubieńca ra-
djowej publiczności Stefana Witasa.

Piątkowy koncert symfoniczny.
Niezmiernie interesujący będzie  kon-

cert symfoniczny Polskiego Radja pod dyr.
Grzegorza Fitelberga dn. 6.IX o godz. 21.15,
przyniesie bowiem rzadko grywaną sym-
fonję Schuberta Nr. 5, B-Dur. Symfonja ta,
iktórą Schubert skomponował w 19-ym ro-
ku życia, wykazuje już w pełni ogromny
talent tego wielkiego kompozytora, o cha-,
rakterze stosunkowo niefrasobliwym, po- |
siada symfonja ta szczególny wdzięk i czar,
równowagę i spokój, optymizm i radość |
życia. Pozatem usłyszymy w koncercie tym
arcydzieło muzyki fortepianowej: koncert
G-Dur Beethovena w wykonaniu znakomi-
tego pianisty Raula Koczalskiego oraz po-
raz pierwszy w Polskiem Radjo wykony-
waną małą suitę mistrza francuskiego im-
presjonizmu Claude Debussy'ego.

Zlot w Spale.
W piątek, dnia 6 września o godz.

12.15 nadana będzie audycja dla szkół (dla
dzieci starszych). Poświęcona będzie
wspomnieniom ze Zlotu w Spale, który
był niewątpliwie najciekawszem wydarze-
niem w życiu młodzieży, w ciągu ubiegłego

 

 

 

CYRK „ARENĄ"
Cyrk zawsze cyrkiempozostanie.

Przedstawienia bywają lepsze i gor-
sze, dowcipy młodsze i starsze,
klowni bardziej i mniej weseli,

To, cośmy widzieli na premjerze
w cyrku „Arena“, który rozbił swe
namioty w Wilnie przy ul. A. Mic-
kiewicza, nie wprowadziło nas w
zachwyt. Kilka jednak godzin mi-
nęło szybko.  Pierwszorzędna jest
tresura koni,  Końmi najczęściej
człowiek zachwyca się w cyrku. Ko-
nie są rzeczywiście godne uwagi, a
potem przepyszne sionie, które są
tak posiuszne, że nie robią wrażenia
zwierząt. Wspaniale wypadł numer
słonia z psem i konikiem, który jest
chyba najmniejszym okazem konia
na świecie.

Gimnastyka nie stoi na specjal-
nie wysokim poziomie. Salta i inne
ćwiczenia, chociaż są wykonywane
z precyzją cynkową, to jednak nic
nadzwyczajnego. Niezła jest mu-
zyka, zwłaszcza ulubieńców publicz-
ności Dina i Dona.

Bogato prezentuje się zwierzy-
niec, który chętnie jest zwiedzany|p
przez publiczność, a zwłaszczaprzez
dzieci

Ogólne wrażenie jest dodatnie,
ai SL NTAPO EEC ŁR REAR

lata, W audycji wezmą udział harcerze —
zlotowcy, którzy opowiedzą kolegom dzie-
je tych niezwykłych dni i odtworzą nieje-
den fragment z ich życia obozowego. Nie-
chaj więc ci, którym nie było dane uczest-
niczyć w tem wielkiem święcie młodzieży,
słuchają pilnie piątkowej audycji.

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 6 września,

6.30 Pieśń, Gimnastyka. Muzyka. Dzien
nik poranny. Muzyka. 7.55 Giełda roln'cza.
8.00 Audycja dla szkół, 8.10—11.57 Przer-
wa. 11,57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poł.
12.15 Audycja dla szkół „Zlot w Spale".
1240 Zespół Kameralny Niny Mańskiej.
13.25 Chwilka dla kobiet, 13.30 Z rynku
pracy. 13,35 Płyty, 15,15 Codz. odc. pow.
15.25 Życie kulturalne miasta i prowincji.
15.30 Stare piosenki. 16.00 Pogadanka dla
chorych. 16.15 Koncert. 16.45 Pogadanka
przyrodnicza dla dzieci starszych. 17.00
Wystawa w Brukseli — odczyt. 17.15 Mi-
nuta poezji. 17.20 Kwartet op. 1 Nr. 3 es-
dur. 17.50 Poradnik sportowy. 18.00 Kcn-
cert chóru. 18,40 Płyty. 19.00 Litewski od-
czyt ekonomiczny. 19.10 Pogadanka wstęp-
na z cyklu „Rzemiennym dyszlem*. 19.20
Pog. aktualna wygł. dr. Janina Horynowi-
czówna. 19,30 Koncert reklamowy. 19.35
Wiad. sportowe. 19.50 Aktualny monolog.
20.00 Koncert muzyki lekkiej. 21.00 Dzien.
wiecz. 21.10 Obrazki z życia dawnej i
współczesnej Polski, 21.15 Koncert symio-
niczny. 22.30 Mała Ork. P. R. 23.00 Kom.
met. 23.05 Mała Ork. P. R.

WYPADKI.
— Pożar. Wczoraj zapaliły się sadze

w kominie w domu Nr. 10 przy ul. Wileń-
skiej. Przybyłe natychmiast pogotowie
straży pożarnej cgień zlokalizowało. Strat
materjalnych nie stwierdzono.
— Podrzutek. W klatce schodowej do-

mu Nr. 17 przy ul. Dominikańskiej znale-
|ziono podrzutka płci męskiej w wieku oko-
'ło 1 miesiąca. Podrzutek ulokowany został
w przytułku im. Dzieciątka Jezus.
— Wpadł do piwnicy. Piotr Balkudu-

nowicz, zam. przy uł. Nadleśnej 83—3
, wpadł przez nieostrożność do piwnicy, do-
znając poważnego stłuczenia czaszki, oraz
wstrząsu ogólnego.  

sport
AZS. organizuje zawody pływackie.

W. dniu 7 i 8 września AZS. Wilil-
no, organizuje zawody pływackie
dla Klubów i Junjorów na basenie
3-go Bat. Sap.

Program zawodów.
Sobota, godz. 16.30. 100 m. dow.

100 m. klas., 100 m. na wznak. Szia-
fety 4X200 i 5X50.

Niedziela, godz. 10.30, 200 m.
dow., 200 m. klas, 400 m. dow.
Sztatety 4X100 klas. i 3X100 zmien

nym.
W  międzybiegach odbędą się

konikurencje dla junjorów o nastę-

pującym programie:
100 m. dow. i sztafety 325 st.

zmiennym i 4X25 dow.
Startowe płatne przy zgłoszeniu

wynosi o. 20 gr. od zawodnika i o.
50 gr. od sztatety.

Kierownictwo zawodów: Sędzia
główny p. Kukliński, kierownik za-
wodów p. Wigura, starterzy pp.
Epsztejn, Skoruk, Szyłański, sekre-
tarz p. W. Inczyk,

Zgłoszenia przyjmuje codziennie
p. W. Inczyk na przystani AZS. w
godz. od 12—13 do dn. 6 b.m. włącz-
nie,

KRONIKA LIDZKA.
Z SALI SĄDOWEJ.

W, Sądzie Okręgowym w Lidzie
była rozpatrywana sprawa Francisz
ka simowicza m-ca miasteczka
Wawiórka, pow. lidzkiego, oskar-
żonego z art. 262 k. k. Sprawa przed
stawia się następująco: Alksimowicz
był kierownikiem sklepu spożyw-
czego kooperatywy „Przyszłość” w
Wawiórce i pomimo tego, że wspo-
mniane stanowisko zajmował tyiko
5 miesięcy — potrafił zdefraudować
1123 zł,

Na przewodzie sądowym zbada-
no szereg św'adków, którzy dali b.
obciążające zeznania” dla oskarżone-
go .Sąd skazał przestępcę na 1 rok
więzienia.

9. В—с. `

Z ŻYCIA REZERWISTÓW.
W sali Zarządu Miejskiego w

Lidzie odbyło się zebranie Koia
Związku Rezerwistów wojskowych.
W wyborach do zarządu weszli: pre-
zes Z. Weinkranc. Wiceprezesi J.
Kulesza i K. Sokolnicki. Sekretarz
Z. Luszkiewicz, skarbnik A. Mar-
czuk, referenci: wyszkoleniowy M.
lmbor, gospodarczy L. Żukowicz.
Skład Komisji Rewizyjnej: L. Bry-
luk, W. Kizoli Ł. Saratori,

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”.
Zamiast wieńca na grób nieodżałowa-

mego kolegi i przyjaciela ś. p. Zdzisława
Sierzpowskiego, mierniczego — 20 zł. na
Herbaciarnię dla bezrobotnej inteligencii

 

N. O. K. składają Marja i Kazimierz Bła-
żejewiczowie.

P. Asz.. ogłaszanym w rubryce „po-
móżmy bliźnim” zł 5—,

P. M. Zapaśnikowa
szych zł. 1—,

dla najbiedniej-
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL —

a IA a

POŚREDN, « MIESZK, |—2

służby na kolei i ze
starostwa.  Śniegowa

SAMOTNA,
lat średnich poszuku-
je pracy gospodyni.
Może zająć się go-
spedarstwem i dzieć-
mi u wdowca. Zgło-
szenia Adm. „Dz.
WiL* pod „Wdowa“
tamže adres.

MŁODA,
praktyczna, inteli-
gentna  nauczycielka-
wychowawczyni  (sie-
rota) poszukuje posa-
dy do dzieci w wieku
od 5—10 lat. Mogę
na przychodzącą. Re-
ierencje i świadectwa
poważne. Bakszta 10 A, |POMOCY W NAUCE

 

BONA-
wychowawczyni z
kilkuletnią praktyką
w domach ziemskich
z szyciem, lat 35,ро-
szukuje posady do
dzieci. Świadectwa i
referencje poważne,
Łask. zgł Adm. „Dz.
Wil* dla Bony lub
Żwirowa Góra 1—14.

w zakresie VI klas
gimn. udzielę za obia-
dy, względnie za
skromne wynagrodze-
nie. Uprasza się o
pozostawienie  adre-

lub o zgłosz. pod adr.
ul. Cicha 3 m. 2.
   --12, godz. 3—5Pop.|

su w Adm, „Dz. WiL“| ž

kami nocnemi w do-

dam. Tartaki 18—4
od 15—17 g.

Pomożmy
bliźnim
TS
przy | ia
domowem: szycia, re-
paracji,  pielęgnowa-
nia chorej, czy jakiej
innej lub o pomoc

materjalną, choćby
najskromniejszą  pro-
si starsza samotna

w krytycznem  poło-
żeniu. Łask. zgł.
Adm. „Dz. Wil.* dla
M. W. lub Łotoczek 
brym stanie — sprze-,

osoba, znajdująca się| 1—36.

pomoc w wykupieniu
maszyny ręcznej sin-
gerowskiej za 25 zł.
Córkę ma chorą na

WÓOKOPKWCKWEK otwartą gruźlicę, Po-
łożenie nad wyraz

ciężkie, a _ będąc
szwaczką z zawodu
uratujemy ją, ku-
pując maszynę z lom-
bardu. Prosimy choć
© najmniejsze datki,
składać w  Admini-
stracji „Dzien. Wileń-
skiego”, lub na Bak-
'szcie 10—2, dlaE.L

 

PONTAsą
CZY JESTE> JUŻ

CZŁONKIEM
STRONNICTWA
NARODOWEGO
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