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Pokłosie wyborcze | Wrzenie w Grecji
Kto przepadł

w wyborach?
Wszyscy ministrowie, którzy kan-

dydowali, zdobyli mandaty (Sławek,
Kościałkowski, Paciorkowski w Czę
stochowie. Raichman w Białymsto-
ku, wicemin. Sławoj-Składkowski w
Kaliszu oraz obaj twórcy ordynacji
wyborczej p. Car w Kielcach i p.Po-
doski w Kobryniu) na Kresach zwy-
cięstwo kandydatów rządowych jest
od 1926 zawsze tryumfalne, b. po-
słowie: Z. Sitiroński, Miedziński, Wei
towicz, Byrka,. Wagner, Madeyski
(ZZZ), Pochmarski, Brzęk-Osiński.

Przepadli natomiast m. in.:
B. min, przemysłu gen. Zarzycki

w Gdyni, b. poseł Sanojca, burmistrz
Kołomyi, b. posłowie Seidler, Kału-
szu, Mackiewicz i Okulicz w Wilnie,
Gwiżdż па Podhalu, Domaszewicz
we Lwowie. Przepadli także wszys-
cy b. Wyzwoleńcy, którzy opuścili
Stron. Ludowe, jak Róg w Ostrowi
Mazowieckiej, Wyrzykowski w Ła-

Zabici i ranni podczas wyborów
Krwawe zajścia i aresztowania

Dochodzą nas z kraju wiadomości Również w Luckowie pow. Wy-
o napadach na lokale wyborcze, rzyskiego inna grupa narodowców

PARYŻ. (Pat). Specjalny wysłan-
nik agencji Hawasa donosi z Aten,
że z chwilą powrotu Tsaldarisa spra
wa ustroju weszła ponownie w fazę
bardzo ostrą. Od dzisiejszego ranka
obiegają najsprzeczniejsze pogłoski
na temat intencyj przypisywanych

krwawych zajściach oraz aresztowa” napadła popołudniu na lokal wy- pewnym kołom politycznym i woj-
niach i represjach stosowanych pod- borczy. Lokal zdemólowano, akia skowym w razie gdyby Tsaldaris nie
czas wyborów ma szeroką skalę wo- wyborcze zniszczono. | wypowiedział się niezwłocznie na
bec narodowców. | |. Kiedy policja eskortowała naro- rzecz plebiscytu i restauracji mo-

Najpoważniejsze wypadki roze- dowców, aresztowanych w Wikto-|narchiji.
grały się w pow. Wyrzyskim, W rówku, inna grupa narodowców na-| PARYŻ. (Pat). Korespondent
Wiktorówku pow.. Wyrzyskiego, padła ma eskortę, usiłując odbić! Havasa w Atenach donosi, że we-
według PAL, grupa uzbrojonych na-' aresztowanych. Podczas walki, któ-| dług obiegających tam wiadomości
rodowców napadia na lokal wyboc- ra wynikła, dwie osoby zostały cię-; gen, Panayotakos, dowódca okręgu
czy. Po wyłamaniu drzwi, napastni” | żko ranne, a następnie, w czasie korpusowego w Atenach, uważany
cy zniszczyli akta wyborcze i zde-! przewożenia do szpitala zmarły, za męża zaufania prezydenta  Tsal-
molowali lokal. Wysłany z Lobzeni-| W wypadkach w skierniewickiem  dąrisa, został wczoraj popołudniu
cy patrol przyjęty został strzałami. ; według relacji urzędowej, w Kołowie | odwołany ze swego stanowiska
Ranne zostały dwie osoby. Areszto-|sach pow. Skierniewickiego zdemo- | przez min. Kondylisa. Gen. Panayo-
wano 14 osób. ; |lowano lokal wyborczy, a w Skier- |takos odmówił wykonania tego roz-
W Dźwiernie tegoż powiatukil- niewicach zebratą się grupa kilku- ||kazu i porzucenia tego stanowiska

kunastu narodowców  wta:gnęło do:dziesięciu narodowców, aby napaść
lokalu wyborczego i zniszczyto urnę  na' lokale wyborcze, rozproszono ją
oraz listę głosujących. Ta sama gru- jednak aresztując około 20 ludzi.
pa udała, się następnie do Ferdynan-| Ogółem aresztowano zgórą 30 osób,
dowa, gdzie również - zniszczyła ur-

sku, Waleron w Opatowie, nawet|nę i akta wyborcze.

 

m. in, prezesa Str. Nar. Baczkiewi-
cza.

bez wyraźnego rozkazu prezydenta
Tsaldarisa. Panayotakos zgromadził
jakoby dokoła siebie kilka oddzia-
łów garnizonu ateńskiego, na które
może liczyć.

ATENY. (Pat). Agencja ateńska
donosi, że w związku z pewnemi ru-
chami w oddziałach pierwszego kor
pusu, wydane zostały zarządzenia
w następstwie których minister
wojny gen. Kondylis podał się do
dymisji. Rada ministrów rozpatrzyła
sytuację i uważając, iż sytuacja ta
była następstwem nieporozumienia,
skłoniła gen. Kondylisa do cofnięcia
dymisji.

MW. czasie posiedzenia rady mini-
strów w kuluarach izby wynikła
bójka, przyczem obecny
Panayotakos, który usiłował inter-
wenjować został lekko ranny.

ATENY. (Pat). Prezydent Tsal-
daris ogłosił odezwę do narodu, w
której zawiadamia o wydanym przez
siebie poleceniu urządzenia referen-
dum ludowego w sprawie restauracji
monarchji.

LONDYN. (Pat). Reuter donosi z
Aten, że minister spraw wewnętrz-
nych Rallis podał się do dymisji. Te- |
kę jego objął premjew Tsaldaris.
Przeważa opinja, że opozycja -odmė-

tam gen.

Posiedzenie rady ministrów trwa. wi udziału w plebiscycie w sprawie
czołowy kandydat w Lublinie Koter.
Ocalał jedynie p. Tatarczuk w Łu-
kowie.

Z dwuch kandydatów ZMN-u
(Daszkowski i Socha) żaden nie uzy-
skał większej ilości głosów.

Konserwatyści przeprowadzili m.
in, Z, Krycia, Z. Sapiehę w Prze-
myślu i hr. A. Tarnowskiego w Łań-
cucie. ;

Odstępca od NPR., p. Faustyniak
przepadł w Bydgoszczy.

BORYS PIMONOW NIE UZYSKAŁ
MANDATU.

Według pwrowizorycznych  obli-
czeń głosów w okręgu 48 (powiaty
dziśnieński, postawski i brasławski)
mandaty otrzymali Borys Pimonow
i Alfons Jozanis. Obecnie dowiadu-
jemy się, iż po obliczeniu dokład-
niejszem Borys Piimonow traci man-
dat na rzecz Jana Krukowskiego.

WYBORCA - NIEBOSZCZYK
W jednej z obwodowych komisyj

wyborczych na prowincji, pewien
wyborca złożył reklamację, spowo-
du nieumieszczenia go w spisie. Po
rozpatrzeniu tej reklamacji, prze-
wodniczący komisji wysłał do inte-
resanta list następującej treści:

„Reklamacia Szanownego Pana
nie została uwzględniona, ponieważ
WPan umarł”.

Jak się okazało, reklamujący
wyborca zimarł rzeczywiście przed
kilku dniami, a skrupulatny prze-
wodniczący komisji, widząc, że nie
warto już rozpatrywać reklamacji,
zawiadomił  mieboszczyka o jego
własnej śmierci, uważał bowiem, iż
jest to dostateczny powód, odbiera-

 

wojna się zbliż
MOBILIZACJA FASZYSTÓW. . zdziwienia w. Londynie.  Maniłesta-,dejść mają wkrótce również dwa
RZYM. (Pat). Agencja Stefani cjom przypisują, iż były one zgóry statki holenderskie, nabyte dla ce-

donośi: Zgodnie z rozkazeim duce, przygotowane, co potwierdzaopinię | łów wojskowych.
| odbędzie się wkrótce ogólna mobili- kół, uznających rozpoczęcie działań! NEGUS ODRZUCA WSZELKIE
jzacja iaszystów. Obejmie ona rów- wojennych w Abisynji za nieuniknio-| KONCEPCJE POKOJOWE.
niez kolonje. Na dany sygnał roz- ne. - Niektóre infonmacje z Rzymu: RZYM, (Pat). Donoszą z Addis-
legnie się bicie dzwonów, bębnów i twierdzą, że próba powszechnej mo-!Abeby, že negus odrzuca wszelkie
ryk syren. Wszyscy zapisani do or- bilizacji nastąpi w dniurozpoczęcia | dotychczasowe koncepcje załatwie-
ganizacyj  laszystowskich, wdzieją działań wojennych w Afryce. mia konfliktu, a więc projekt policji

 jący mw głos w wyborach.

mundury i zjawią się w odnośnych
punktach zbornych. Milicja zbierze
się w koszarach. Faszyści, przeby-
wający stale lub czasowo zagranicą,! żynieryjnych oraz wojsk

telegraticznego |od rocznika 1900 do 1910, zmobili-są zobowiązani do
zgłoszenia się do sekretarza  partji.| zowano również

taszy-| rocznika 1910, podoficerów radjote-Zmobilizowane siły ustroju
stowskiego pozostaną na punktach| legralistow»

RZYM. (Pat). Powołano pod broń! międzynarodowej na wzór Zagłębia
na 3-tygodniowe ćwiczenia podofi-| Saary, protektorat włoski lub po-|

 

cerów piechoty, antylerji, wojsk im-

radjotelegratistów

rocznika 1912 oraz
zbornych do północy. * Cztonkowie| wojsk sanitarnych i automobilowych
„Balilii” będą mogli
$odz. 21-ej. Dalsze instrukcje będą
wydane wraz z rozkazem zbiórki.

LONDYN. (Pat). Próbna mobili-
zacja. faszystowska nie wywołała

Zgromadzenie
GENEWA. (Pat). W dniu wczo-

rajszym nie odbyło się żadne posie-
dzenie publiczne Rady czy też Zgro-
madzenia Ligi. Wiciągu przedpołud-
nia premjer Laval odbył, Ikonieren-
cję z ministrem, spraw zagranicz-
nych Wielkiej Brytanji sir Samuelem
Ноаге,

Popołudniu zebrać się „ma komi-
tet pięciu.

GENEWA. (Pat). Wczoraj po-
wrócił z Paryża premjer Laval. Bez-

 

; Rewolta w Portugalji
Wykrycie spisku

LIZBONA. (Pat). Dziś w godzi-
nach rannych usiłowano wywołać
rewolucję antyrządową, usiłowania
te jednak dzięki energicznym zarzą-
dzeniom władz spełzły na niczem,
„Oficer marynacki Mandes Norton u-
siłował skłonić załogę krążownika
„Bartholomac Dais“ do rewolty,
lecz aresztowany został przez do-
wódcę krążownika i osadzony w
twierdzy _Ameixoeira.
miano pozatem wiele osób, wrogich
rządowi, m. in. znanego oficera Re-
bello Alemeida. Na wiadomość o,
spisku zarządzono niezwłocznie w
stolicy ostre pogotowie. Policja
strzeże cytadeli Cascaes, gdzie prze-

bywa obecnie prezydent wepubliki,
urzędów pocztowych i telegraficz-
nych, stacji radjowej, koszar i $ma-|
chów publicznych. W) kraju panuje|
spokój. Popołudniu zebrała się ra-

Aresztować |

i

antyrządowego
LIZBONA. (Pat). Jak się okazuje,

do spisku wrewolucyjnego należało
kilku członków „Narodowej grupy
syndylkalistycznej'. „Ralao Preto“
oraz żywioły komunistyczne, które
usiłowały wciągnąć do ruchu pewne
osobistości "z partyj lewici
Aresztowano około 50 robotników
arsenalu. Minister spraw wewnętrz-
nych odmówił udzielenia na temat
zajść jakichkolwiek informacyj. Pre-
zydent Salazar ma wrócić dziś do
stolicy. ;

LIZBONA. (Pat). W, niektórych
miastach prowincjonalnych wydano
zarządzenia ostrożnościowe, podob-
ne do zarządzeń w stolicy. Minister
spraw wewnętrznych zarządził po-
południu specjalną ochronę kilku
odcinków kolejowych. . Dokonano
nowych aresztowań, m. in. wśród о-
ficerów.

rozejść się o rocznika 1912.
RZYM. (Pat). MW, Neapolu przy-

gotowuje się obecnie do wyjazdu 5
statków z  materjałeęm wojennym,
wojskiem i mułami. Do Neapolu na-

Ligi Narodów
pośrednio po swoim przyjeździe do
Genewy premjer Laval odbył dłuż- |

strem spraw zagranicznych Hoare ii
ministrem Edenem.  Narady trzech'
„mężów stanu podjęte mają być wie-
czorem.

GENEWA. (Pat). Dziś rano na.
posiedzeniu zgromadzenia Ligi spo-į
dziewane jest zasadnicze  przemó-
wienie angielskiego ministra spraw
zagranicznych Hoare. Niewątpliwie
omówi on obszernie sprawę zatargu
włosko-abisyńskiego.

GENEWA. (Pat). Minister
spraw zagranicznych Beck przyjął
węgierskiego ministra spraw zagra-
nicznych Kanyę. Ponadto p. mini-
ster Beck konterował z austrjackim
ministrem spraw zagranicznych Ber-
ger-Waldeneggem i bułgarskim  mi-
nistrem spraw zagranicznych  Kio-
sseiwanowem. !

PARYŻ. (Pat). Havas donosi z
Genewy, że Mussolini nie rezygnuje
z projektu okupacji Abisynji, w któ-
rym to celu koncentruje wojska na
śranicy abisyńskiej W związku z
pesymizmem, jaki zapanował w Ge-
newie zwłaszcza w kołach delegacji
brytyjskiej, następne posiedzenie.
komitetu pięciu odłożyć miano do“
czwartku, podobno na skutek nale-|
gań Lavala.

Laval wznowić ma jutro rozmo-,
wy z delegacją włoską i Aloisim,
wieczorem zaś zalmierza spotkać się
ponownie z Hoare'm, by  poinfor-

restauracji monarchji, którego data
;zostanie ustalona na posiedzeniu ga-
binetu dziś wieczorem.

 

 

„WIELKA POLSKA”.
NARODOWY ORGAN WALKI

Nr. 36.

Do nabycia we wszystkich kioskach.
Cena 10 $r.

Wpłaty od. prenumeratorów  przy-
muje Sekretarjat Stronnictwa Naro-
dowego w Wilnie, Mostowa 1.

 

trójny angielsko - francusko - wło- ;2

Włochami a Abisynją w sposób ana-
logiczny do stosunków między Wiel-
ką Brytanją a Irakiem, jest wreszcie
przeciwnikiem ustąpienia części te-
rytorjum _ abisyńskiego Włochom.
„Abisynja woli zginąć walcząc, niż
poddać się pokojowi”.

ADDIS-BEBA. (Pat). Poselstwo
włoskie zwróciło się ponownie do
rządu abisyńskiego o zezwolenie na
sprowadzenie dla ochrony poselstwa'

ych ski, uregulowanie stosunków między. "NOWY GMACH GIMNAZJUM.
NOWOGRÓDEK. Sprawa budo-

wy gmachu dla gimnazjum im. Mic-
kiewicza weszła w stadjum realiza-
cyjne, Dowiadujemy się, że są już
przeznaczone: odpowiednie fundusze
na ten cel i budowa gmachu zosta-

|nie rozpoczęta niebawem, jeśli nie
w roku bieżącym jeszcze, to z wios-
ną roku przyszłego.

ZGINĄŁ OD PIORUNA.
BARANOWICZE. Z Nowej-My-

jszą konferencję z angielskim mini- |PP

oddziału wojsk włoskich, powołując
się na zezwolenie udzielone posel- szy donoszą, iż na trakcie Nowa-
stwu brytyjskiemu. I tym razem Mysz — Siewruki, gm. nowomyskiej,

ośba ta spotkała się z odmową. podczas burzy, została zabita od u-
LONDYN. (Pat). Z Addis-Abeby derzenia pioruna, Genowefa  Siew-

donoszą, że poseł włoski złożył pro- ruk, lat 38, mieszkanka wsi Siewru-
test przeciwko utrudnieniom  czy-|ki. Powracała ona do domu z Ba-
nionym przez władze abisyńskie ranowicz. Przy Siewrukowej znale-
poddanym włoskim, którzy uciekają|ziono butelkę nafty, która od ude-
z głębi kraju do Addis-Abeby. rzenia zapaliła się.
UlisTTTTIRCNOT TENISAS AEVII de ORGAOB KA

Przeniesienie uroczystości jubileuszowych
GRODNO. Projektowane na wrze roku i odbędą się w dwudziestą

sień uroczystości 25-cio letniej rocz- szóstą rocznicę śmierci zasłużonej
nicy śmierci Elizy Ozeszkowej, zo-| pisarki.
stały przesunięte na maj przyszłego|

Konfiskata nielegalnych map i literat
Z pow. święciańskiego donoszą, galnej literatury sprowadzono

iż «w niektórych miejscowościach wprost przez zieloną granicę z Kow
zakwestjonowano kilkanaście sztuk na. Równocześnie z nielegalną lite-
nielegalnych książek i podręczni- raturą zakwestjonowano kilka map
ków litewskich, sprowadzonych nie- tendencyjnych i wręcz fałszywych z
legalnie dla użytku szkolnego w| punktu widzenia historycznego i te-
szkołach litewskich. Część  niele-| rytorjalnego. °

Liaad a аЛООн

PRZED ZAWODAMI BALONO-
WEML

m

NOWE STRAŻE POŻARNE

W. związku z rozpoczynającemi w:WILEŃSZCZYŹNIE. BRA

się  międzynarodowemi zawodami Dzięki staraniom władz pożarni-
balonowemi o puhar Gordona, wła- czych w ciągu ostatniego kwartału
dze polskie powiadomiły wszystkie;w poszczególnych powiatach Wi-

posterunki graniczne polskie oraz leńszczyżny, powstało 20 „oddziałów

zwróciły się do władz. sowieckich, straży pożarnej. Niezależnie od tego
litewskich i łotewskich z prośbą o, założono trzyoddziały straży pożar-

udzielenie ewentualnego zezwolenia | ejochotniczej złożonej z kobiet. :

przelotu nad temi państwami. Wła-. Akcja propagandowa pożarni-

dze wspommianych państwudzieliły ctwa wśród ludności wiejskiej zna-

swego zezwolenia na przelotgranic lazła zrozumienie, gdyż mieszkańcy mowač go o przebiegu wysiłków
pojednawczych. z i ewentualne lądowanie w granicach|wsi żywo „popierają zamierzenia

swych krajów. (h) sfer kierowniczych pożarnictwa, (h)

m
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Wodociągi i kanalizacja miasta
Wil

Związek Właścicieli Nierucho-
mości m. Wilna złożył do Rady
Miejskiej memoriał, który został
prócz tego wręczony wszystkim
radnym na posiedzeniu w dniu 1
lipca br. (Wydrukowany w tygodmi-
ku Miasto Polskie rb. Nr. 30). Ten
memorjał, datyczący wodociągów i
kanalizacji na wokandę Rady Miej-
skiej dotychczas nie wpłynął. Wobec
tego Związek Właścicieli zniewolo-
nym: jest wziąć na siebie ciężki obo-
wiązek udzielenia opinji publicznej
wyczerpujących wyjaśnień strony
prawnej i faktycznej w tej sprawie.
Sprawę wodociągów i kanalizacji
na terenie naszego miasta regulują
następujące przepisy:

„1) Przepisy w przedmiocie Urzą-
dzenia Kanalizącji i Wodociągów w
nieruchomościach m. Wilna (Uch'wa-
ła Rady Miejskiej z dn. 3.XI 1927 r.
zatwierdz. przez Wileński Urząd
Wojewódzki w dniu 20.1 1928 r.).

2) Ogólne wytyczne w sprawie
sporządzania projektów i wykony-
wania Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych wydanych w 1931
r. w listopadzie na podstawie $ 20
wyżej wymienionych przepisów.

3) Przepisy w przedmiocie korzy-
stania z miejskiej wody i Urządzeń
Kanalizacyjnych . (Uchw. Rady miej-
skiej z dn. 28.1 1932 r. i zatwierdz.
przez Wiojewodę Wileńskiego 26.П
1932 r.

Wszystkie te przepisy są wy-
szczególnione jako załącznik do
broszury inżyniera Henryka Jensza
pod tytułem „Wodociągi i Kanali-
zacja miasta Wilna (Wyd. Magistr.
m. Wilna 1932 r.).

Na terenie zaś całej Rzeczypo-
spolitej w omawianej kwestji _obo-

CHORĄ WĄTROBĄ
zatruwa organizm

Zaburzenia w runkcjonowamiu wątroby
i wydzielaniu żółci powodują swego: rodza-
ju zatrucie organizmu, a na tem tle szereg
najrozmaitszym chorób.

Zioła Magistra Wolskiego  , Billosa“
zawierające znane rośliny egzotyczne
Combretum i Boldo, pobudzają wątrobę do
właściwej pracy oraz prawidłowego wydzie-
lania żółci i powodują naturalne wypróż-|
nienia. Stosują się przy cierpieniach wą-
troby i woreczka żółciowego (kamicy żół-
ciowej). * |

Zioła ze znak. ochr. „Billosa” na naby-|
cie w aptekach i drogerjach (składach ap-|
tecznych).

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

wiązuje ,„Wzór przepisów  miejsco-
wych o zaopatrywaniu ludności w
wodę i usuwanie nieczystości i wód
opadowych  (Okólnik , Min. Spr.
Wewn. z dn. 28.IV 1934 r. Nr. 64,
ogłosz. w Dzien. Urzędn. M. S. W.
z dnia 10.V 1934 r. Nr. 12 poz. 120.

Przyjmując za podstawę wyżej
wymienione p:zepisy  Ministerjalne
Zarząd miasta Wilna powinien był
opracować odpowiednie przepisy, w
wyniku czego ujrzał światło dzien-
ne elaborat projektu przepisów miej
scowych o zaopatrzenie w wodę
oraz o odwodnieniu nieruchomości
położonych na terenie m. Wilna, ©-
bejmujący 44 strony druku maszyno-
wego z załącznikami, który to pro-
jekt był omawianym tylko ogólniko-
wo na posiedzeniu odbytem w Ma-
gistracie u p. Prezydenta m. Wilna
dnia 3.IV br. p:zy udziale kierow-
nictwa. Wydziału „Kanalizacyjnego
Magistratu, przedstawicieli Woje-
wództwa, oraz przedstawicieli wła-
ścicieli nieruchomości miasta.

Jednak niemożna uważać za
szybkie tempo pracy Magistratu w
uregulowaniu_ kanalizacyjno-wodo-
ciągowych przepisów, jeśli trzeba
było, aż przeszło rocznego terminu,
licząc od 10.V 1934 r. aby minister-
jalne wskazania poszły zaledwie po
Knii najmniejszego oporu, stając się
dla Magistratu m. Wilna tylko sła-
wetnym głosem wołającego na pusz-
czy, a jedynie podnietą stosowania
„interim w tych dwu sprzecznych
przepisach Magistratu 1927 i 1932 r.
Jedna z tych sprzeczności przejrzy-
ście się wyłania porównywując — о-
statni ustęp $ 15 przepisów z r. 1927
z $ 13 przepisów z roku 1932. Pierw-
szy wyłuszcza, iż Magistrat pobiera
|opłatę kanalizacyjną od daty spo-
'rządzenia aktu o przyłączeniu po-
sesji do kanału miejskiego; nato-
jmiast drugi wyjaśnia, iż obowiązek
uiszczenia opłat za kanalizacje na-
stępuje po upłynięciu miesiąca od
daty powiadomienia właściciela do-
mu o uruchomieniu przyległego ka-
nału czyli właściciel w drugim  wy-
padku musi płącić' za kanalizację,
chociażby niekorzystał z niej.

| Udzielony zaledwo' miesięczny
tenmin dla skanalizowania obiektu
w tym kryzysowym okresie jest tyl-
ko w błyskawicznym tempie zrujno-
waniem właściciela. Ponadto nawet
jeden z tych rozbieżnych przepi-
sów dotychczas nie jest ustawowo

1.

V-ta Wystawa

„Niezaiežnych“

Wyistawa tegoroczna  „Niezalež-
nych Art. Plast“ przedstawia się
bardzo skromnie zwłaszcza pod;
względem ilościowym. Wystawione
płótna i akwarele zajmują 4 tylko
sale w powystawowym budynku w,
„Bernardynce'. Z pośród malarzy

|I
|
|\

wileńskich nie widzimy prac kilku|

Z powodu artykułu

Od jednego z Czytelników otrzy-
mujemy następujące. uwagi:

„Dziennik Wileński”,  przedru-
kowując za „Robotnikiem“' artykuł
p. W. Studickiego, zamieszczony
w „Pionie'”, przedstawił poglądy p.
Studnickiego w formie fałszywej.
W artykule drukowanym w „Pio-

wybitnych, biorących dotąd udział, lnie" p. t. „O mózg narodu” p. Śtud-
jak Szwanebach, Jarocki i im. nicki konstatując, że wśród zawodo-

Jak zwykle wysuwa się na czoło:| wej: inteligencji warszawskiej wypa-
Cz. Znamierowski swemi pięknemi! da zaledwie przeciętnie jedno dzie-
pejzażami, których umiejętna i sta-|
ranna technika nic nie ujmuje wyra-
zowi i rozmachówi jego prac; prze-
pyszne studja chmur i obtoków, me-
iancholja owych dwu samotnych
łodzi przytulonych do siebie u brze-
$u, owe niezamarzie strumienie
wśród błękitniejących śniegów w
gąszczach leśnych — budzą prze-
dziwny nastrój. |
W dziale powtretowym — zawsze

pracowite i dokładne pod względem
podobieństwa portrety Gadomskie-
go, kilka pięknych studjów Przyał:
gowskiei, dwa jasne w kolorycie
portrety Wierusz - Kowalskiego —
nie wymieniam jego dziwacznych
niebiesko pomarańczowych  krajo-
brazów—jprace Paul'a i bardzo sub-
telny, mięki w technice pastelowej
portret młodego mężczyzny pędzla
Gintowta, autora znanych żałobnych
rysunków piórkowych.

Ponadto miłe i słoneczne pejzaże
Dawidowskiego i
pełne rozmachu obrazki przyrody.

Zawsze ciekawe i wdzięczne w
ujęciu i w wykonaniu wnętrza Ku-
leszy dopełniają plon tegorocznej
pracy Artystów Niezależnych, ikto-
rą obejrzeć warto.

Z prac innych artystów nic spe-
cjalnie godnego uwagi nie rzuca się
w oczy.

uchylony, a więc oba nadal są
przez Magistrat, jak mu wygodniej,
automatycznie stosowane.

Jedynem przeto wyjściem z teżc
rozbieżnego labiryntu jest jaknaj-
rychlejsze opracowanie rzeczowego
projektu dia niezwłocznego wpro-
wadzenia go w życie,

Szczegółowe porównanie przepi-'
sów Misisteriainych z omawianym

istrackim projektem poruszymy
+“następnych artykułach,

W imieniu Związku  Właścicieli
Nieruchomości m, Wilna, członko-
wie: Artur Koiałłowicz,. Wiktor Pio-
trowski.

Hawiryłkiewicza >

b. W. Studnickiego
w „Pionie“

nadesłane nam uwagi, zaznaczamy,
że drastyczne uwagi p. Studnickie-
go o „batach” branych przez przod-
ków naszych chłopów nie przyczy-
niły się bynajmniej do jaśniejszęgo
przedstawienia myśli przewodniej

„ autora, PRAĆ

«» › © °&,
Czy wygramy w Królewcu?

 

cko na małżeństwo, gdy dla zacho- , Pierwszy raz w dziejach sportu
wania tej samej liczebności inteli- iekkoatletycznego odbędzie się

| sencji w następnem pokoleniu po- mecz między Polską Północno-
| trzeba na małżeństwo 2 i 7/10 dzie-
gi stwierdza, że ludzie inteligenckie-
go pochodzenia będą wikirótce sta-

| żowić około 30 proc. dziś istniejącej
inteligencji, co musi ujeminie wpłynąć
na rozwój umysłowy i imoralny spo-
łeczeństwa polskiego, gdyż dzieci

| inteligencji odziedziczają mózg bar-
|dziej przystosowany do pracy umy-
'słowej, oraz z atmosiery ej о-
trzymują więcej karmy  umy-
słowej i mioralnejj  Przypływ z
warstw niższych  wobotniczych i
włościańskich. jest. według Studnic-
kiego pożądany, ale w takiej ilości,
by uległ on asymilacji, nie zaś w ta-
kiej by asymilował  kulturalniejszy
pierwiastek. Dla podniesienia war-
tości biologicznej przypływu z niż-
szych warstw wskazywał jalko na о-
bowiązek narodowy podniesienie
matenjalne i umysłowe tych warstw,

Zamieszczając w imię prawdy

DORĘCZANIE NAKAZÓW
PŁATNICZYCH.

Urzędy Skarbowe rozpoczęły
rozsyłanie nakazów płatniczych na
podatek dochodowy: za r. 1935, We-
dług starej ordynacji podatkowej
nakazy płatnicze rozsyłane były do-
jpiero w końcu ździernika i na
początku listopada. W myśl ordyna-
cji nowej nakazy płatnicze mają być
doręczonedo dn. 15 września: Uisz-
czenie należności podatkowej ma
być uskutecznione w ciągu dni 14-tu!
od daty dóręczenia. Odwołanie skła-
dać można w terminie 30-studnio-

' KONTROLA BIUR PODAŃ.
Władze „administracyjne przystą-

piły do kontroli. wszystkich biur
podań. Kontrola ma na celu spraw-
dzenie czy wszyscy właściciele tych
biur posiadają koncesje co do upra-

4

wnienia prowadzenia biur pisania
. Ludertowicz ired, Nieciecki,podań, oraz próśb. (h)

Wschodnią a ruusami Wschodniemi,
iieprezentacja Polski złożona zo-
stanie wyłącznie z zawodników Wil
na i bBiaiegosioku, a Prus Wschod-
nich—z Królewca i Gdańska, Mecz
odbędzie się za kilka dni, bo już 15
wunześnia w Królewcu.

Czy wygramy? Stanowczo po-
wiedzieć jest trudno, ale o zakład

о)5 żna. Asami reprezentacji
będą: Kuchaiski, Luckhaus, Wie-
czorek, Fiedoruk, Gierutto, Wojtkie
wicz, Żieniewicz, Zasłona i Kazi-

Niemcy żaś posiadają niezłe wy-
niki w niektórych konkurencjach
jak skok. wzwyż 190 cnt., rzut dy-
skieim 48 mtr., bieg na 100 mtr—11
sek, kula — 14 mir. i t. d.

Doskonale biega sztafeta nie-
miecka; która jakoby ma 4X100
mtr. ustanowiła niezbyt «dawno

, wspaniały rekord 44 sek. Czas ten
„jest niedościgiym marzeniem nietyl-
ko lekkoatletów prowincjonalnych,
ale i caiej wogóle Polski, Trzeba

' więc liczyć, że sztaletę 4X100 mir.
' przegramy, ale wygrać powinniśmy
„szłatetę olimpijską gdzie liczymy w
. pierwszym rzędzie na Kucharskiego,
„który powinien na pierwszej zmianie
‚ па Ś80U mtr. nadrobić kilkadziesiąt
metrów. 5

Mecz punktowany będzie w spo-
sób następujący: 1 miejsce 4 pkt., a
dalsze 3, 2, 1. Sztatety zaś podwój-
nie czyli 8 i 4 pikt.
Mecz trangmitowany będzie przez
adio Królewieckie, Na wyniki tego

spotkania z niecierpliwością ocze-
krwać będzie cała spontowa Polska.
„Z Wilna do Królewca na mecz

organizowana jest wycieczka tury-
„styczna. Przejazd w obie strony
į wraż z tem zagranicznym
, kosztuje koło 50 zł. Informacje udzie
„la Zw. Prop. Tur. w Wilnie przy ul.
"A, Mickiewicza 32, tel. 20-21,

Kierownikami drużyny są prof.

1

t

Jeszcze 0 „zapomnianym cmentarzu*
Przed wojną światową lasek pod

nazwą „Cmentarz Choleryvczny”, ia-
ko miejsce grzebania umarłych, i
gdzie było sporo pomników kamien-
nych i wysokich krzyżów drewnia-
nych, był uważany za terytorjum,
należące do kościoia Wszystkich
Świętych, ponieważ była to w obrę-
bie parafji WW. ŚŚ. Kiedy zaczęła
budzić się obawa, ze rząd rosyjski
władając całem przedtnieściem „No-
we Zabudowanie', zamierza i cmen-
tarz ten wcielić do calości sąsied-
nich obszarów, parafianie kościoła
WW. ŚŚ. starannie przygotowali ma-
terjał i, pewnej nocy, cały cmentarz
ogrodzili, używając do tego drew-
nianych żerdzi i słupów. Policja za-
interpelowała wyższe władze rosyj-
skie administracyjne i p. St., naczel-
nik kancelarji generał - gubernatora
zwrócił się do J. E. Ks. Biskupa
Roppa z urzędowym papierem, do-
magając się usunięcia ogrodzenia.
Rozpoczęła się wtedy urzędowa po-
leimika: J. E. Ks. Biskup bronił wła-
sności kościelnej i miejsc, uświęco-
nych grzebaniem umarłych, p. St,
dowodził, że to musi należeć do ca-
łości rządowej.
Polemika trwała długo, aż wresz-

cie p. St, pomijając wszelkie inne
racje, powagą władzy zaborczej za-
decydował, że to musi należeć do
terytorjum rządowego, że polemikę
na ten temat zamyka isprawę uwa-
ża za wyczerpaną. Było to za J. E,
Ks. Baki Roni

Wojna. Z 4-go na 5-$g0 września
1915 r. wychodzą władze rosyjskie
adimimistracyjne i wojskowe; przed
wyjściem  Magistratowi przekazały
„do swego powrotu" pieczę nad
miastem, 5-go września od 6-ej rano
zaczynają pojawiać się Niemcy, a
koło 10-tej wchodzi kilku szlakami
do miasta niemiecka armja. Dzisiej-
sza ulica Legjonów, dawny Generał-
Gubernatorski Prospekt, majesieni
stanowiła olbrzymie bagno. Niemcy
ze swojemi  ciężarowemi autami

W prędkim czasie wzięli się do
uporządkowania tej ulicy przez wy-
słanie tej ulicy drzewem i następnie
przez wybrukowanie jej. Lasek, zwa
ny cmentarzem cholerycznym, gęsto
był porośnięty lasem sosnowym.
Stąd właśnie Niemcy postanowili
brać na ulicę drzewo. Lasek był za-
grożony. Rozpoczęło się okrutne
niszczenie, wycinanie lasu. Zwróci-
łem się wtedy do Magistratu z urzę-
dowem podaniem, by lasek ten ze
względu na pomniki i krzyże na tym
cmentarzu, ze względu na dawny
jego charakter kościelny, i wreszcie
ze względu na skazanie obecnie
lasku tego na całkowite zniszczenie,
by Magistrat przekazał ten lasek w
całej swej przestrzeni instytucji
„Doamu Serca Jezusowego” przy uli-
cy Dobrej. Prezydentem miasta był
wtedy ś. p. Michał Węcławski. Ma-
gistrat chętnie przystał na moją pro-
pozycję i urzędowym papierem prze-
kazał całą tą miejscowość „cmen-
tarz choleryczny'* „Domowi Serca
Jezusowego', jedynie robiąc zastrze
żenia, że gdyby instytucja „D. S. J.*
poczyniła jakie wydatki przy żarzą-
dzaniu tym terenem, to by po pow”o
cie władz rosyjskich nie poszukiwa-
ła na Miagistracie zwrotu tych wy-
datków. (Papier ów przechowuje się
w alktach „Domu Serca Jezusowe-
go“). Mocą tego papieru jako prezes
„Domu Serca Jezusowego“ wystą-
piłem w: obronie lasku. | й

Uzyskałem wpierw u Niemców
zaświadczenie, iż żadna własność

ko przed Niemcami, ale i przed lud-
nością podlmiejską musiałejm: go bro-
nić, bo nocami zaczęli mi go wyci-
nać sobie na opał. Postawiłem gaio-
wego, któryby tego lasku w dzień i
'w nocy pilnował, opłacałem go za
' okupacji niemieckiej zbożem, potem
|gotówiką; zakupiłem sporo kolcza-
| stego drutu i ogrodziłem całą tę po-
siadłość drutem w pięć rzędów.

Trudniej było bronić za bolsze-
wików, bo nawet ogrodzenie w wie-
lu miejscach mi poniszczyli i słupki

| pościągali i drut pozabierali.
Łatwiej z tem było, kiedy stanę-

ły Władze Polskie. Ogrodzenie w
wielu miejscach poni e uzu-
pełniłem na nowo; ludność, przyła-
paną na kradzieży lasu, odsyłąłem
do komisarjatu policji, by ją zastra-
szyć. | policja i ludność miejscowa
sąsiednia dobrze wiedziały, że to
stanowi własność „Domu Serca Je-
zusówego'. Na prawo paszenia w
lasku koni, krów i kóz brali pozwo-
lenie w „Domu Serca Jezusowego':
im się wydawało odpowiednie za-
świadczenie, a gajowy musiał to
kontrolować. į

Mocno się interesował instytucją
„Domu Serca Jezusowego” genera|-
ny lkornisarz Ziem Wschodnich p.
Jerzy Osmołowski. Często te zakła-
dy odwiedzał, albo sam, albo z_in-
nymi dygnitarzami. Z nim omówiłem
całą historję tego lasku. P. Osmo-
łowski, naturalnie po rozmówieniu
się z Naczelnikiem Państwa mar-
szałkiem Piłsudskim, powagą Wła-
dzy Polskiej zatwierdził przynależ-
ność tego lasku do instytucji ,„Domu
Serca Jezusowego” i polecił od-  instytucji „Domu Serca Jezusowe-

go“ nie podlega rekwizycji, a na-
stępnie, udowadniając papierem Ma-
gistratu, iż lasek ów stanowi włas-
ność „Domu Serca Jezusowego”,
zażądałem zaniechania wszelkiej
niemieckiej gospodarki w lasku
Niemcy się irytowali, było to im nie
na rękę, trzeba było z tem się zwró-
cić do władz ich wyższych, i uzyska-
łem rozkaz dla wszelkich biur nie-
mieckich pozostawienia tego lasku

nośnym wydziałom, p. naczelnikowi
Ill-g0 rejonu i p. dyrekitorowi wy-
działu dóbr' państwowych, załatwić
tę sprawę urzędówo. W; wydziale
dóbr państwowych na sporządzo-
nym wówczas planie przedmieścia
„Nowe Zabudowania“ już zostało
zaznaczone: lasek pod  mazwą

„tami'czemprędzej wywieziono, Boi-
,szewicy zaś teraz bardziej zdemora-
j izowali ludność, niż pierwszą swosą
„ bytnością. Gajowy czuł się zagrożo-
|nym. Ogrodzenie lasku stopniowo
poczęło miknąć. Poręby w lasku by-
ły coraz częstsze, Lecz i teraz nie
przestałem jego bronić. Na moją
prośbę dopomagała mi w tem są-
siednia ludność uczciwsza. Gdyby
nie moje zabiegi, inie ta świado-
mość miejscowej ludności, że to jest
własność „Domu Serca Jezusowe-
śo', dla którego oni mieli dużo u-
znania, z tegoby lasku ani jednego
drzewka nie pozostało: wszystkoby
zostało zniszczone i wycięte w pień.
Po wyjściu bolszewików w dalszym
ciągu już w sposób normalny oto-
czyłem opieką ten lasek, jako nale-
żący do imstytucji „Domu Serca Je-
zusowego', której byłem prezesem.

„Za: czasów delegata rządu pol-
skiego „p. Romana najniespodzianiej
dla mnie i bez porozumienia ze. mrą
Dyrekcja. Robót Publicznych, której
dyrektorėm był wtedy ś. p. Zawisza,
rożboczęła” wycinanie drzew w tym
lasku, podobno celem pobicia tego
lasku na parcele — na budowę
mieszkań dla . urzędników Dy-
rekcji, i to podobno na mocy uzyska
nego pozwolenia Ministerstwa.

Mocno przeciwiko tej robocie za-
protestowdłem, i protest swój, uza-
sadniony poważnemi angumentami,
złożyłem na ręce p. Romana, P. Ro-
man polecił p. dyrektorowi W'ydzia-
łu Rolnictwa zbadać całą sprawę.

, Wezwani * zostali owi: panowie,
którym w r. 1919-ym: p. Osmołowski
był polecił lasek ten przekazać „Do
mowi Senca Jezusowego” (plan, o

_ którym wyżej wspominałem, był za-
ginął), badany. był każdy z nich o-
sobno, ja również byłem badany,
zgadzałem się,
chodziło o użytek potrzeby publicz-

tegolaski „Cmentarz. choleryczny” wła”
sność Towarzystwa  Dobroczynnego
„Domu Serca Jezusowego”.

Ale oto najście bolszewików
mieli tu przeprawę ciężką; klęli rząd, w spokoju, jako że to jest własność 14-go lipca 1920 r. Wszystkie biura
rosyjski na czem świat stoi. . „Domu Serca Jezusowego”. Nie tyl- polskie z ich papierami i dokumen-

gdyby. rzeczywiście,

polecił Dyrekcji Robót Publicznych
zaniechać rozpoczętej niszczyciel-
skiej roboty w lasku, a zakłady „Do-
mu Serca Jezusowego' ścięte już
drzewa pozwoziły do siebie i znowu
bezsprzecznie „Dom Serca Jezuso-
wego” laskiem tym się opiekował,

_ jalko swoją ści
1-go września 1924 r, przekazu-

jąc zakłady „Domu Serca Jezuso-
wego” księżom Salezjanom ze wszel
ką inną terytorjalną własnością prze
kazałem im i teren cały tego lasku,
którym w dalszym ciągu się sd

jąc, i gajowego opłacali i nad pa-
stwiskiem w lasku pieczę mieli, W
1931 r, wojsko nasze dla celów pań-
stwowych część lasku od ul. Pokój
zajęło i tam odpowiednie zabudo-
wania powznosiło. Naturalnie, z tem
trzeba było się pogodzić. Teraz się
ujawnia, że Dyrekcja Robót Publicz-
nych przy Województwie pozwoliła
sobie urzędowo przekazać cały ten
lasek władzom wojskowym. Oświad-
"czam, że najmniejszego do tego ty
tulu nie miała Dyrekcja Robót Pub*
licznych. I długi okres | jego
posiadania, bo od wrzešnia 1915-g0
roku i wielkie wysiłki moje, jako
prezesa T-wa ,Domu Serca Jezuso-
"wego', włożone w obronę tego las<
| ku za okupacji niemieckiej i za cza*
„sów bolszewickich i niemałe koszta
włożone w to wszystko przez 20 lat,
i dowody piśmienne od czasów Ma-

| gistratu 1915 r., jakie się przecho-
wują w aktach „Domu Serca Jezu*
sowego”, i rachunkowość z gajowy-
mi czy za czasów moich, czy obec*
„nie za XX. Salezjanów aż do chwili
obecnej; czy wreszcie oświadczenie
B Romana — epų Rządu Pol-

| skiego, wszystko to najwymowniej
, dowodzi, iż dziś prawdziwymi praw
nym. właścicielemi jest wyłącznie in-
stytucja „Domu Serca Jezusowego”
przy ul. Dobrej Rady, tt. j. Księża

nej, część m odstąpići to Salezjanie, którym wraz z tą insty*
oświadczenie złożyłem wtedy na tucjią został przekazany przeze °
piśmie. Wszystko to zostało zapro- mnie i — „cmentarz chole-
tokułowane i złożone p. Roma- ryczny”. ps
nowi do jego najwyższej decyzji. Czy, Ks, Karol Lubianiec
P. n swoją własnąpowagą, czy Prezes T-wa „Dom, Serca
po porozumieniu z. Ministerstwem,
co jest pirawdopodobniejszem, ale

Jezusowego”.

Rabka, 2 września 1935 r.

 

 
 



 

WYMOWNE
MILCZENIE

Głosowanie do sejmu, które odbyło
się w ubiegłą niedzielę, pokazało

prawdziwe oblicze kraju. Uznane za-

równo przez przeciwników, jak i
przez zwolenników sanacji za plebis-

cyt, przyniosło tej ostatniej druzgo-

czącą klęskę,
P.A.T. podaje, że liczba uprawnio-

nych do głosowania wynosiła w całem

państwie 8 września 16.282.347 osób.

Udział w śłosowaniu, podług P.A.T.,

wzięło 7.575.681 obywateli, co wyno-

si 46,5 proc. uprawnionych. Te cyfry
wydają się jednak bardzo przesadzo-

ne. Jeśli zestawić dane z poszczegól-
nych okręgów, ogłoszone przez tę sa-

mą P.A.T., a zebrane w całości przez
sanacyjny „Dobry Wieczór”, wynika,

Że udział w głosowaniu wzięło
5,673.302 osoby, co daje zaledwie 35

proc. uprawnionych,

Z tych cyfr wynika jasno, że sytua-

cję sanacji ratowali Żydzi, Niemcy i
Rusini. Mniejszości bowiem, zawarł-

szy bardzo korzystną dla siebie ugodę
wyborczą z rządem, masowo wzięły

udział w głosowaniu, Najwyższe nota

bene „ušwiadomienie“ polityczne i,

mówiąc językiem P.A.T., „realne i

pozytywne ustosunkowanie się do
prac rządu”, wykazali poleszucy, któ-

rzy stawili się do urn wyborczych w
90 proc. i oddali wszystkie głosy waż-
ne, nie marnując ani jednego.

Otóż nie należy zapominać, że

mniejszości narodowe, których przy-
wódcy nie opowiedzieli się za bojko-

tem, stanowią 30 proc .ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania, 1; się

zestawi ten procent z ogólnym pro-

centem ludności, która w niedzielę

głosowała, stanie się jasnem, jak nikły

udział w głosowaniu wzięła ludność

rdzennie polska,

Głosowanie niedzielne jest zdarze-

niem ogromnej doniosłości politycznej.

Dotychczas sanacja zarówno w kra-

ju, jak i zagranicą, powoływać się mo-

gła na wyraźną większość, zdobytą
przy wyborach 1930 r. Inna rzecz, ja-

kiemi środkami większość ta została

uzyskana. Sam fakt, że można było w

kraju stosować bez większych tru-

dności podobne sposoby, świadczył o

pewnej sile tego obozu. Obecnie wy-
niki głosowania wykazały zupełną
zmianę postawy ludności i upadek

wpływów sanacji.
Plebiscyt milczenia, jaki się odbył

8 września, jest bardzo wymowny. O-

znacza on coś więcej, niż ustosunko-

wanie się społeczeństwa do rządu,

który wybory przeprowadzał. Ozna-

cza on stosunek narodu w  najszer-

szych jego warstwach do systemu oraz

milczące żądanie zasadniczych zmian

w rządzeniu państwem.

Naród polski ze spokojem, ale zara-

zem ze stanowczością powiedział

przez swoje milczenie, co myśli o tych,

którzy uszczęśliwiają śo swojemi „re-

formami" oraz narzucają się na jego

przywódców. Opinja ta jest tak jedno-
lita i zwarta, że nie można przejść nad
nią do porządku dziennego. Wyniki

głosowania niedzielnego powinny dać

tym wszystkim, którzy poczuwają się
do odpowiedzialności za losy państwa,
bardzo wiele do myślenia.

Jest rzeczą wysoce niepoważną
próbować tłumaczyć, jak to usiłuje

P. A. T., wyniki głosowania „warun-

kami atmosferycznemi'. Jeśli atmo-
sfera odegrała tu rolę, to wyłącznie

atmosfera moralna, która w Polsce,

po niedzielnem głosowaniu, znacznie

się oczyściła i wyjaśniła.
To też dziwimy się P.A.T.-icznej, że

używa podobnych argumentów. Nie

rozumie chyba, że oddaje złą przysłu-

gę sanacji, uzależniając poparcie jej

przez opinię od tego, czy świeci słoń-

ce czy pada deszcz.
Obok ulewnego deszczu, P. A. T.

szuka jeszcze doraźnych przyczyn po-

ražkį wyborczej w przeciwdziałaniu

Stronnictwa Narodowego. O tem, że

wpływy Stronnictwa są w kraju bar-

dzo duże, wie niemal każdy. Ale nie

należy wpływom tym przypisywać

wszystkiego. Porażka niedzielna jest  

ZachódiWschód Polski w głosowaniu
W ŁODZI GŁOSOWAŁO

13 PROCENT

Zacznijmy analizę poszczególnych
wyników wyborczych od miasta Ło-
dzi, od miasta dzielnych, narodowych

robotników. Ileż atramentu wylano
w redakcjach sanacyjnych i żydow-
skich, by udowodnić, że po ostatniem

rozwiązaniu rady miejskiej i po stwo-

rzeniu przez sprytnych dywersantów

jakichś pseudo - narodowych secesyj,

robotnicy odwrócili się od Obozu Na-
rodowego! Że pogodzili się z sanacją!
Że czekają tylko najbliższych wybo-
rów do rady miejskiej, by wybrać sa-

nacyjną większość radziecką!

I oto w ub. niedzielę robotnicy pol-
scy dali tym oszczerstwom, godzącym

w ich honor, odpowiedź druzgocącą.

Oto wyniki wyborów w trzech okrę-
gach łódzkich:

OKRĘG 15:
Lajb Mincberg 17.155 gł.
Józeł Trawkowski 5.382 gł.
Józet Pogonowski 3.236,
Karol Algajer 2,784,

Zygmunt Fiedler 864.

OKRĘG 16:

Marjan Wadowski 14.973,
Altred Biłyk 9.846,
Stanisław Kopczyński 5.875.

Antoni Hejwowski 5.279,
Helena Peyserówna 2.084,

OKRĘG 17:

Ludwik Waszkiewicz 12.712.
Michał Wymysłowski 11.776.

Edward Dudkiewicz 6.775.
Inż. Zygmunt Rau 5,170.

Wobec niesłychanie niskiego pro-

centu głosujących, w okręgu 15 zdo-

był mandat tylko jeden p. Mincberś,

Żyd otrodoksyjny (Aguda), Drugi man-

dat nie został obsadzony, gdyż żaden

kandydat nie uzyskał ustawowego mi-
nimum 10 tys. głosów,

Podobnie rzecz się ma w okręgu 16,

gdzie także tylko jeden p. Wadowski
został posłem. Przywódca sanacji

łódzkiej, p. Biłyk, padł sromotnie, I w

tym okręgu będą musiały odbyć się

później nowe wybory.
Zsumujmy oddane głosy:

okr. 15 — 29.421
„ 16 — 28057

i a
Otrzymamy razem 93.911 gl.

Poniewaž každy wyborca oddawal
dwa głosy ,więc w poszczególnych о-

kręgach głosowało:

14.710
14.028

18.216

Razem więc w Łodzi głosowało

46.354 obywateli, Ponieważ zaś Łódź

posiada zgórą 350 tys. uprawnionych
do głosowania, więc procent głosują-

cych wynosił w ub. niedzielę 13,3 pro-
cent wyborców, Dosłownie 13,3 pro-

cent, czyli jedną siódmą. Jest to naj-

niższy procent głosujących w jakiem-

kolwiek mieście i w jakimkolwiek o-

kręgu.

Wstrzymalo się od fosiwika 86,7

procent wyborców,

Jeśli chodzi o absencję wyborczą

polskiej Łodzi, to jest ona jeszcze

wyższą, wynosiła ona w niektórych o-
kręgach przeszło 90 proc. Liczniej gło-

sowali Żydzi i Niemcy, podnosząc w

ten sposób frekwencję wyborczą aż

do cyfry... 13,3 proc...

Ta masowa absencja wyborcza, to
nie przejaw bierności, — bo o wszyst-
ko, tylko nie o bierność wobec pań-

stwa, można robotników łódzkich o -

skarżać „ale najbardziej aktywnie w

danych warunkach wyrażona wola
polityczna. Chyba nikt co do te-
go nie ma wątpliwości. Łódź w olbrzy-

miej swej masie żąda radykalnych

przemian w polityce państwa. Żąda
państwa narodowego.

W POZNANIU— 28 PROCENT

Nie znamy liczby uprawnionych do
głosowania w Poznaniu, ale musi. ona
przenosić cyfrę 150 tys. Oddano tam
w dwóch okręgach 42.127 i 43.604,
czyli razem 85.731 głosów, Głosowało
więc 42.865 wyborców. Tworzy to nie-
całe 28 procent wyborców. Nie poszło
do urny 72 proc. Tak zamanifesto-
wała swe stanowisko wobec obecnego
systemu zachodnia stolica Polski, naj-
bardziej, bo w 96 procentach polskie
miasto w państwie. Nie pomogło mia-
nowanie pułkownika prezydentem
Poznania. Nie pomogły różne lokalne
dywersje we wszystkich stronnic-
twach. Poznań, jak cała dzielnica,
wyraził gestem, że stoi silnie w Obo-
zie Narodowym i ofiarnie chce wal-
czyć o jego ideały.. Ofiarnie, bo prze-
cież, jeśli gdzie, to w Poznaniu naro-
dowcy mogli zdobyć mandaty.
Mandaty w poznańskim okr. 93

„zdobyli p. Józef Głowacki (15.941
£1.), Brunon Sikorski (11.995 gł.), w
okr. 94 pp. Leon Surzyński (14.850 gł.)
i St. Mróz (12.178 gł.).

KRAKÓW — 37 PROCENT

Nieźle się spisał Kraków, śdzie w
okr. 80 otrzymali głosów:

Pochmarski Bol. 16.213
Walter Fr. 12.140
Jahoda Żółtowski 13.439
Grzybowski Konst. 1.352

W okr. 81 zaś (żydowskim):

Starzak WŁ. 20.365
Spira Leop. 9.885
Jaczyński Al. 12.627
Szczepanik F. 1.838

Głosowało więc w pierwszym okrę-
$u ważnie (bo dużo głosów unieważ-
niono) 24,572, a w drugim 25.357,
czyli razem 49.929 wyborców, a po-
nieważ Kraków ma przeszło 130 tys.
uprawnionych do głosowania, więc
procent głosujących wynosi 37 proc.  

dwóch poprzednich arm
2 ejmu wynosił 80,5 (1928 r.)i
(1930 r.) procent.

Wybrani zostali pp. Pochmarski, Ja-
hoda Żółtowski, Starzak i Jaczyński.
Żydzi stracili mandat, który dotąd sta-
le piastował  sjonista aka Ozjasz
Thon. Sjoniści bowiem z dzielnic Ka-
zimierza i Stradomia, niezadowoleni z
pominięcia p. Thona, częściowo gło-
sowali — jak wynika z cyfr — na pol-
skich kandydatów, częściowo zaś nie
wzięli udziału w wyborach.

POCO TWORZYĆ MOŚKÓW?

Tu nasuwa się kwestja natury ogól-
nej, Jaki ma sens wysuwanie przez
sanację t. zw. „polskich Żydów” w
rodzaju p. Spiry? Jesteśmy zwolen-
nikami poddania Żydów specjalnemu
statutowi i wyjęcia ich z pod ogólnego
prawa publicznego. Ale jeśli stworzyło
się ordynację, przyznającą Żydom
równouprawnienie wyborcze, to w in-
teresie naszego państwa leży uzyska-
nie prawdziwej reprezentacji żydow-
skiej, a nie fabrykowanie sztuczne w
Sejmie t. zw. polskich Żydów, którzy
nie będą mieć oddźwięku w masie ży-
dowskiej, Większość Żydów krakow-
skich należy do narodowego obozu ży-
dowskiego. P. Spira podaje się za Ży-
da zasymilowanego do polskości, Gdy-
by został przypadkowo (np. polskie-
mi głosami) wybrany, reprezentował-
by w Sejmie fałsz, bo asymilacja i w
Krakowie i w Polsce zbankrutowała.

KOBRYŃ — PONAD 100 PROCENT

A teraz przenieśmy się na wschód
od Bugu, na Polesie, do okręgu 54, do
Kobrynia, Okręś to wiejski i biedny,
posiadający mało Polaków, a dużo -—
niestety — analfabetów. Ale jak cu-
downie głosował! Liczy zapewne nie
wiele więcej, niż 130 tys. wyborców,
jak wszystkie okręgi wiejskie (bo tyl-  

ko zachodnie okręgi, czysto polskie,
są nieco mniejsze). A oto statystyka
głosujących według PAT-a:

B. Podoski 127.744
W. Hołyński 123.479
F. Wielgusz 11.453
Z, Zawadzka 115.653

Razem tworzy to w tym jednym 0+
kręgu kolosalną cyfrę 378.329, t. j. o
38 tys. więcej, niż oddano głosów w
Warszawie, liczącej 1.200 tys. miesz-
kańców i która wybierała 12 po-
słów!!! W całej Warszawie bowiem
oddano tylko 340 tys. głosów. To zna-
czy, że w okr. kobryńskim głosowało
jakieś 130 do 150 procent wyborców!
Chcielibyśmy poznać starostę i człon-
ków komisji, którzy ten cud stworzyli.

Jesteśmy jednak lojalni i przyjmu-
jemy na własne ryzyko w komunika-
cie PAT-a pomyłkę, Zawadzka otrzy-
mała może nie 115.653, 'ale tylko
15.653 głosów, o 100 tys. mniej. Ale i
w tym wypadku ilość 278.329, czyli
frekwencja 139 tys. wyborców w o-
kręgu pozbawionym oświaty, uświado-
mienia obywatelskiego.j dróg — musi
imponować!... Kobryń świeci na całą
Polskę, jako okręś 100-procentowej
frekwencji, najwyższej gorliwości wy-
borczej, Nie Warszawa, nie Kraków,.
nie Wilno — ale daleki, upośledzony
przez los okręg nad  Muchawcem...
Czyż to nie cud?

I to cud podwójny. Bo owi dzielni
białoruscy chłopi wybrali jako swych
przedstawicieli lokalnych: sędziego
Podoskiego z Wilna, autora ordynacji
wyborczej i p.Hołyńskiego, jednego
z kierowników Związku Przemysłu
(Lewiatana) z Warszawy. Ktoby przy-
puścił, że ci poleszucy tak dobrze
znają i cenią działalność legislacyjną p.
Podoskiego oraz genjusz gospodarczy
p. Hołyńskiego! Znają je oczywiście
przez intuicję, bo nie posiadłszy jesz-
cze sztuki czytania, wielu z nich nie
mogło przeczytać biografji obu kan-
dydatów. (m)

Jakie są dane urzędowe o frekwencji?
46,5 czy 35—40 procent?

Na innem miejscu podajemy urzędo-
wy komunikat PAT, obliczający prze-
ciętną frekwencję podczas wczoraj-
szych wyborów w kraju na 46,5 proc.
Jednocześnie z tym komunikatem u-
kazał się w sanacyjno - brukowym
„Dobrym Wieczorze', oparty także
na danych, zaczerpniętych z PAT wy-
kaz szczegółowy, podający ile w ja-
kim okręgu oddano głosów na po-
szczególnych kandydató./. Nie uzna-
jąc bynajmniej, by liczby te odzwier-
ciadlały choćby w stopniu przybliżo-
nym rzeczywistości, zadaliśmy sobie
trud z prostej ciekawości dziennikar-
skiej, by zbadać ścisłość wyliczeń o-
gólnych PAT-a na podstawie danvch
szczegółowych, zawartych w  „Do-
brym Wieczorze”. Cóż się okazało?
Wedłuś „Dobrego Wieczoru”, ilość

głosów,oddanych w poszczególnych о-
kręgach na wszystkich- kandydatów,
e frekwencja wyborcza wyno-
sita:

1—6 Warszawa 336.088
7 W-wa — podmiejski 13.885
8 Pułtusk 103.568
9 Mława 90.153
10 Sierpc 93.129
11 Włocławek 62.263

12 Płock 110.375
13 Łowicz 85.176
14 Skierniewice 91.336

15—17 Łódź-miasto 103.911
18. Łódź-powiat 83.633
19 Kolo 148.864
20 Kalisz _ 82.775
21 Sieradz 125.921
22 Piotrków 17,046
23 Radomsko 180.108
24 Kielce 93.641
25 Częstochowa 63 876
26 Zawiercie 68.314
27 Sosnowiec 129.019
28 Jędrzejów 12.604
29 Sandomierz 84.125
30 Opatów 91.522
31 Końskie 106.829
32 Radom 98.251
33 Lublin 42.047
34 Puławy 48.026
35 Zamość 59.917

wynikiem głębszych zjawisk, zacho-

dzących w Polsce,
Polska poprostu przekształca się co-

raz bardziej w iednolity organizm na-

rodowy i dąży w kierunku nadania
swojemu państwu innej treści, niż ta,

którą reprezentuje sanacja, Zasada na-  rodowa, która coraz bardziej przenika
najszersze warstwy naszego spole-

czeństwa, musi wcześniej czy później

przeniknąć nasze państwo, zamienia-

jąc je na państwo narodowe.
Niedzielny plebiscyt jest jeszcze je-

dnymkrokiem na tej drodze.
 

36 Chełm 166 303
37 Biała Podlaska 121.378
38 Łuków 134.338
39 Siedlce 36.390
40 Białystok 136,492
41 Ostrów Mazow. 122 906
42 Łomża 131111
43 Suwałki 149 823
44 Grodno 212.214

45—47 Wilno 270.295
48 Głębokie 127 614

49  Oszmian 124.715

50 Lida 131.652

51 Nowogródek 215.339
52 Baranowicze 235.425
53 Brześć n/Bugiem 122.696
54 Kobryń 278.329
55 Pińsk 226.400
56 Łuck 200.062
57 Kowel 65.200

58 Sarny 130.769
59 Równe 227,708

60 Krzemieniec - Dubno " 234.103
61 Tarnopol 151 650
62 Złoczów 211.270
63 Brzežany 161.201
64 Buczacz 202854
65 Czortkėw 220.284
66 Stanisławów 153.676

67 Kołomyja 150.305
68  Kałusz 114.428
69 Stryj 56.410

70—71 Lwów miasto 117.807
72 Lwów powiat 186.908
73 Sokal 179.265

74 Przemyśl 44.244
75 Drohobycz 91.775

76—77 Sambor-Sanok 240.424
78 Rzeszów 123.602
79 Łańcut 85,586

80—81 Kraków miasto 134.730
82 Kraków powiat 153.521
83 Bochnia 12.332

84 Tarnów 129.910
85 Jasło 101.780
86 Nowy Sącz 86.620
87 Wadowicze 120.706

88—89 Katowice 245.403
90 Świętochłowice 197.376
91 Rybnik 197.376
92 Bielsko Śląskie 142.026

93—94 Poznań miasto 132.441
95 Poznań 89.017
*96 — Leszno 75.643
97 Ostrów Wilk 66.766
98 Gniezno 66 560
99 Inowrocław 56,307
100 Bydgoszcz 124 857
101 Toruń 66.247
102 Grudziądz 69.030
103 Chojnice 119.525
104 Gdynia 66 203  

Liczby te, zsumowane razem, wyno-
szą 11.347.105, Ponieważ każdy wy-
borca „uczestniczący w niedzielnych
wyborach, głosował na dwóch kand
datów, więc ilość głosujących wynio-
sła, według tych danych, 11.347.105:2
= 5,673.552, co stanowi okrągło 35
procent uprawnionych do głosowania.

Wprawdzie w wykazie szczegóło-
wym brak jest czterech liczb, na ogól-
ną ilość cyfr przeszło czterystu, co
może spowodować różnicę w oblicze-
niach około 1 procent, pozatem mo-
žliwe są jeszcze poprawki z tytułu o-
myłek przypodawaniu prowizorycz-
nych liczb, co znów może podwyż-
szyć urzędowe dane o frekwencjijesz-
cze o 1 — 3 procent, ale od tej grani-
cy ciągle jeszcze daleko do 46,5 proc.

Przypuszczać zatem należy, że albo
przy obliczeniu frekwencji w całym
kraju popełniono omyłkę, o co bardzo
łatwo, biorąc np. w niektórych okrę-
gach liczbę oddanych głosów za licz-
bę głosujących „albo też wzięto za
podstawę do obliczeńliczbę głosują-
cych rzeczywiście,ale nie uwzślędnio-
no tych, którzy złożyli głosy nieważne.
Ponieważ liczbę głosów nieważnych
obliczają do 15 proc. liczby ogólnej —
rachunek mniej więcej zgadzałby się,
a frekwencję wyborców, którzy zło-
żyli ważne głosy, należałoby ustalić,
wedłuś danych urzędowych, na waha-
jącą się około 35 — 40 proc.

Komunikat PAT zredagowany jest
w słowach, które całkowicie na wyra-
żenie tego przypuszczenia pozwalają.
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Winien czy
P. Okręt *) niewątpliwie ma talent

sprawozdawczy, wykazuje stosunkowo
sporo równowagi i spokoju w podcho-
dzeniu do spraw sądowych, jako też nie-

mało sprytu w podchodzeniu swoich czy-
telników. Sale sądowe są teatrem, gdzie

dusza ludzka pokazuje wiele ciekawych,
typowych i niezwykłych stron, odbijają-
cych życie społeczne, to znów przera-

stających potwornie dążności, które ży-

wi każdy normalny człowiek. Więc ma
rację p. L. O., gdy chce, by sprawozda-

nia jego odbijały duszę ludzką. Ale że
pisanie reportażów sądowych jest też
sztuką, przeto, jak w każdej twórczo-
ści — i tutaj odbija się dusza twórcy
w jej, coprawda nie mających nie wspól-

nego z kodeksem, ale „smutnych i ko-
micznie smutnych załamaniach*'...

P. L. O. jest opanowany, nawet umie

być taktowny, do roboty staje w ręka-
wiczkach i — powiedzmy — w masce.
(W chwilach tylko zdenerwowania, czy

uniesienia, przemawia głębszym językiem
starej rasy, ale i wtenczas nie sprawdza

mu się zasada: styl to człowiek, jeżeli
stylem nazywać. wysłowienie. Bo oto
styl jest polski, a człowiek nie jest pol-
ski. W poezji byśmy go może poznali po

stylu. Tu trzeba sięgnąć do ideologji, okre-

"ślić sympatję pisarza i zważyć na reak-

cje jego gustu.
P. L. O. zlekka reklamuje „Wiadomo-

Ści Literackie" (str. 100, 106)...
W innem miejscu również delikatnie,

mie podoba mu się A. Nowaczyński:

„.. po delikatnych, krótkich, spokojnych

zenaniąch pp. Belmonta i Wasowskiego —

sukurs olbrzymi nadszedł groźnie i wojow-

niczo — dla oskarżonego. Zeznawał p. No-

waczyński.
.. Więc p. Nowaczyński — mocno I do-

bitnie oznajmił, że Ertrachty są bandyci i

piraty, że ta opimja o nich jest notoryczna
i powszechna... Bez wahania przyrzekł, że,

jakkolwiek jeszcze nie pisał o konieczności
wytrzebienia „nierasowych'”* wydawców, ale
wkrótce napisze.* (110 i 111).
Tu warto zwrócić uwagę na cudzysłów,

z jakim autor napisał wyraz: nieraso-

wych. Ale oddajmy mu jeszcze głos,

niech pokaże wyraźniej swoje oblicze:
„Ludwik Bórne, któremu wytykano jego

żydostwo skarżył się: „przecież  oplacilem
wszystkie zaświadczenia! A wy ciągle Żyd,
Żyd, Zwróćcie mi moich 15 talarów *. Dow-

cip nie jest w najlepszym smaku, ale wi-

docznie był dla autora pociechą. Zresztą, na-
wet w naszych zaognionych stosunkach, —
tych, co węszą chrzczonych Żydów jest nie
tak wielu i podobno można się przeciwko
nim obronić. Trzeba nosić ze sobą, powia-
dają, dwa tomy pracy Aleksandra Kraus-
hara „Frank i frankiści” i jeden tom Jeske
Choińskiego p. t. „Neofici polscy". Z tymi
(dlaczego nie z temi?) utworami w ręku
bardzo, bardzo często można  zawstydzić
najbardziej zacietrzewionych wrogów na-
wróconego Żyda. Bo w tych książeczkach
można znaleźć rewelacje o wielu, wielu nie-
słusznie dumnych ze starodawności swego
chrześcijaństwa polemistów.” (144).

Ktoby nie wiedział, to z tego jednego
przytoczenia mógłby już zaryzykować
djagnozę: p. L. O. nie jest Polakiem,
Spotkał się ze sprawą, która nie wykrzy-
wia mu twarzy i nie ślini ust, wszakże
czujemy już, że jest to chłód sztuczny,
maska starożytnej, ale niedobrej krwi.
Pojawiło mu się widmo antysemityzmu.

Kto wie? Może w głębi duszy, w centrach
 

*) Leon Okręt (10), „Winien czy nie wi-
nien” z sali sądowej, 1933 — 1934, Warsza-
wa 1935 r., skład główny” w księgarni F.
Hoesicka. Str. IV + 344.
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nie winien:
podkorowych mózgu zabolały go stare
jak ludzkość kompleksy wiecznego tuła-
cza: bojkoty, pogromy, ustawy wywła-

szczeniowe, dekrety wysiedleńcze..
Walka ras na obszarze Pc'ski jest dla

niego dotkliwą rzeczywistością. Polak

w takiej sytuacji określiłby wiernie wiel-
kość przeciwności i rozmiary szkodzącej
mu akcji i wyrąbałby z patosem czu. hu-
morem otwarcie to, co myśli o wrogu

i jak się chce z nim rozprawić. Nato-
miast p. L. O. popisuje się charaktery-
styczną dla ludów wschodnich dobrą mi-

ną w złej grze. Mają one zwyrodniałe

poczucie prawdy i lubią udawać, że nie

widzą tego, co dla nich nie jest wygodne.

Tę komedję można grać z powodzeniem,

zwłaszcza gdy się ma do czynienia nie
z taką rzeczywistością jak matematyka,
czy szachy, ale ze społeczną, tkwiącą w

duszach ludzkich, jak np. naród, instynkt
prawny, antysemityzm...

Polski ruch narodowy Żydów chrzczo-
nych uważa także za Żydów — i nie tak
znów mało mamy w państwie ludzi, któ-
rzy świadomie i wspólnie prowadzą wal-

kę z żydostwem.

Może nie rozumieć tego jakiś mało-
miasteczkowy handlarz takim czy innym

towarem, ale sprawozdawca poczytnego

dziennika powinien, właśnie jako Żyd,

rozumieć dobrze, co się święci i na co

się zanosi. Mogą przecież nadejść czasy,
że dowcipnemu Żydowi trudno się będzie
obronić przy pomocy książki drugiego

Żyda...

Jak oni potrafią przerzucać się od lo-
giki, gdy im przestaje sprzyjać, do de-
magogji, wyśmiewania i wstydzenia! Oj,

z jakim wspaniałym humorem szukają
semitów wśród antysemitów! Nawet ma-

ło kto zauważy, że ten argument o pozo-

rach sensowności, świadczy raczej o bra-

ku poczucia honoru wśród żydostwa. Bo
to brzmi tak: wymyślasz mi od Żydów,
a sam co lepszego jesteś? tfu! taki sam
Żyd parszywy! z

Jednakże najwymowniejszy jest epilog
książki zatytułowany: „Pani  publicz-

ność, ja i rok ubiegły sądowy”. Czy pań-

stwo nie czujecie rasy w tem maleńkiem
słówku: „ja”*? Jeśli nie, to następny cy-

tat wyda zapach jeszcze mocniejszy. Oto

nasz europejski sprawozdawca rozmawia

ž „Publicznošcią“ (...,rzadko się z nią

stykam“...) — o kwestji żydowskiej w

adwokaturze:
„— Jan Optat Sokołowski? Kto to taki?
— To jest „adwokacina bez klienteli”...
Napisał okólnik do członków Zrzeszenia

Narodowego Adwokatów — żeby podawać

do prasy — ku pohańbieniu — nazwiska Po-
laków, którzy korzystają z usług adwokac-
kich Żydów.
— Czy to tak można. Przecież adwokatu-

та — to korporacja? To jakoś nierycer-
sko...“

I t. d. „Doktryna antysemityzmu* —

wyznaje autor — „i mnie wydaje się rze-
czą najważniejszą, w Polsce, bo kryje w
sobie zapowiedź rzeczy nieludzkich i
krwawych'...
O tak. Teraz już nikt nie może wąt-

pić, że mamy tutaj Żyda w całej jego
okazałości duchowej. On ma przecież
zgorszoną i podniosłą minę, gdy twier-

dzi, że walka z obcym o chleb jest „nie-

szlachetna i nierycerska“... Radzilby ro-
botnikom trzymać się zdala od obozu

narodowego przez szacunek dla szlachet-

ZEWSZĄD...
„ROBOT* W GŁĘBIACH MORSKICH

Morska komisja techniczna, spełnia-

jąc w departamencie morskim w rządzie

Stanów Zjednoczonych rolę czynnika о-

pinjodawczego przy zastosowaniu no-

wych wynalazków w marynarce handlo-

wej czy wojerinej zajmuje się od pewne-
go czasu badaniem wynalazku, którego

zastosowanie stanowić będzie przełom w

dotychczasowych metodach wydobywa-
mia zatopionych statków.

Nowy wynalazek, którego szczegóły

trzymane są w ścisłej tajemnicy, posia-

da kształt kuli, podobnej do tej w której

odważny badacz głębin morskich Beobe

zdołał opuścić się 900 metrów w głąb

morza, Nowy robot podmorski skon-

struowany został w warsztatach Towa-

czystwa dla wydobywania zatopionych

okrętów. Przy pomocy specjalnych  ra-

mion, poruszanych elektrycznością, „ro-

bot'” może, nawet na głębokości 800 me-

trów, wydobyć w krótkim stosunkowo

czasie każdy zatopiony statek. Próby

przeprowadzone w tym kierunku dały

świetne wyniki, Między innemi udało się

wydobyć zatopiony okręt mniejszych

rozmiarów, spoczywający na głębokości
około 150 metrów, w rekórdowym cza-

sie 5 godzim i 30 minut.
Istota tego wynalazku polega na tem,

że jest on dzięki zastosowaniu specjal-

nych aparatów ssących niezależny od ci-

śnienia wody. „Robot podmorski, może

z łatwością wydobywać na powierzchnię

jedynie przy zastosowaniu ramion przed-

mioty do 1,000 kg.

Dzięki nowemu wynalazkowi, można
będzie z łatwością wydobywać na po-
wierzchnię zatopione łodzie podwodne.
W tym celu, w pobliżu łodzi umieszcza
się przyczepione do kotwic specjalne li-
ny stalowe, połączone z okrętem, biorą-
cym udział w akcji ratunkowej. Po li-
nach tych opuszcza się w pobliże łodzi
specjalne aparaty dla wytwarzania próż-
ni, dzięki czemu, każdą zatopioną łódź
można wydobyć w najwyżej 5 godzinach
na powierzchnię.

W przyszłości, dla dokładnego ustale-
nia położenia łodzi, umieszczone będą z

jej boku specjalne aparaty, wskazujące

w razie zatopienia łodzi jej położenie.

Dzięki aparatom dla wytwarzania
próżni będzie można każdy nawet naj-

cięższy kadłub okrętowy z łatwością

oderwać od dna morskiego.

Nowym wynalazkiem  zainteresowano

się w Waszyngtonie, głównie ze wzglę-

du na jego użyteczność przy ratowaniu
łodzi podwodnych.

Próby z nowym „robotem”* morskim
przeprowadza się z żaglowca „Consto-
liaton". Kapitan żaglowca Harry E, Rie-

senberg, w oświadczeniu do prasy, pod-

kreślił szerokie możliwości nowego wy*
nalazku, dzięki któremu będzie można

połów skarbów morskich postawić na

innym zupełnie poziomie i zapewnić To-

warzystwom _ eksploatującym  glębiny

morskie czy to przy połowie gąbek, czy wydobywaniu pereł i korali i t, p. więk-

szą niż dotychczas dochod>wość, przy

Pisząc na tem miejscu o wychowy-
waniu młodzieży niemieckiej wskazy”
waliśmy, na podstawie cytat, na an-
typolskie nastawienie niemieckiej pra-
sy « pedagogicznej oraz tendencyjne
przedstawienie historji zachodnich
ziem Polski w podręczniku historji
Schiittego i Gaedego, Należy zazna-
czyć, że podręcznik ten cieszy się w
szkołach niebywałą popularnością.
Drugie jego wydanie jest już wyczer-
pane, a według informacyj księgar-
skich przygotowuje się wydanie trze-
cie,

Oprócz wspomnianego podręcznika
polecony został do użytku szkolnego
pra szkół powszechnych w
iemczech podręcznik p.t. „Geschich-

te des deutschen Volkes fiir die deu-
tsche Jugend nach den Richtlinien des
Reichsministeriums des Innern'", pióra
Józefa Gallego, radcy szkolnego, wy-
dany nakładem firmy Juljusz Beltz w
Langensalza,

Książka ta cieszy się również dużą
popularnością mimo, że autor nie u-
krywa swych antypolskich tendencyj.
W rozdziale zatytułowanym: „O Gór-
ny, Śląsk” (str, 185) czytamy co nastę-
puje:

„Nie wolno nam zapominać, jak
wschodni Górny Śląsk dostał się w
polskie ręce. Od lutego 1920 r. prze-
bywały wojska i kryminalna policja
francuska na G. Śląsku, aby razem z
polskiemi bandami urabiać Górnoślą-
zaków w duchu przychylnym dla ple-
biscytu. Rozbrajano nietylko niemiec-
kich mieszkańców, aby oddać ich cał-
kowicie we władzę polskich bandytów,
uzbrojonych w karabiny i amunicję z
Warszawy, ale rozwiązano nawet nie-
miecką policję, aby pozbawić Niemców
jakiejkolwiek zbrojnej ochrony. Re-
zultat jednak głosowania wypadł tak,
jak się tego spodziewano: korzystnie,
przynosząc prawie %3 niemieckich gło-
sów, Wówczas Polacy rozpętali wiel-
kie powstanie, wpuszczając z tamtej

RASTENISSBOWIEUSC SZA

nej „więzi klasowej"... Pouczałby ucz-
niów i studentów: dajcie pokój waśniom
narodowym, bądźcie rycerscy, nie łam-

cie „solidarności koleżeńskiej"! Kupcy

4 rzemieślnicy — nie narzekajcie na
uprzywilejowanie obcego żywiołu

niech wszystkich łączy spójnia „zawodo-
wa'. Adwokaci — nie bądźcie nieludz-

cy i krwawi — nie rwijcie „więzów kor-

poracyjnych“!

P. L. O. zupełnie zapomniał o spójni
narodowej...

Do widzenia się z panem, p. Okręt.

Było nam bardzo przyjemnie. Rzadk»>
można spotkać tak rasowy okaz Żyda, nic

a nic nie oryzinalniejszy w typie, niż je-
go rodacy z ody w WIBO*
mości Literackich”, z giefdy, x ław obroń-
czych i oskarżonych, z „Radja Polskiego,
z rzeźni miejskiej i ulicy Gęsiej... Nie-

zwalczone jest przekleństwo rasy, choć-
by się miało duszę gąbczasłą, nasiąklą
pozorami polskości, a za przyjaciela p.
W. Stpiczyńskiego, pełnego rycerskich
tradycyj pana Łaszczowych.

Szolem! Na drugi rok w Jerozolimie!
: T. D.

zmniejszonym ryzyku I nakladzie pracy.

Kapitan oświadczył między innemi, że

wszystkie skarby jakie w ostatnich dzie-

siątkach lat zatopione zostały, a których

wartość oblicza się pobieżnie na 2 mil-

jardy dolarów w złocie, będą mogły

dzięki zastosowaniu nowego wynalazku

ujrzeć wkrótce światło dzienne.

Z ŻYCIA KRÓLA JERZEGO V

Prasa angielska podała niedawno za-

bawną anegdotę z życia króla Jerzego

V., którą król sam opowiedział w czasie

ostatniej wielkiej rewji marynarki an-

gielskiej jaka odbyła się w pobliżu Ply-

mouth ną zakończenie uroczystość. jubi-

leuszowych.

Było to przed niespełna 50 laty. Przy-

szły król odbywał jako książe Yorku
stage oficerski na pokładzie jednego z

krążowników. Pewnego dnia, gdy krą-
żownik po dłuższej podróży znalazł się
na wodach angielskich, kapitan statku

* polecił ks'ęciu wyznaczyć położenie krą-
żownika. Przedstawiony przez księcia re-

zultat mozolnych obliczeń wprawił ka-
pitana w wyraźne zakłopotanie, Wasza
Książęca wysokość wybaczy, ale jeśli
wierzyć mam tym obliczeniom, a nie
śmiałbym wątpić w ich ścisłość to ste-
rujemy w tej chwili prosto na opactwo

Westminsterskie. й

NAPOLEON I KOBIETY

Napoleon nie odznaczał się zbytnią

dworskością w stosunkach z kobietami,
Pewnego dnia, Napoleon jako I konsul
Francji znalazł się na bankiecie wyda-
nym na jego cześć, w sąsiedztwie pewnej  

ER

strony dobrze uzbrojoną armję rozbój-
ników w sile 50 tys, ludzi”,
Naturalnie w toczącej się walce

dzielność niemiecka przewyższa o ca-
łe niebo polską, Tak to pisze zię o
Polsce i Polakach w podręcznikach
szkolnych, używanych w niemieckich
szkołach powszechnych.

Jakiż może być rezultat tego ro-
dzaju „wychowania“ i „nauczania“?
Informuje o tem jeden z ostatnich nu-
merów francuskiego tygodnika „L'Illu-
stration', omawiając obszernie zeszyt
rysunkowy 15-letniej uczenicy nie-
mieckiej, zawierający w rysunkach i
tekście historję Niemiec od r. 1914 po
ostatnie czasy,

Pierwszy z rysunków przedstawia
Niemcy z r. 1914, będące „dumnem
państwem, o dumnych sztandarach i
dumnych granicach', Nadchodzi okres
wojny. „Wszyscy źli sąsiedzi mówią:
Niemcy muszą zginąć, gdyż otoczymy
je i zawojujemy. Francuzi kłamią,mó-
wiąc, że Niemcy wywołały wojnę”.

Pogwałcenie neutralności *Belgii
przedstawione zostało rysunkiem, na
którym but miażdży Belgję. Pod ry-
sunkiem jest napis: „Idziemy najpierw
do Belgji, gdyż chcemy szybko zwy-
ciężyć”, (Napis ten brzmiał przed osta- '
teczną redakcją: „Idziemy najpierw
do Belgji, gdyż ona nas zdradziła '),

Skolei idą rysunki, przedstawiające
zwycięski pochód wojsk niemieckich.
Dalszy tekst brzmi następująco: „O-
błudne przyjaźnie, Trójprzymierze jest
kulą u nogi”. („Der Dreibund ist ein
Bleibund“). „Włochy są za młode i
słabe, Austrja zbutwiała i stara, dyplo-
maci głupi”, Na zakończenie tej części
tekst: „Druga Rzesza walczy i ginie”.

Zamieszczone dalej rysunki infor-
mują o blokadzie Niemiec. „„Nasi wro-
gowie są djabłami nie ludźmi”, Dalszy
tekst informuje: „Ostrzeliwują Czer”
wony Krzyż, używają zakazanych bro-  

Młodzież wychowywana w nienawiści
ni, topią łodzie podwodne, podjudzają
na nas czarnych i dzikusów. Cząrna
hańba, Buntują ludność i wygładzają
małe dzieci”. Obok tego tekstu ucze-
nica zamieściła rysunki, przedstawia-
jące pocisk dum-dum, kartki żywnoś-
ciowe, gaz i murzyna.
Moment kapitulacji Niemiec przed-

stawiono b, plastycznie, W tekście
czytamy: „Francuz rozkazuje: Niemcy
są wszystkiemu winne, muszą dać zie-
mię, wszystko zapłacić, dostarczać
dniem i nocą wagony złota, drzewa,
węgla, farb, żelaza i miedzi, muszą
odbudować wszystkie zbombardowane
domy i miasta, oddać wszystkie okrę-
ty, samoloty, fortece, broń, żołnierzy...
Ręce, które podpisały ten pokój, po-
winny uschnąć”, Rysunek przedsta-
wia ziemię niemiecką pod postacią
płaszczyzny, od której ręce odrywają
kawałypo każdej stronie,
Na dalszych stronicach zeszytu opi-

suje uczenica w podobny sposób cały
okres powojenny. Szczególnie era re-
paracyj daje wiele okazyj do odpowie-
dnich rysunków i tekstów. Widzimy,
więc „francuskie koło  piekieln=
Niemcy są niewolnikiem w tem kole";
Francja została usadowiona na wiel-
kim worze złota, Pod rysunkiem jest
napis: „My płacimy, płacimy i poży-
czamy”. Dalszy tekst z odpowiedniemi
rysunkami powiada: „Marksiści kła-
mią. Myśmy nie zawinili wojny... Wal-
czę przeciwko Żydom, żydowskiemu
kapitalizmowi i materjalizmowi, wal-
czę o czystość rasy aryjskiej”.
Oto zwięzłe omówienie tego, co ry"

suje i pisze 15-letnia niemiecka ucze-
nica. Jest ona niewątpliwie typową
ptzedstawicielką młodej generacji nie<
mieckiej karmionej latami przez szko-
łę nienawiścią do wszystkiego, co nie
jest niemieckie, Zapamiętajmy to do-
brze,

Cz.

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA NAUKOWA

Słownik języka francuskiego. — Spe-
cjalna komisja Akademji Francuskiej
złożona z 5-ciu jej członków ukończyła
pracę nad ósmem wydaniem słownika
języka francuskiego, Prace na tem wy-
daniem trwały 57 lat.

KINO

Amerykanże filmują Polskę. — Zabytki
lwowskie i charakterystyczne punkty
miasta zaczął filmować czołowy kinoope-
rator amerykański dr. Kostich, Po stil-
mowamiu Lwowa gość amerykański doko-
na zdjęć w zagłębiu naftowem, a nastę-
pnie na Huculszczyźnie, gdzie słilmuje
techniką kolorową wesele huculskie, Dr.
Kostich filmował ostatnio w Japonii, Chi-
nach, Meksyku 1 In,

Powieść Gąsłorowskiego w filmie. —
Podpisano umowę między wytwórnią a-
merykańską Metro. a powieściopisarzem
polskim Wacławem  Gąsiorowskim w
sprawie przeróbki filmowej jego powieści
„Pani Walewska”. Rolę tytułową grać

będzie Greta Garbo.

rudawłosej piękności. Jakaż pani ruda,
zawołał Napoleon. Nie wiedziałam o
tem, odparła spokojnym głosem dama,
nikt z panów mego towarzystwa nie po-
wiedział mi tego dotychczas. Napoleon
zrozumiał daną mu w ten sposób nau-
czkę i odtąd podobno migdy otwarcie w
towarzystwie pań nie wypowiadał swych
sądów i uwag o płci pięknej, krytykując
ją tem zjadliwiej w ścisłem gronie swych
generałów i ministrów.

WAGNER I ROSSINI
W/ czasie pierwszej bytności Wagnera

w Paryżu, w związku z wystawieniem w
operze paryskiej „Tannhausera”. wielki
muzyk złożył również wizytę Rossinie-
mu. Rossini usłyszawszy nazwisko Wa-
śnera, zawołał Czy to nie pan pisał
przed kilku laty druzgocącą krytykę mu-
zyki Mozarta, Haydna i mojej. Wagner
zażenowany potwierdził pytanie Rossi-
niego, na co ten głosem nie pozbawionym
żartobliwej ironji powiedział: „Mniejsza
zresztą o mnie, ale co do Haydna i Mo-
zarta, to niech mi pan wierzy, panie Wa-
śner, ludzie ci mieli trochę talentu".

JEDYNY NIEMIŁY GOŚĆ

Brahms, jak wiadomo, nie lubił życia
towarzyskiego. Pewnego razu, Brahms о-
trzymał zaproszenie na wieczór, wyda-
wany ku jego czci przez jedną z arysto-
kratek wiedeńskich, Ta znając jednak
drażliwość Brahmsa w doborze gości,
przesłała mu kilka dni naprzód listę za-
proszonych osób z prośbą, by zechciał
wykreślić z listy nazwiska tych osób.
które wydają mu się niemiłe. Brahms wy-
kreślił tylko jedno nazwisko — własne.  

O POLSCE ZAGRANICĄ

Sztukapolska wRzeszy,—WDisse|dor-
fie otwarto wystawę sztuki polskiej. Jest to
ta sama wystawa, która w ostatnich cza-
sach z dużym sukcesem zorganizowana była
w Berlinie, Hamburgu, Monachjum, Frank-
furcie n/Menem I Dreźnie,

Ku czci — W Karlowych Varach
(Karsibadzie) odbyło się 4 b. m. uroczyste
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na domu,
w którym przed 100 laty mieszkał przez kil-
ka tygodni Chopin. Tablicę ufundowała ra<
da miejska Karlovych Varów. Napis na tabli«
cy zredagowany jest w ięzyku polskim.

Wystawa książki polskiej w Rumunfl. —
Staraniem Światowego Związku Polaków Za*

granicą urządzona będzie jesienią bież, roku
w Czerniowcach wystawa książki polskieję
reprodukcyj artystycznych, portretów czo-

łowych, postaci polskich I innych wydaw-
nictw polskich. Celem wystawy jest nietylko
zaznajomienie Polonji rumuńskiej x wydaw-.
nictwami Macierzy, ale udostępnienie jej na<

bycia książek po cenach możliwie najniż<
arych,

MVai iiiiio ioi ik ii ii ie a _

WOJNA Z CHUSTECZKAMI DO NOSA

W Rzymie powołano do życia organi-
zację, która pod przewodnictwem leka-
rzy rozpoczęła... wojną z chusteczkamł
do nosa, Jako wzasadnienie podają oł
nowi bojownicy, że chusteczka nie odpo-
wiada już więcej dzisiejszym wymaga-
niom higjeny. Noszona często po kilka
dni w kieszeni staje się hodowlą róż-
mych zarazków. Nawołuje zatem da
wzorowania się na Japończykach, którzy
używają skrawków papieru z jedwabiu 4
po każdorazowem użyciu wyrzucają.

DZIEŁA SZTUKI WRACAJĄ
DO EUROPY

W Europie często skarżono się na za+
chłanność Stanów Zjednoczonych, któ-
rych obywatele zakupywali w zubożałej
wojną Europie co cenniejsze dzieła sztuki
i wywozili je za ocean. Obecnie przežy-
wamy odwrotne zjawisko. W tych dniach
londyńska galerja obrazów zakupiła 4
płócien malarza z epoki renesansu, Sasse-
tta, sprzedanych swego czasu do Stanów
Zjednoczonych. Ostatnio baron Henryk
Thyssen-Bornemisza nabył trzy arcydzie-
ła sztuki od pewnego obywatela amery- -
kańskiego m. in. obraz Boticelli'ego. Poza
tem baron nabył ze zbiorów- Pierpont
Morgana obraz Madonny pędzla Fr. An-
gello. Obraz ten należał niegdyś do zbio-
rów Palazzo Gondi we Florencji, a na-
stępnie znajdował się w posiadaniu króla
angielskiego Jerzego IV, poczem prze-
szedł na własność Leopolda I belgijskiego
i Leopolda II. W roku 1909 obraz ten wy-
stawiony na licytacji w Paryżu nabył
Pierpont Morgan.



 

NIEDZIELNE WYBORY
W Wielkopolsce

POZNAŃ

(Tel własny).
Do godz, 3,45 podano wyniki z 5 ob-

wodów na 47 Oficjalnie podają, że w Po-
znaniu głosowało 35 proc. Podobno obli-
czenia były gotowe już między 12 — 1 w
nocy. Świadczyłoby to, że była b. słaba
frekwencja. Obserwacja lokali wybor -
czych wykazała pustki w lokalach. Po po-

„łudniu roznoszono do uprawnionych o-
dezwy do mieszkań. Odezwy podpisane
były przez nieznaną Komisję Międzysto-
warzyszeniową i wzywały do głosowania.
Wyników to nie dało.

Bydgoszcz — oddano około 15 proc.
głosów nieważnych, Pow Bydgoski — od-
dano ok. 30 proc. głosów nieważnych.
Frekwencja wynosiła około 40 proc , u-

prawnionych do głosowania,

Głosowali przeważnie Niemcy i Żydzi,
Gniezno — uprawnionych 13.131, gło-

sowało 6.815, głosów ważnych oddano
4.871 (37 proc.),

Gostyń — oddano ważnych głosów 28
proc.; Kcynia — głosowało 22 proc. u-
prawnionych; Koźmin — głosowało 30
proc. uprawnionych; Krobia — głosowa-
ło 8,5 proc. uprawnionych; Leszno— gło-
sowało 27 proc. uprawnionych; Ostrów —
głosowało 20 proc. uprawnionych; Ryczy-
wół — głosowało 20 proc. uprawnionych.

(W Lesznie, Ostrowiu i Koźminie — du-
że garnizony wojskowe.

Klonowice — na 1,250 uprawnionych
oddano ważnych głosów 100. Grodzisk —
na 1.718 uprawnionych oddano ważnych
głosów 340; Osieczna: kor. — na 891 u-
prawnionych oddano ważnych głosów .88;
okr. II — na'350 uprawnionych oddano
ważnych głosów 40; Chojnice — na 1600
uprawnionych oddano ważnych głosów
87; Dłubie Stare — na 1216 uprawnio>
nych oddano ważnych głosów 307,

 

Pow. Leszczyński — głosowało 16 proc.
uprawnionych.

Preno — na 1600 uprawnionych głoso-
wało 219 osób.
Środa — głosowało około 20 proc.
Obra — na 1125 uprawnionych głoso-

wało 131 osób,
Adamowo — na 367 uprawnionych od-

dano ważnych głosów 38,
Wrzody — na 303 uprawn. oddano

ważnych głosów 75.
Pow. Wolsztyński — głosowało 20 —

21 proc. uprawnionych.
Wyrzysk — na 35.00 uprawn. głosowa-

ło 14.378 (ilość nieważnych kartek nieu-
stalona).

Września; I obwód — na 1327 uprawn,
głosowało 728 — nieważnych 143; II ob-
wód —na 1400 uprawn. głosowało 755 —
nieważnych 148; II obwód — na 1400 u-
prawn. głosowało 748 — nieważnych 216.

Gułtowy — na 1400 uprawn. głosowało
451 (przeważnie Niemcy).

, Marzenin — na 990 uprawn. głosowa-
ło 284.
Rogoźno — na 3320 uprawn. głosowało

1106. Ważnych kartek 657,

Wągrowiec — niespełna 25 proc. gło-
sujących, w tem duży procent nieważn.

Pow. Wągrowiecki — uprawn. 27.986
— głosowało 10.241. ‚

Sieraków — głosowało 20 proc. upraw-
nionych,
Wolsztyn— uprawnionych 2602, od-

dano ważnych głosów 1062.
Wronki — głosowało 25 proc.
Wróblewo — głosowało 7 proc.
Zbąszyń — uprawnionych 2.855, głoso-

wało 1.268.
Kobylniki — głosowało 27 proc.
Bielawy — głosowało 22 proc.
Kotowo — głosowało 22 proc
Ptaszkowo — głosówało 18,9 proc,

Pomorze
(Telef. własny)

Na Pomorzu wogóle głosowało 43,4
procent uprawnionych. Tak wysoka frek-
wencja tłumaczy się masowym udziałem
Niemców, którzy gremjalnie poszli do
urn. Świadczyć o tem mogą wyniki w Sę-
polnie, gdzie na 346 uprawnionych w ie-
dnym obwodzie głosowało 70 osób, z
czego 57 Niemców i 13 Polaków. Wiele
jednak głosów oddano nieważnych.
W Sypniewie (pow. Sępolno) na 1,521

uprawnionych głosowało 487, w tem 300
Niemców.

Toruń — uprawnionych 32,882, gloso-
wało 17.525 (53,3 proc.), ważnych głosów
na kandydata. 22.603, wybrano Ślaskiego
i Matusiaka,
Grudziądz—(miasto), pow. Grudziądz-

ki, Lubawa, Brodnica (duże garnizony

wojska) — uprawnionych 123,355, głoso-
wało 49,760 (39 proc.), wybrani; Micha-
łowski, Marchlewski.
Gdynia— głosowało 43,5 proc. Zarzycki

przepadł. (Okr. ten obejmuje pow. Kar-

tuski, Kościerski i Morski). ^

Województwo lubelskie
LUBLIN— 9.9 (tel. własny) — Według

danych urzędowych w Lublinie głosowa-
łao 38 proc. uprawnionych (liczby głosów
nieważnych nie podają). Przedmieścia lu-

belskie, zamieszkałe przez ludność pol-
ską, nie głosowały zupełnie,
Puławy i pow. puławski. — Według

danych urzędowych na 154.882 upraw -
nionych — głosowało 37,604.
Żamość — Tomaszów — Biłgoraj. —

Na 188,721 uprawnionych głosowało
49,593,

Chełm. — Na 209.447 uprawnionych

głosowało 33.897.
Biała Podlaska, — Na 125.701 upraw

nionych głosowało 25.657.
Łuków. — Na 185.191 uprawnionych

głosowało 75.531.
Siedlce. — Na 139.985 uprawnionych

głosowało 39.358,
POWIAT LUBELSKI i

Wieniawa (zažydzone przedmieście

Lublina) — głosowało 275 osób
Rury Bonifraterskie (przedm. Lubli-
Chodel (zażydzone miasteczko) — na

„ekoło 2.000 uprawnionych głosowało 409
osób.  

Ratoszyn (śm. Chodel) — na około 1000
uprawnionych głosowało 25 osób.

Bełżyce (pow. lubelski) — miasteczko
zażydzone — w 2 obwodach na około
3.000 uprawnionych głosowało 870 Ży-
dów. :

Gmina Bełżyce: Jaroszewice — na

1148 uprawnionych głosowało 35 osób;

Wzgórze — na 1362 uprawnionych głoso-
wało 33 osób; Wierzchowiska — głoso-

wało 16 osób, w tem 3 głosy nieważne.

Lublin. — W Lublinie gremjalnie głoso-

wali Żydzi. Przeszedł Świdziński, b. woje-

woda lubelski (19.000 głosów) i Chaczyń-

ski, ziemianin, który otrzymał przeszło

10.000 głosów. Przepadł b. Wyzwoleniec

Koter, planowany w kolegjum wybor-

czem na 1-em miejscu. :

W Lublinie aresztowano kilkudziesięciu

członków Stronnictwa Narodowego,

Frekwencja głosujących na przedmieś -

ciach polskich Lublina była minimalna.

„Głos Lubelski” wydał dziś dodatek

nadzwyczajny. Nastrój po wsiach wspa-

niały. Bojkot udał się. -

Urzędowa ajencja przyznaje się
do klęski

W wyborach w całej Polsce wzięło udział według P.A.Ticznej

46.51 proc. Ukraińców, Żydów i Niemców zaliczono do B.B,
Małej frekwencji winne są burze, deszcze i agitacja.

WARSZAWA — 9.9 (PAT) — Upraw-

nionych ogółem w całem państwie do

głosowania do sejmu w dniu 8września

r. b, było 16.282.347 osób. Udział w gło-

sowaniu wzięło 7.575,681 obywateli,

przeciętna frekwencja głosujących wyra-

ża się przeto w 47 procentach (ściśle

46,51 proc.).

Dla porównania przypomnieć należy,

że w wyborach w r. 1930 uprawnionych

do głosowania było 15.791.278, Udział w

głosowaniu wyraził się cytrą 11.816.413,

przeciętna frekwencja głosującychdawa-

ła 74,8 procent,
Przyjmując frekwencję z r. 1930jako

jedną z najwyższych, która może być u-

ważana za normalną i przeciątną przy

głosowaniu ogółu ludności bez propago-

wania i szerzenia haseł antywyborczych,  

należy dojść do wniosku, że ubytek pro-

centowy głosujących wynosi w r. 1935 —

28,3 proc. Jest to wynikiem nietylko nie-

przebierającej w środkach agitacji anty-

wyborczej i fizycznego przeszkadzania w

braniu udziału w akcie wyborczym, ale i

niezwykle jących warunków,

na które złożyły się ulewne deszcze, roz-

mokłe drogi, przedwczesny śnieg w oko-

lcach podgórskich i grożąca w niektó-

rych miejscowościach powódź,

Wr. 1930nalistę Nr. 1 wcałymkraju

głosowało 5.292.725 wyborców. Obecnie

ogół wyborców, biorących udział w wy-

borach, a więc ustosunkowujących się re-

alnie I pozytywnie do prac rządu wynosi

17.575.681, a więc wzrósł aż o 2.282 956

czyli o 43,1 procent.  

POSŁOWIE WYBRANI
WARSZAWA

Okręg I
Min, Marjan Żyndram-Kościałkowski,
Antoni Poopozycyki

eg II
Wacław Wiślicki ,
Franciszek Urbański,

Okręg III
Zygm. Gardecki,
Jan Hoppe.

Okręg IV
Roman Kryskowski,
Wojciech Stpiczyński,

Okręg V
Prem, Walery Sławek,
Włodzimierz Szczepański,

Okręg VI
Eug. Jurkowski,
Andrzej Wierzbicki.

Okręg VII
Wojciech Sosiński,
Bronisław Wanke.

8 — PUŁTUSK
Kielak Stan., rolnik 35.643
Dąbrowski Stefan 20.774

9 — MŁAWA
Pohorski-Lenkiewicz Jan, roln, 25.243
Olszewski Stefan, adwokat 23.288

10 — SIERPC
Chojnacki Bron., nauczyciel 29.047
Chełmicki Bośdan, rolnik 28.155

11 — WŁOCŁAWEK
Szymański Wacław, rolnik 23.762
Tomaszkiewicz Leop., dziennik, 24.812

12 — PŁOCK
Hanebach Ant., prac, samorz. 37.859
Kaczorowski Klemens, rolnik 26.391

13 — ŁOWICZ
Pacholczyk Antoni, urzędnik 20.856
Dublasiewicz Kaz., urzędnik 17.925

14 — SKIERNIEWICE
Morawski Tadeusz, rolnik 15126
Ropelewski Tad.„ oficer 26.351

15 — ŁÓDŹ
(1 — m, Łodzi)

Mincberg Lajb, przemysłowiec 17.155
16 — ŁÓDŹ

(2 — m. Łodzi)
Wadowski Marjan, urzędnik ' 14.973

17 — ŁÓDŹ
(3 m. Łodzi)

Waszkiewicz Lud., urz. komun. 12.712
Wymysłowski M., urz, komun. 11.776

18 — ŁÓDŹ

Gortat Wincenty, rolnik 25.412

Cezak Jakób, dyr. szkoły 24.341
‚ 19 — KOŁO

Ks, Downar Stefan, proboszcz 45.491

Gretkiewicz Winc., burmistrz 40.271
20 — KALISZ

Dr. Sławoj-Składkowski, gen. 30.637

Karśnicki Feliks, rolnik 26.340
21 — SIERADZ

Bartczak Franciszek, roln. 37.380
Budzyński Wacł., dział. społ, 52.240

22 — PIOTRKÓW
Pomianowski Stan., rolnik 22.779

Droż-Gerylski Jan, dyr. gimn, 16.692
23 — RADOMSKO

Dratwa Dominik, prac, samorz, 41.952

Nowicki Witold, rolnik 98.838
24 — KIELCE

Car Stanisław, prawnik
Chyb Henryk, rolnik

25 — CZĘSTOCHOWA
Paciorkowski Jerzy, min.op.sp.
Kobyłecki Wacław. prac. miejs.

26 — ZAWIERCIE
Sowiński Zygmunt, inż.-mech,
Kozłowski Tomasz, rolnik

27 — SOSNOWIEC
Madejski Zbigniew, inżynier
Kaczkowski J., prez. m, Sosn,

28 — JĘDRZEJÓW
Gorczyca Wojciech „rolnik
Sobczyk Piotr, rolnik

29 — SANDOMIERZ

42.102
31.266

26.145
18.546

34.235
14.636

44,874
41.349

25.248
20.019

Dr. Krawczyński Stan., lekarz 21.884
Wójcik Jan, urzędnik samorz, 42.536

30 — OPATÓW

Długosz Wacław, rolnik 29.498
Zubrzycki Andrzej, nauczyciel 19.764

31 — KOŃSKIE
Woynar - Byczyński Stefan 33.928

Libiszewski Stefan, rolnik 19.072
32 — RADOM

Brzęk - Osiński M. T.
Kasprzykowski Edw., aptekarz

33 — LUBLIN
Chaczyński Wacław, rolnik
Świdziński Bolesław, urzędnik

34 — PUŁAWY
Pyz Juljan, burmistrz
Szczypa Wład., prac. samorz.

35 — ZAMOŚĆ '

34.038
24.692

10.269
19.900

13.967
13.548

Kondysar Ferdynand, rolnik 21.655
Kroebl Adam, notariusz 28.841

36 — CHEŁM
Kociuba Wincenty, rolnik 47.573
Mostowski Janusz, rolnik 32.629

37 — BIAŁA PODLASKA
Światopełk-Mirski Kaz., ziem, 41.701
Bakon Józef, profesor 44.274

38 — ŁUKÓW
Miedziński A podpłk. 56.618
Tatarczak Stefan, rolnik 41.307

39 — SIEDLCE .
Dehel Marjan, lekarz 11.467

Szumowski Piotr, urzędn. pr. 14.831

40 — BIAŁYSTOK
Danowski Paweł, rolnik 37.411
Floyar-Rajchman Hen., minist. 61.607

 

41 — OSTRÓW MAZOWIECKI
Messing Henryk, rolnik 49.464

Gromada Józeł, rolnik 32.135
42 — ŁOMŻA

Jabłoński Jerzy, prez, lz. Rz. 39.404

Kukliński Adam, lekarz 55.504
43 — SUWAŁKI

Koc Adam, wicem. skarbu 67.408

Łazarski Michał, rolnik (0.869
44 — GRODNO

Martynowski Wiktor „rolnik 61.940
Boladz Jerzy, rolnik 87.528

ko
Hermanowicz Stanisł.,buchalter 14.192

Rubinstein Izaak „rabin 10.444
46 — WILNO

Dr. Maleszewski W., pr. m, Wil. 13.859

Pełczyńska Wanda, literatka 12.360
47 — WILNO

Żeligowski Lucjan, rolnik 38.761

Prystorowa Janina, rolniczka 16.463
48 — GŁĘBOKIE

Jozanis Alfons, rolnik 50.989
Pimonow Borys, inż. arch. 21.298

49 — OSZMIANA
Myśliński Jan, rolnik 21.976

Kamiński Władysław, rolnik 44,147
50 — LIDA

Zadurski Józef, burmistrz 44.384

Dębicki Czesław, rolnik 51.495
51 — NOWOGRÓDEK

Sarnecki Adolf, urzędnik  ' 83.275
Hutten - Czapski Emeryk 69.141

52 — BARANOWICZE
Szymanowski Genadjusz, ekon. 99.310
Szalewicz Tomasz, rolnik 106.107

53 — BRZEŚĆ N/BUGIEM
Augustyniak Miecz., rolnik 66.219

Olewiński Stanisław, inż. agron, 56,477
54 — KOBRYŃ

Podoski Bogdan, sędzia S, O. 127.744

Hołyński Walerjan, przemysł. 123479
55 — PIŃSK

Freyman Jan, inž.-lešnik 90.598
Kolbusz Jerzy, rolnik 93.935

56 — ŁUCK
Smoczkiewicz Dezydery, prez. 92.800
Tymoszenko Sergjusz, inżynier 88.678

57 — KOWEL
Suchorzewski Leon, burmistrz 30.692
Pewny Piort, dziennikarz 26.941

58 — SARNY
Wielhorski Wład., dyr. szkoły 43.882
Ks. Wołkow Marciń, pr. praw. 41.773

59 — КОМЕ
Hoffman Jakób 108.041
Bura Nikita, rolnik 92.289

60 — KRZEMIENIEC - DUBNO
Ignacy Puławski, b. poseł 111.252
Stefan Skrypnyk, b. poseł 102.539

61 — TARNOPOL
Widacki Stanisław ,prezyd m. 73.841
Boluch Wasyl, rolnik 59.051

62 — ZŁOCZÓW
Traczewski Stefan, rolnik 102.559
Kozumowicz Włodz., insp. szk, 95.701

63 — BRZEŻANY
Schaetzel Tadeusz. urz, M.S,Z, 82.366
Dr. Bilak Stefan, adwokat 72.178

64 — BUCZACZ
Zyborski Witold, rolnik 100.998
Pełeński Zenobjusz, dziennikarz 92.751

65 — CZORTKOW
Choiński-Dzieduszycki J., rol. 107,453
Baran Stefan, adwokat 103.788

66 — STANISŁAWÓW
Dr. Stroński Zdzisław, prez. m. 78.132
Dr. Wolański Iwan, adwokat 62.072

67 — KOŁOMYJA
Zawałykut Iwan, koncyp. adw, 61.223
Wasilewski Aleksander 39.167

68 — KAŁUSZ
Wełykanowicz Dymitr, emeryt 47.743
Krzeczunowicz Kornel, rolnik 43.276

69 — STYJ
Dr. Wojciechowski Br., przem. 96.377
Dr, Trojan Kornel „adwokat 94.549

70 — LWÓW
(1 — m, Lwowa)

Wagner Edwin, emer, major 20.207
Sommerstein Emil, adwokat 16.591

71 — LWÓW
(2 m, Lwowa)

Byrka Wład., prez, Iz, p. h. 16.365
Dr, Ostrowski Stan., wicepr. m. 20.375

72 — LWÓ
Wójtowicz Wład., nauczycie! 90.256
Mudryj Wasyl, redaktor 75.676

73 — SOKAL
Dr. Zaklika Walerjan, rolnik 91.068
Dr, Persecki Roman „adwokat 60.149

74 — PRZEMYŚL
Sapieha Leon, właśc. dóbr 72.121
Celewicz Włodzimierz, red. 51.790

75 — DROHOBYCZ
Inż, Kozicki Jerzy, przemysł. 39.992

Witwicki Stefan. adwokat 28,528
76 — SAMBOR

Eckert Edward, prof. śimn, 45.378
Terszakowec Hrynko, rolnik 45.542

17 — SANOK
Ostafin Józef, inż., prof, 54,432
Morawski Józef, rolnik 40.981

78 — RZESZÓW
Sztela Tadeusz, rolnik 43.2271
Destych Jan, burmistrz m, 37.283

79 — ŁAŃCUT
Tarnowski Artur, ziemianin 39.165
Inglot Wincenty, rolnik 21.569

80 — KRAKÓW — MIASTO
Pochmarski Bol. prof. gimn. 16.213
Jahoda-Żółtowski R., przem. 13.439

 

81 — KRAKÓW — MIASTO
Starzak Władysław urzędnik 20.365

Jaczyński Aleksander, rolnik 12.627
82 — KRAKÓW — POWIAT

Gdula Tadeusz, burmistrz 62.106
Kuczyński Kazim, dyr. szkoły 47.198

83 — BOCHNIA
Goetz Antoni, przemysł. 27.120

Krupa Władysław, lekarz 13.900
84 — TARNÓW

Ks, Lubelski Józef, prałat 36.503
Bogusz Edward, rolnik 38.880

85 — JASŁO
Duch Kazimierz, 43.499

Jedynak Jan, urzędnik 28.484
86 — NOWY SĄCZ

Bodziony Jakób, kier. szkoły 40.593

Łobodziński Jan, 15.837
87 — WADOWICE

Walewski Jan, dziennikarz _ 43.187
Hyla Wincenty, rolnik 31.330

88 — KATOWICE
Nowak Ignacy, lekarz 41,413

39.286Przyklink Ignacy, doz. kopal.
89 — KATOWICE

Ligon Stanisław, dyr. Pol. Rad, 53.461
Kopeć Tadeusz, dziennikarz _ 42.663

90 — ŚWIĘTOCHŁOWICE

Wasik Edmund, urzędnik 60.019

Pietrzak Jan, prez. zy. met. 53.468
91 — RYBNIK

Piechoczek Ludwik, kupiec 65.365
Koj Jan, burmistrz 61.089

92 — BIELSKO ŚLĄSKIE
Zakrocki Ludwik, notarjusz 34692

Plonka Józef, rolnik 35.960
93 — POZNAŃ - MIASTO

Głowacki Józef, buchalter 15.941
Sikorski Brunon 11.445

94 — POZNAŃ - MIASTO
Surzyński Leon, lekarz 14.850
Mróz Stanisław, naucz. gimn, 12.178

95 — POZNAŃ
Kozubski Teodor, rolnik 25.501
Lubieński Stanisław, rolnik 23.456

96 — LESZNO
Wróblewski Czesław, rolnik 21.026
Dunin-Mirski Jerzy, rolnik 19.835

97 — OSTRÓW WLK.
Gladysz Marian, rolnik 19.203
Krzywosiński Włodz., rolnik 18.356

98 — GNIEZNO
Zenteler Michał, rolnik 15.515
Szymański Franc., sekr. Zw _ 15.008

99 — INOWROCŁAW
Michalski Antoni, rolnik 16.168
Sułczewski Michał, rolnik 13.768

100 — BYDGOSZCZ
Sioda Zygmunt, adwokat 37.619
Dudziński Juljan, rolnik 30.322

101 — TORUŃ
Ślaski Jan, rolnik 22.538
Matusiak Stefan, kolejarz 15.298

102 — GRUDZIĄDZ
Michałowski St., prez. miasta 22.073
Marchlewski Tadeusz, kupiec 13.983

103 — CHOJNICE
Stamm Roman, kupiec 31.212
Gauza Czesław, notariusz 29.163

104 — GDYNIA
Kamiński J., dyr. K, K, O. 18.824
Firnella Bolesław, rolnik 28.416

Pow. warszawski
Gmina Ożarów: — Obwód Ołtarzew —

uprawn. 1.200, głosowało 279 (23 proc.);
ważn. 261; obwód Borzęcin — uprawn,
1.500, głosowało 125 (8,3 proc.), ważn.
120; obwód Ożarów — Uprawn, 1.622,
głosowało 447 (27 proc.), ważn, 411; Ra-
zem: uprawnionych 4322, głosowało 851,
ważnych kartek 792,
Gmina Falenty: I Raszyn (duży odse-

tek ludności żydowskiej) 21 proc. głosu-
jących; II. Grabów 14 proc. głosujących;
IIL Podolszyn (obwód rolniczy) 8 proc.

głosujących,

Aresztowania i rewizje
w Brzozowie

W dniu 6 września b. r. o godz. 12 w,
południe został aresztowany na ulicy em,
major Owoc Władysław. Po dokonaniu
szczegółowej rewizji osobistej umieszczo-
no go w areszcie policyjnym — poczem
przeprowadzono bardzo skrupulatną re-
wizję w mieszkaniu mj-ra Owoca. Natu-
ralnie nic nie znaleziono i po siedmio-go-
dzinnem pozbawieniu wolności mjra O+
woca zwolniono.
W tym samym dniu przeprowadzoną

rewizję u Kazimierza Lewickiego i Jana
Biędy w Brzozowie, oraz u Franciszka
Sawickiego, Adama Sawickiego i Brysia
w Humniskach, Wszędzie poszukiwano
nielegalnych ulotek — wszędzie z wyni-
kiem negatywnym — przyczem Kazimie-
rza Lewickiego przetrzymano cztery go-
dziny na posterunku policyjnym.

Aresztowania na Śląsku
Również na Śląsku dokonano licznych

aresztowań, W Katowicach aresztowano
członka Ch. D. Adama Gacka, w Tychach
sekretarza powiatowego tegoż stronnic-
twa, Ludwika Czecha, w Radzionkowie.
zatrzymano radnego $śminnego Pietrygę,
w Bielszowicach aresztowano sześciu na-
rodowców.
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Wysiłek nad wyraz skuteczny
Do podniesienia cen na artykuły

rolnicze, zmierzają m. in. zwroty ceł,
premje eksportowe, kredyty zaliczko-
we i rejestrowe, system preferencyj
dla surowców krajowych i t. p.
Wysiłkom tym przeciwdziałał w spo-

sób bardzo poważny wysiłek Polskich
Kolej Państwowych utrzymania  sta-
wek przewozowych na wysokim: po-
ziomie, wysiłek, należy dodać, nad
wyraz skuteczny.
Dajmy kilka przykładów.
Przewóz żyta na odległość 100 km.

w 1927-28 r. obciążął przewożony to-
war w wysokości 2,6 proc, jego warto-
ści, a na odległość 800 km. — w wy-
sokości 10,8 proc.; w lipcu 1935 r. —
obciążenie to wynosiło odpowiednio
41,8 proc. i 47,7 proc.  

Koszt przewozu ziemniaków już
przy odległości 150 km, pochłania 33,6
proc. wartości towaru,
Wzrost obciążenia kosztami prze-

wozu kolejowego buraka cukrowego
w okresie od 1928-29 do p. r.
wyniósł 74,52 proc.

Obciążenie stawkami przewozowe-
mi bydła wzrosło o 75,8 proc., a trzo-
„dy o 76 proc. Stawka od przewozu
trzody bitej na odległość 900 km: wy-
nosiła w 1929 r, — 4,2 proc. wartości
towaru, obecnie toż, samo obciążenie
istnieje przy odległości 200 km. |
„'Nie trzeba udowadniać,. że .wyso-
kość stawek przewozowych uderza
przedewszystkiem w rolnika, Kupiec
bowiem kalkuluje cenę przewozu do
ceny sprzedażnej i z pewnością potrafi
 

"Walka z Żydami na Pomorzu
"Żydowski „Nasz Przegłąd” donosi:
„Do Centrali Związku Kupców nadchodzą

estatnio niepokojące wiadomości z oddzia-

łów prowincjonalnych o wyjątkowym wzro-

ście akcji antysemickiej na terenie Pomorza,

przejawiającej się w artykułach prasowych

oraz ulotkach, nawołujących do walki z Ży-

dami i do ich bojkotowania.
W sprawie tej" interwenjował w dniu

wczorajszym w Ministerstwie Spraw Wew-

YCH poseł W, Wiślicki”;

Do „Oredownika“ donoszą z Łodzi:
j „Na ul. Cegielnianej 17 posiada Żyd Lip-

szyc duży sklep tytoniowy, a tuż przytulona

do muru znajduje się budka sprzedawcy u-

licznego wyrobów tytoniowych, inwalidy

wojennego.

Rzecz zrozumiała, że przechodnie drobne

zakupy wolą dokonywać bez potrzeby

wchodzenia do sklepu, na ulicy, inaczej mó-

wiąc, w budce inwalidy, co nie uszło uwagi

Żyda Lipszyca. Wniósł on do starostwa

grodzkiego podanie, by budkę inwalidy
przesunięto na inne miejsce, $dyż zabiera

©n mu całkowicie sprzedaż detalicznąi po-

wóduje niemożność dalszego utrzymywania

sprzedaży wyrobów tytoniowych,

W tem, że Żyd wystąpił z podobnem żąda-

niem do władz, nie można upatrywać nic

radzwyczajnego, znając bezczelność žydow-

 
Trzeba pamiętać, że Wiślicki jest

„sanatorem”, b. członkiem klubu B. B.'
Świeżo: wybrany został posłem na
Sejm i będzie pilnował dalej przy po-
mocy: sanacji interesów i spraw Žy-
:dowskich.

i temu Żydowi wydaje się, że przy
pomocy policji można zahamować
tak żywiołowy ruch narodowy, jak
walka z niebezpieczeństwem żydow-
skiem.

| Jak sie popiera Żydów.
Kosztem polskiego inwalidy

ską, natomiast nie wolno przemilczeć faktu,

jaki w związku z tem zaszedł,

Oto żydowskie podanie poparł kierownik
działu sprzedaży w monopolu tytoniowym w

Łodzi, Milewski, który na podaniu Lipszyca

napisał. „Prośbę Lipszyca całkowicie popie-

ram i proszę o łaskawe przychylne zała-

twienie“,

Milewski w trosce o żydowskie interesy
posunął się do tego, że zażądał od inwalidy

okazania koncesji i oświadczył, że nie jest

ważną, mimo, że wydana została przez Urząd
akcyz i monopoli państwowych w Łodzi.

Sprawa wywołała wzburzenie wśród inwa-
lidów wojennych. Inwalida, przeciw któremu

Lipszyc wystąpił, wnosi o wszczęcie docho-

dzenia przeciw Milewskiemu, na jakiejpod-

stawie prawnej usiłował pozbawić go praw,
Islio z tytułu swego kalectwa nabyt“, |

0 obniżenie obciążeń
Komisja ekonomiczna Poleskiej Iz-

by Rolniczej odbyła niedawno posie-
dzenie, na którem rozważała położe-
nie rolnictwa na Polesiu.

Jak donosi P. A. Z.
„komisja uznała za konieczne zwrócić się

do miarodajnych czynników o wydatne ob-

niżenie obciążeń podatkowych w sensie do-

stcsowania ich do możliwości dochodowych

warsztatów rolnych Polesia, a zwłaszcza

nadmiernie wygórowanych stawek podatku

wyrównawczego oraz niewspółmiernie opo-

datkowanych łąk baśnistych, obciążonych

do 40% dochodu brutto. Ponadto powzięto

; uchwały, dotyczące zniżenia opłat za świa-

: „dectwa pochodzenia zwierząt rzeźnych oraz

opłat tar$owiskowych do wysokości samo-

wystarczalności targowisk.

I Komisja gostanowiła domagać się
rozszerzenia norm obszaru gospo-
darstw rolnych kategorji „B“ do

Ka 1.300 ha ze względuna -specyficzny

 

 
ckarakter gospodarstw poleskich i
zbadania stanu gorzelń, jako jedyne-
„žo przemysłu sw na Polesiu.

1 Pelski do Palestyny
Z Jerozolimy donosi P. A. T.:

‚ № ciągu I-go półrocza b. r. do Palestyny

przybyło 30,474 przychodźców żydowskich.

Z liczby tej 27.171 osób przybyło przez por-

ty Jaffy i Haity. Wśród przychodźców, przy-
byłych przez wymienione porty, było 6,985

rodzin (liczących 19,905 osób) oraz 7,266 o-

sób samotnych. Największe liczby  przy-
ckodźców, zanotowano: z Polski (14,557 0-

sób), z Niemiec (2,395), z Rūmunji (1,992),
z Grecji (1,081), z Litwy (973), z Czechosło-
wacji (539) i t. d,

14.557 Żydów w ciągu pėlrocza z
Polski do Palestyny — to zaledwie
kropla z morza żydostwa.

  

o lordzie Leonardzie i jego sławnym skoku. To ;

uniknąć strat, jakie mogłyby stąd pły-
паё.
Niezwykle ciekawą bylaby praca,

wykazująca straty, jakie rolnictwo po-
nosi naskutek podniesienia opłat prze-
wożowych na kolejach w stosunku do
wartości artykułów rolniczych i ze-
stawiająca te straty z korzyściami, pły-
nącemi z kosztownych, niestety, za-
biegów w zakresie podniesienia cen
płodów rolnych, Wówczas możnaby
zorjentować się w tem, ile odbiera le-
wica z tego, co daje prawica, a w na”
stępstwie zastanowić się nad syzyfową

pracą, dokonywaną przez politykę rol-
niczą.
Jednakowoż nietylko rolnictwo po-

nosi uszczerbek ma dotychczasowej
polityce taryfowej. Stwierdzono bo-
wiem spadek przewozów bydła, cho-
ciaż ubój nie uległ *zmniejszeniu (od
1929. r, do 1930 r. o: 25 proc.), spadek
przewozów mąki i t. d, Czy wobec
tego utrzymywanie stosunkowo wyso-
kich stawek jest pożądane również z

nktu widzenia kolei? Czy nie by-
mea lepiej zastosować zasadę: mniej-
szy-zysk, większy obrót?

W. tej chwili projektowane są pewne
zmiany w taryfie przewozowej, które
niewątpliwie będą stanowiły pewien
krok naprzód w dążeniu do realizacji
postulatów rolnictwa, ale, według o-
statnich wiadomości, zmiany te odbie-
sgają jeszcze bardzo daleko od dezyde-
ratów Związku Izb i Organizacyj Rol-
niczych R..P,. gdyż nie uwzględniają
dostatecznym stopniu spadku warto-
ści artykułów rolniczych, Dlatego też
trzeba zastanowić się nad. niebezpie-
czeństwem jakie kryje wsobie poło-
swiczność załatwienia tej ważnej dla
życia gospodarczego sprawy.

"Największe niebezpieczeństwo pole-
$a na tem, że zbyt mała obniżka opłat
przewozowych może nie wywołać po-
wrotu rolników do korzystania z kolei
w tych rozmiarach, w jakich korzysta-
li przy normalnych cenach na artyku-
ły rolnicze. Wówczas kolej poniesie
jedynie straty, a nie będzie miała ko-
rzyści ze zwiększonych obrotów. Do-
świadczenie uczy, że żadne przedsię-
biorstwo nie może długo uprawiać po-
lityki strat i dlatego obawiać się nale-
ży,iż trudno będzie oczekiwać dalsze-
go pogłębienia obniżek taryfowych.
Raczej odwrotnie, może zarysować się
tendencja, uzasadniona cyframi, do po-
wrotu ma poprzednio zajmowane sta-
uowisko,
Wydaje się, iż sąproblematy, które
2 znoszą przy ich rozwiązywaniu
zbyt powolnej ewolucji. Mogąone doj-

gają zdecydowanych cięć. Wszak nie
każda choroba obejdzie się bez chi-
rurga, „Jednym z takich problematów
jest zagadnienie dostosowania wyso-
kości stawek przewozowych na kole-
jach w zakresie artykułów rolniczych
dowysokości tych cen i powiązania
ich z kalkulacją przedsiębiorstwa Pol-
skie Koleje Państwowe, Wszelka po-
łowiczność nie przyniesie pożytku, po-
wracanie do tego problematu jest go-
spodarczo niebezpieczne; trudne,
Trzeba koniecznie doprowadzićdo

zwarcia „nożyc”, jakie wytworzyły się
między stawkami przewozowemi, a
wartością artykułów rolniczych, jeżeli
praśnie się skutki polityki deflacyjnej
rozłożyć :równomiernie 1 uzyskać
prawdziwe sukcesy gospodarcze, rzewać dość długo, ale potem wyma- |- 
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Z polskiego handlu zagranicznego
Przywóz dotkliwy dla rolnictwa

Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, Polska sprowadziła w r.
1934 m. innemi: z Indyj Holenderskich—
za 10 milj. zł.kopry; z Chin za 3 milj.
zł, nasion oleistych i sezamowych za 60
tys. zł. jelit surowych, oraz za 60 tys. zł.
żółtek płynnych skażonych; z Japonii
sieci do połowu ryb oraz siatek bawełnia-
nych za 240 tys. zł.; z Cejlonu za 200 tys.
zł, kopry; z Egiptu za 17 milj. bawełny

surowej, z Afryki Południowej za 53
milj. zł. wełny surowej owczej; z Afry-
ki Zachodniej za 2 milj. zł. nasion pal-

mowych; z Indyj Brytyjskich za 6 milj.

zł, bawełny surowej oraz za 4 milj. zł.
juty; z Ameryki Środkowej (bez Meksy-

Na giełdzie mięsnej

Na zebraniu giełdy mięsnej w Warsza-

wie 7—9 tendencja w zakresie cen trzody
chlewnej pozostała mniej więcej utrzymana,

jednakże zawarto kilka tranzakcyj nieofi-

cjelnych po cenie 142 zł. za 100 klg., czyli
po 7 zł, powyżej notowań oficjalnych.

Spęd wyniósł ogółem 230 sztuk bydła, cie-

ląt — 612, owiec — 24, trzody chlewnej —

1.772, z czego pozostało — 294 niesprzeda-

nych.
Za 100 klg. żywca loco Warszawa płacono:

woły tuczne — 78 zł., tłuste— 60 zł., karm-

ne — 53 do 58 zł., buhaje mięsiste— 68 zł.,

tłuste 55 do 58 zł., krowy tłuste — 60 do 65

zł., mięs'ste — 58 do 60 zł., cielęta odżywio-

ne — 70 do 75 zł, mięsiste — 67 do 70 zł.,

Trzoda chlewna: słoninowe od 150 klg wzwyż
120 do 135 zł., słoninoweod 150 klg. wzwyż
—. 105 do 120 zł., mięsne od 110 klg. wzwyż

— 90 & 05 zł.

Na hali hurtuza klg. mięsa uboju warszaw-
skiego płacono: wołowina gat, I-szy — 1,25

| do 1.35 zł., gat, TI-gl — 1,10 do 1,20 zł, cie-
lecina I-szy gat. — 1.80 do 1,90 zł., gat, II-go

— 160 do 1.70 zł,, wieprzowina stoninowa

1.50 do 1.55 zł, mięsna — 1.30 do 1,45 zł.
Mięso przywożone: wołowina gat. I-szy —

1.15 do 1.20 zł, gat, II-gi 1 do 1,10 zł., cie-
lęcina gat. I-szy — 1,70 do 1.80 zł., gat. II-gi
— 150 do 1.60 zł, baranina zady —1.20 do

1.40 zł.

Wiaromości gospodarcze
Według danych prowizorycznych, 'za-

czerpniętych z tyg. „Polska Gospodarcza”
z dnia 7 b, m., wywóz polskiego węśla za-

granicę wyniósł w sierpniu r. b, 811 tys. ton

wobec 803 tys. ton w lipcu r. b., wykazał

więc w porównaniu z poprzednim miesią-

cem nieznaczny wzrost. W sierpniu r. ub.
wywóz wyniósł 895 tys. ton.

*

„+Ruch okrętowy w porcie gdafiskim wy-
niósł w sierpniu r b. na wejściu 439 stat-

ków o pojemności 251,747 trn., na wyjściu

zaś 458 jednostek o poj. 240,207 trn. W. lipcu
r. b, zanotowano: na wejściu 478 statków i

241,303 trn., na wyjściu 473 statków i 245,961

ten., natomiast w sierpniu r, ub. odpowiednio
p 7%

Bilans Banku Francji za okres od23 do

30 sierpnia r. b. wykazuje następujące zmia-

ny ważniejszych pozycyj w porównaniu z

poprzedniem sprawozdaniem (w milj. fr.):

zapas złota wzrósł o 133,0 do 71,741,7; o-
bieg banknotów wzrósł o 1,555,4 do 82,240,5;

natychrńiast płatne zobowiązania łącznie z

obiegiem banknotów spadły i wynoszą

941496 wobec 94,632,4; pokrycie złotem

wynosi 74,81 proc. NOP 15,67 proc, w o-

kresie ubiegłym.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna: z angielskiego

„— To wszystko z powodu gorąca w. pokoju —
dodała Alicja. Może wyjdziemy na taras?. Mniejsza
© lemonjadę. Prawdę mówiąc, nie mam wcale pra-
śnienia.

Reggie poszedł za nią jak baranek. Perspektywa
chłodnego, nocnego powietrza była bardzo miłą.

—No, powiedział sobie Jerzy, patrząc na od-
chodzących, to powinno ciwystarczyć na czas jakiś.

Spostrzegł, że Albert szybko mknie ku niemu.
ROZDZIAŁ XIII

" Afbert się śpieszył. Jego postać jak motyl pły-
nęła nad dywanem.
— Szybko! szepnął.
Rzucił spojrzenie ńa pokojówkę. Ta odwrócona

tyłem czytała powieść.
— Niechjej pan powie, że pan powróci za pięć

minut, rzekł wskazując palcem. „
— Niepotrzeba. Nie zauważy mojej nieobecno-

ści. Odkąd stwierdziła, że nie spotkałem jjej. kuzyna.

Franka w Ameryce, przestałem dla niej istnieć.
— Więc chodźmy!
— Zaprowadzę pana.
Droga, jaką się udali na miejsce spotkania, nie

należała do najkrótszychi najprostszych. „Minąwszy
niezliczoną ilość schodówi drzwi, zatrzymali się
wreszcie w.pokoju, do którego dochodziłytylko sła*
be dźwięki muzyki. Jerzy poznał pokój..-Tutaj to
"wraz z Bille Dore słuchał Keg$sa, opowiadającego  

właśnie okno wychodziło na balkon, z którego hi-
storyczny Leonard dokonał owego nadzwyczajnego
nurka w pustą przestrzeń, „Jerzego uderzyła myśl,
że pokój ten będzie teraz miejscem drugiego spotka-
nia. Podobało mu się to zestawienie.

Albert zniknął. Jerzy odetchnął głęboko. Teraz
kiedy nadeszła chwiła, na którą czekał tak dawno,
doznał znowu uczucia tremy, jaka owładnęła już
nim, kiedy posłyszał głos Reggie Bynga. Ten rodzaj
uczucia, trzeba pamiętać, był Jerzemu zazwyczaj
obcym. Prowadził życie spokojne, pozbawione sen-
sacyjnych wydarzeń, a jedyna nadzwyczajna przy-
goda, jaką sobie przypominał przed dramatycznem
wejściem lady Maud do jego taksówki w owym pa-
miętnym dniu w Piccadelly, spotkała go w gimna-
zjum przed blisko 10 laty, kiedy jeden z jego kole-
gów — niewątpliwie w najlepszych zamiarach —
włożył meksykańską ropuchędo jego łóżka w przed-
dzień meczu piłki nożnej.

Dały się słyszeć za drzwiamilekkie kroki,ipo-
kój zakręcił się naraz naokoło Jerzego. Gdyby to się
zdarzyło Reggie'mu, niewątpliwie ten niepoprawny
birbant wyrzekłby się na całe życie swego nałogu.
Gdy meble powróciły na swoje miejsce i dywan
przestał wirować, Maud stała przed Jerzym we wła-
snej osobie.

Nic trudniejszego, jak przypomnieč sobie mars
raz jeden tylkowidzianą. Sprawiało to Jerzemu
wiele przykrości, że mimo żmudnych wysiłków nie

|mógł wyczarować w swej pamięci nic poza mętną
wizją tej jedynej dziewczyny, jaka dłań w świecie
istniała. Zespotkania-w taksówce wyniósł tylko nie-
wyraźnewspomnienie.. dwojga "błyszczących /ócz,
i ust, które rozchylały się w'uśmiechu; a krótka
chwila, kiedy zobaczył. ją'na ulicy-z Reggie Byn-
giem i z połamanem 'autem, nie wiele mogła do tego  

obrazu przydać rysów wyraźniejszych. Wskutek te-
go Maud stając teraz przed nim, uczyniła na nim
oszałamiające wrażenie piękności po raz pierwszy
widzianej. Odetchnął głęboko. W tej mieniącej się
sukni balowej, z zaróżowioną od tańca twarzą, z bla-
skiem tańca w swych oczach, była o tyle cudniejszą,
niż jakikolwiek jej obraz, który pamięć jego mogła
wywołać, że zdawało się Jerzemu, iż nigdy iej
przedtem nie widział.

Nawet jej brat,Percy, surowy krytyk jeśli cho-
dziło oosoby najbliższeinajdroższe, wyznał spot-
kawszyją w salonie:przedobiadem, że w sukni ba-
lowej Maud wyglądała najzwyczajnie, Ta suknia —
to było lśniące merzenie, zpłatków różyi promieni
księżyca utkane. Tak się przynajmniej wydało Je-
rzemu; modniarka znalazłaby zapewne dłuższy
i mniej romantyczńy opis tego dzieła. Ktokolwiek
zresztą życzyłby sobie suchego, technicznego wyli-
czenia materjałów, które złożyły się na obraz, po-
zbawiający Jerzego daru mowy, niech przeglądnie
roczniki „Wiadomości Belpheru i Przewodnika
Rolniczego" a znajdzie tam sprawozdanie żony na-
czelnego redaktora, która prowadziła dział mody
w „Wiadomościach” pod pseudonimem „Jasnookie-
go Ptaszka', Jeśli jednak chodzi o sąd"Jerzego, to
suknia zrobiona była wyłącznie z płatków różanych
i poświaty miesięcznej,

Jerzy, jak powiedzieliśmy stracił mowę. Już
fakt, że kobieta mogławyglądać tak czarująco, wy-
starczył do sparaliżowania jego sił umystowyych;
a że ta istota z krainy baśni raczyła goobdarzyć swą
miłością, jego, nieokrzesanego człowieka ziemi, jego,
który nosił podwiązki ipił kawę na śniadanie... to
pozbawilo Jerzego daru wymawiania słów. Nie mógł

| się zdobyć na nic innegotylko patrzył niemy na cud-
ne zjawisko.

(d. c. n.).  

ku) za 900 tys, zł. sków surowych bydlę-
cych; z Argentyny za 2 milj. zł. skór by-

dlęcych, za 1,7 milj. zł. skór końskich, za
2 milj, zł. siemienia lnianego, za 8 milj.
zł. wełny owczej; z Brazylji za 900 tys.
zł. liści tytoniowych, za 6,5 milj. zł. skór
bydlęcych surowych; z Chile za 700 tys.
zł. wełny owczej, z Kolumji skór bydlę-
cych za 4,6 mólj. zł.; z Urugwaju za 1,4
milj, zł. skór bydlęcych, za 300 tys. weł-
ny owczej; z Australji wełny za 23 milj.
zł., skór baranich za 300 tys. zł.

1р

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 9-go września

DEWIZY.

Belgia 89,30 — 89,53 — 89,07; Holan-
dja 358,80 — 359,70 — 357,90; Kopen-
haga 116,90 — 117,45 — 116.35; Londyn
26.18 — 26.31 — 26.05! Nowy Jork 5.31
— 5.34 — 5,28; Nowy Jork (kabel), 5.31 i
jednaósma —5.34 ijednaósma—5,28i
jedna ósma; Paryż34.99 —35.08— 34,90
Praga 21,93 — 21,98 —-21,88; Szwajcar-
ja 172.70 — 173.13 — 172.27; Włochy

43,35 — 43,37 — 43,23; Berlin 213,20 —
214,20 —212,20. Ina

Obroty dei średnie, tendencja
dla dewiz niejednolita, Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.31 — 5,30 i
trzy czwarte; rubel złoty — 4.72 i trzy
czwarte; dolar złoty 9.03 i jedna czwar-
ta; rubel srebrny 1.81; 100 kopiejek w bi-
lonie rosyjskim 0.85; gram czystego zło-
ta 5.9244. W obrotach prywatnych marki
niem. (banknoty) 155.00. — 155.50 W
obrotach prywatnych funty ang. (bankno-

ty) 26.18 — 26.20,
PAPIERY PROCENTOWE

1 proc. poż. stabilizacyjna 64.50. —
64,13 odcinki po 500 dol. 64,88; 5 proc,
konwersyjna68,25— 68,75; 6 proc. poż.
dolarowa 82,00; 8 proc. L. Z. Bauku
gosp. kraj. 94,00 (w. proc.); 8 proc. oblig.
Banku gosp, kraj. 94,00 (w proc.);,7 proc.
L. Z. Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc.
oblig. Banku gosp. kraj. 83,25; 8 proc L.
Z, Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z.
Banku rolnego 83,25; 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 46,75; 5 proc. L. Z.. Warszawy
(1933 r.) 58,00 — 57,75 — 58,25,
Dla pożyczek państwowych. listów. za-

stawnychi akcji tendencja przeważnie u-
trzymana, Pożyczki dolarowe wqbrotach
prywatnych: 8proc. poż. z r. 1925 (Dillo-

 

mowska). 52.75 (w proc.); 7 proc. pož: šlą- `
ska 73,00 (w proc.); 7 proc. poż. m. War-
szawy (Magistrat) 71,25 (w. proc),

AKCJE
Bank Polski — 91,75 — 91,50; Lilpop
— 9,10;Starachowice — 34.00.

Gielda zbožowa
Notowania z dnia 9-go września:

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 18.00
— 18,50; Pszenica jednolita 742 gl. 18,00
— 18,50; Pszenica zbierana 731 gl. 17,50

— 18.00.

Żyto I standart 700 gl. 12,25 — 12.50;
Żyto II standart 678 gl. 12,00 — 12.25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15.00—

15,80; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.

14,50 — 15,00; Owies II st. (zadeszcz.)

438 gl. 14,00 — 14.50; Jęczmień brow. —;
Jęczmień 679-673 gl. 13,75 — 14,00; Jęcz-
mień 647 gl. 13,00 — 13.50; Jęczmień
620,5 gl. 12,50—13,00; Groch polny 22.00
— 24.00; Groch Victorja 28,00 — 31.00;

Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin żółty — — — —; Rzepakirze-
pik zimowy z work.3500— 36.00; Rze-
paki rzepik letni — — —; Siemięlniane
basis 90 proc. 32,00 — 33,00; Mak nie-
bieski 45,00 — 48.00; Ziemniaki jada!ne
— — —; МаКа pszeńna 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 —65proc. 23,00 —
25,00; II-B 20 — 65proc, 22,00 — 24,00;
II-D 45—65 proc. 2100 — 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. 0 — 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 9,00 — 9.50; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16.50 — 17.00; Kuchy rzepakowe
12,50 — 13,00; Kuchy  słonecznikowe
—————;iŚruta sojowa 45 proc.
20,50 — 21.50.

Ogólny obrót 3222 ton, w tem 3a
3ton.Usposobienie stałe. а

Нчци' Ceny, grochu, maku,mąki i
śruty sojowej rozumieją się łącznie z wor=
kiem, innych artykułów — luzem

)
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Wybory samorządowe w Warszawie
Mają się odbyć w lutym roku przyszłego

Jedna z agencyj żydowsko - sanacyj-

nych dońośi:
Poprzednio obowiązujące przepisy u-

stanawiały tymczasowy zarząd miejski
w Warszawie na okres 6 miesięcy, Na-

stępnie w drodze specjalnej ustawy prze-
dłużono kadencję tymczasowych władz
zarządu miejskiego do kwietnia 1936 r.
W niedalekiej przyszłości losy obec-

nych włądz miejskich będą zdecydowa-
ne. Przeważa pogląd, @ wybory rady
miejskiej w Warszawie będą przeprowa-
dzone jeszcze w lutym r. 1936, W tem

 

sposób mowa rada miejska mogłaby od
samego: początku rozpatrzeć budżet
miejski, przygotowany przez obecne
władze na r. 1936-37. Sprawa ordynacji
wyborczej do rady miejskiej — dodaje
agencja — może być prawnie załatwio-
ma w drodze dekretu Prezydenta Rzpli-
tej.
Czy będzie to ordynacja wzorowana

na systemie wyborów do izb prawodaw-
czych, który tak wymówny egzamin
zdał ubiegłej niedzieli, komunikat nie
podaje,

Niema tytułu „aplikant adwokacki”
Zarządzenie Rady Adwokackiej

Rada adwokacka w Warszawie ra-
wiądomiła aplikantów o zakazie umiesz-
czamia przy swych nazwiskach tytułu
„aplikant adwokacki” w spisach abonen-

tów telefonicznych lub innych wydaw-

nictwach, na tablicach informacyjnych i

w nagłówkach korespondencji.
Rada adwokacka orzekła też, że a-

dwókatom nie wolno wskazywać swej
specjalności obok tytułu adwokata. Do-

piiszczalne jest jedynie zaznaczenie spe-

cjalnego tytułu adwokackiego, jak np. о-

Zniżka cen w teatrach

Towarzystwo Krzewienia Kultury Tea-
tralnej w Polsce, licząc się ze stanem fi-

nansowym ludności Warszawy, wprowa-

dziło znaczne obniżki cen biletów,
Od wtorku 10 września w pięćiu tea-

trach stółecznych: Narodowym, Polskim,
Letnim, Nowym i Małym, pierwszy rząd
kosztować będzie tylko 5 zł, ostatnie
zaś miejsca 49 groszy.
Celem przeprowadzenia tej radykal-

nej obńiżki musiano zmniejszyć ogólne
koszty wydatków rzeczowych oraz per-
sonalnych w tych teatrach.
Ta radykalna obniżka powinna spro-

wadzić na widownie teatralne warstwy
zupełnie nowej publiczności, dla której
drogie teatry stołeczne były dotychczas
niedostępną rozrywką. W ten sposób
udostępniono szerokim masom widowi-
ska teatralne, co łącznie z Zainauguro-
waną akcją społeczną teatrów. dzielnico-
wyćh T. K. K. T. (Stołeczny Teatr. Po-
wszęchny) powinno zaspokoić głód tea-
tru w wielkiej rzeszy ludności przeszło
mil'omowej stolicy państwa, terabardziej,
że wobecnejchwili teatry T, K. K. T.
są najtańszemi teatrami w Europie.

 

Dom izby adwokackiej
Rada adwokacka nabyła dla warszaw-

skiej izby adwokackiej dom przy Ale-
jach Jerozolimskich. W domu tym znaj-
dzie siedzibę izba adwokacka, (pr)

Zamkn ęcie przejazdu
kolejowego

W związku z przeprowadzanym grun-
townym remontem przejazdu kolejowe-

go na ul, Radzymińskiej, starostwo
grodzkie prasko - warszawskie wydało

zarządzenie o całkowitem zamknięciu
ruchu kołowego na tym przejeździe na
okres ой 9 40 11 b. m. włącznie, t. j. na
czas wykonania robót.

Objazd okrężny dla pojazdów  cięża-

sowych odbywać się będzie ul. Targową,
11 Listopada, Św. Wincentego, Piotra
Skargi, Radzymińską i z powrotem, a
dia pojazdów lekkiego typu ul. Targową,
H Listopada, Stalową, Pratulińską, Ra-
dzymińskąizpowrotem.Narogachul,
Radzymińskiej, Piotra Skargi, Targowej,
Białostockiej i Ząbkowskiej, posterunki
P. P. będą kierowały pojazdy i regulo-
wały ruch. Odpowiednie ostrzegawcze
znaki drogowe ustawiła dyrekcja P. K.

P. (b)

Rejestracja firm
handlowych

Zgodnie z obowiązującemi przepisami,
wszystkie firmy muszą być zarejestrowa-
me w wydziale przemysłowym magistra-
tu. Dotyczy to zarówno nowopowstają-
cych firm, jak i wypadków, zmiany wła-
ścicieli, zmiany charakteru przedsiębior-
stwa lub zmiany adresu. Sklepy fróntó-
we są prawie w stu procentach zareje-

strowane, Natomiast zakłady nie posia-
dające wejścia z ulicy w wielu wypad-

kach zaniedbały rejestracji w wydziale
przemysłowym magistratu. Firmy te na-

rażone są na poważne kary, w wypad-

ku wykrycia tego zaniedbania przez

kėntrolerėw wydziału przemysłowego
magistratu, (Om)  

brońca konsystorski lub obrońca woj-
skowy. W uzasadnieniu tego zarządzenia
podniesiono, iż adwokat nie może przy-
pisywać sobie znajomości specja!nej
dziedziny prawa i kwalifikować sam sie-
bie, jako specjalistę,

Nazapytanie jednego z adwokatów,
Rada adwokacka orzekła, iż adwoka-

tom nie wolno jest prowadzić gimna-
zjów. Eksploatacja koncesji na gimna-
zjum jest bowiem wykonywaniem przed-

siębiorstwa zarobkowego, co sprzeciwia
się art. 29 przepisów o ustroju adwoka-
tury. Z tego powodu adwokaci nie mogą
łączyć wykonywania zawodu adwokac-
kiego z prowadzeniem gimnazjum.
  

Odszkodowania

płacone przez kolej

W roku 1936 wejść ma w życie zawar-
ta w Rzymie międzynarodowa konwen-
cja kolejowa o przewozie towarów. Kón-
wencję tę podpisała również Polska.

Komwencja rzymska wprowadza  sze-

reg udogodnień i ułatwień dla klijentów
kolei, rozszerzając znacznie ich upraw-
mienia i zwiększając obowiązki kolei.

Wśród innych. postanowień  konwen-
cji rzymskiej znajduje się przepis pod-
wyższający w dwójnasób maksyma!ną
normę odszkodowań _dla publiczności,
korzystającej z usług kolei. (pr)

Prośba herszła fałszerzy

Do władz sądowych wpłynęło poda-

nie pełnomocnika St. Zagorólki, herszta

fałszerzy złotych rubli carskich, oparte

na rzadkiem wydarzeniu w praktyce są-

dowej. W roku 1932 Zagorólko ujęty

został ze swymi wspólnikami na terenie

powiatu rówieńskiego, przy fabrykowa-

niu fałszywych rubli złotych. Odbywając
karę, Zagorólko dowiedział się, że w są-

dzie zaginęły wszystkie dowody rzeczo-

we w jego sprawie. Herszt fałszerzy chce

skorzystać z tego i wnosi o rewizję swe-

go procesu. (i)

Wielka afera em'gracyjna
Z terenu Gdańska donoszą o nowej

wielkiej aferze emigracyjnej. W ostat-
nich dniach nadeszły wiadomści do syn-

dykatu emigracyjnego, iż na terenie Wol-
nego Miasta Gdańska i w pobliskich

miejscowościach wybrzeża polskiego po-

jawili się agenci oszukańczego towarzy-
stwa, podrabiającego wezwania emigra-

cyjne do państw Ameryki Poludn, a w

szczególności zaś do Brazylji. Jak się 0-
kazuje, w Rio-de-Janeiro działa grupa о-
szysłów, trudniących się wyrabianiem
fikcyjnych wezwań dla emigrantów. Po-
nieważ władze brazylijskie wpadły już

na trop tych nadużyć — pósiadacze fik-
cyjnych wezwań zawracani są do krajów
ojczystych. O oszukańczym werbunku po-
wiadomiono władze bezpieczeństwa. (i)

Tajemnicza zbrodnia

Nocy tb. w szpitalu Przemienienia Pań-

skiego zmarł 43-letni Franciszek Gon-

tarz, murarz (Nieświeska 26, Targówek),

który w nocy z soboty na niedzielę ub. w

mieszkaniu własnem, został ciężko pora-

niony w czasie snu przez dwóch niezna-

jomych napastników. Po dokonaniu zbro-

"dni sprawcy zbiegli. Policja XXIV-go

komis. „oraz urząd śledczy. zajęli się e-

nergicznie odszukaniem sprawców zagad-

kowego mordu. Gontarz pożostawił żonę,
oraz 10-letniego syna.

Zuchwała kradzież

Przy ul. Koszykowej 6, do mieszkania

Wandy Kosteckiej, przez otwarte oknó

na I-em piętrze dostali się złodzieje, któ-

rzy, w czasie snu domowników, skradli;

platery, ubrania damskie i męskie, bie-

liznę, aparat radjowy. ,biżuterję i inne

cenne rzeczy, Poszkodówana oblicza o-

gólne straty na 6.000 zł.  

Op'eczętowanie zakładów
fryzjerskich

W związku z trwającym już od kilku
dni na Pradze terorem fryzjerskim, poli-
cja opieczętowała wczoraj następujące
zakłady fryzjerskie za utrzymywanie kón-
taktu z terorystami: Przy ul. Brukowej
35-a, A. Chomentowskiego, przy ul. Ra-
dzymińskiej 35, p. £. „Jakób”, ul. Targo-
wej dom Ch. Opiłowskiego i przy ul. Wi-
leńskiej 13.

Udaremniona

wyprawa złodziejska
Wczoraj w południe do mieszkania

Zofji Lesznobrodzkiej, (Kredytowa 14),
urzędniczki ministerjium rolnictwa i re-
form rolnych, zamieszkującej z siostrą,
Janiną, słuchaczką Wyższych Kursów
Muzycznych, w czasie nieobecności lo-
katorek, zakradli się dwaj złodzieje. W
czasie „gospodarki“ złoczyńców, do
mieszkania przyszła dozorczyni domu,
Stefanja Koraczkowa, z 5-cio letnim
synkiem Wacławem, oraz pęmocnica jej,
Antonina Lewniczkówna. Złodzieje, sły-
sząc kroki, ukryli się, a następnie rzu-
cili się na Koraczkową i wepchnęli ją
do kuchni, zamykając drzwi na klucz,
poczem jak się wydawało, zbiegli, Po-
mocnica dozorczyni, która zdążyła unik-
nąć zetknięcia z opryszkami wszczęła
alarm. Zawiadomiono policję, która nie-
bawem przybyła na miejsce. Wówczas
okazało się, że jeden z opryszków ukrył
się i zamknął na klucz w sypialni. Skło-
niono go rychło do oddania się w ręce
policji. Był to Wacław Daszkiewicz,
(Browarna 18), notowany już w urzędzie
śledczym, jako zawodowy włamywacz.
Przy D. znaleziono skradzioną gotówkę

w rulonach ś wytrych.

Nożem w skroń

Na wracającego ze szkoły zawodowej
do domu 16-letniego Kazimierza Barto-
szewicza, (Prosta 34), na rógu ul. Wro-

niej i Pańskiej, napadł jakiś wyrostek i
ugodził dwukrotnie nożem w okolicę le-
wej skroni, póczem zbiegł. Ranny uczeń
zgłosił się na opatrunek do ambułator-

jum Pogotowia.

Aresztowano 2542
żebraków

Poczynając od 18 grudnia 1933 r. do 1
września r. b. funkcjonarjusze P. P. za-

trzymali ogółem na ulicach Warszawy
2,542 żebraków i włóczęgów (1,642 męż-
czyzn i 900 kobiet). W tej liczbie byłó
1,953 chrześcijan (1,243 mężczyzn i 710
kobiet) oraz 589 Żydów (399 mężczyzn
i 190 kobiet). W liczbie zatrzymanych
było 460 recydywistów, w tem zatrzyma-
nych poraz trzeci 75, poraz czwarty —
6 i poraz piąty — 1.

Z ogólnej liczby 2,542 zatrzymanych,
ma mocy wyróków specjalnego sądu do
spraw żebractwa i włóczęgostwa zasą-
dzono 2,268 osób, przyczem zawieszenie
kary zastosowano do 848 osób. Do domu
pracy przymusowej w Oryszenie skiero-
wano 730 osób, do zakładów opiekuń-

czych — 690, do szpitali — 61, do zakła-
dów specjalnych — 31, do gmin stałego
miejsca zamieszkania — 36, W omawia-
nym okresie zmarło 17 zasądzonych. Po-
zatem 27 dzieci, rodzice których zostali
skazani, umieszczono w zakładach opie-
kuńczych. (b)

Podrożenie masła
Komisja notowań cen nabiału m. stoł.

Warszawy zanotowała od poniedziałku,
9 b. m., następujące onjėntacyjne ceny

masła: wyborowegó w opakowaniu 2 zł.
90. gr. (dotychczas 2 zł. 70 gr.), w drob-
nemopakowaniu firmowem — 3zł, (do-
tąd Ż zł. 80 gr.), w blokach — 2 zł. 80 gr.
(2 zł. 60 gr.), mleczarskiego solonegó 2
zł. 50 gr. (2 zł. 30 gr.), śmietankowegó
II gat, — 2 zł. 30 gr. (2 zł. 10 gr.) i oseł-
kowego—2zł. 10gr, (1 zł. %0 gr.)
wszystko za kg. w sprzedaży hurtowej.

(b)

Luksusowy pałac
„Polskiego Radja“

Polskie Radjo postanowiło przystąpić
do budowy własnego domu w Warsza-

kosztorys i plan budowy. Koszt budowy
wyniesie około 3 miljonów złotych, (pr)

Transmisia koncertu
Paderewskiego

Termin transmisji koncertu Ignacego
Paderewskiego dla polskich radjostacyj
ustalony został na dzień 12 października
r. b. Koncert ten transmitować będą
również radjostacje zagraniczne. (i)  

Zapisy do miejskich szkół wieczorowych
Wczoraj dn. 9 b, m. w kilkudziesięciu

punktach stolicy rozpoczęły się zapisy
do miejskich szkół wieczorowych dla
młodzieży i dorosłych, oraz do t. zw.
uniwersytetów ludowych. W roku bież,
rozszerzono uniwersytet powszechny na
Pradze (Skaryszewska 8), uniwersytet na
Woli (Młynarska 2) organizuje szkołę
powszechną dla dorosłych. Otwierają się
również takie szkoły dla Grochowa
(Kordeckiego 54) i dla Żoliborza (Feviń-
skiego 15). 5-letnie szkoły wieczorowe
odpowiadają 7-klasowym publicznym
szkołom powszechnym i wydają zaświad-
czenia równoznaczne ze szkołami pań-
stwowemi. Szkoły dla młodzieży pozwa-
lają ukończyć taką szkołę tej młodzieży,
która wskutek przekroczenia wieku
szkolnego nie znalazła dla siebie miejsc
w zwykłych dziennych szkołach po-
wszechnych. W uniwersytecie powszech-
nym prowadzone są cykle wykładów z
różnych dziedzin wiedzy. Pozatem słu-
chącze wieczorowych szkół i uniwersy-
tetów powszechnych korzystają ze

Trzy kongresy
międzynarodowe

We Lwowie trwać będą do 15 b. m.
Targi Wschodnie, a w związku z tem
odbywa się cały szereg imprez. Trwa
tam także sezon wyścigów konnych z
biegami w niedziele, wtorki i czwartki.
W Inowrocławiu organizowane są do 8
września rozmaitego rodzaju imprezy
lotnicze, wchodzące w program II Ty-
godnia L. O. P. P,
6 b. m. nastąpiło w Warszawie otwar-

cie Międzynarodowego kongresu dyrek-
torów _ instytutów  meteorologicznych,
którego obrady i związane z niemi wy-
<cieczki trwać będą do 15 b. m.

7, 8i 9 b. m. obradować będzie w Po-
zmaniu kongres Tow, ogródków działko-
wych, a w związku z nim odbędzie się
wystawa ogródków działkowych i ma-
łych osiedli,

12 b. m. rozpocznie w Krakowie swe
obrady Międzynarodowa konferencja w
sprawie domów wycieczkowych dla mło-
dzieży przy udziale delegatów 12 państw,
która zakończy się 17 b. m. w Zakopa-
mem. W Wilnie od 8 do 11 b. m. obrado-
wać będzie VI Zjazd historyków  pol-
skich. (b)

„Powodzie" wyborcze
Na Wiśle pod Krakowem w ciągu o-

statnich 48 godzin poziom wody pod-
niósł się zaledwie o 27 cm. Stan obecny
nie grozi absolutnie żadnem niebezpie-
creństwem.

Na Duna'cu pod Nowym Sączem za-

zmaczył się większy przybór wody, wy-
noszący około 40 om, Poziom ten nie
grozi wylewem. Na Sanie pod Przemy-
ślem przybyło zaledwie 1 cm. wody.

Na Wiśle pod Zawichostem woda opa-
dła o 1 cm. a pod Warszawą o 10 cm.
Natomiast na Bugu i Narwi trwa jeszcze
przybór wody.

Deszcze, jakie spadły w ostatnich
dniach, mie wywołały nigdzie większego
przyboru wód na rzekach. (pr)

Koszty utrzymania
znów wzrosły

Na posiedzeniu komisi do badania
zmiam kosztów utrzymania przy Głów-
nym urzędzie statystycznym, odbytem w
poniedziałek, 9 b. m., ustalono, że w
sierpniu w porównaniu z lipcem, koszty
utrzymania wzrosły o 0,8 proc. Wpłynę-
ła na to zwyżka w grupie żywnościowej
© 1,9 proc. i opałowej o 1,1 proc. Wszyst-
kie pozostałe grupy: odzieżowa i obu-
wiana, mieszkaniowa i potrzeb kultura|-
nych mie wykazały zmian. (b)

Tabela wygranych
Loterii Państwowej

(Tabela nieurzędowa).

  

Dziś, w trzecim dniu ciągnienia 4-ej klasy
33-ej Polskiej Loterji Państwowej, wygrane
psdły na numery następujące.

Zi. 10.000 nr. nr.: 7833 125099 138888 177081

ZŁ. 5.000 nr. nr.: 45093 71749 81254 87187

101182 129470 170496 179620

Po zł.2.000nrnr.: 908927981 5483859497

86979 89065 95478 109127 120836 139374

14778 153079 166080 177193 184325.

Po zł, 1.000 nr. nr.: 13089 13163 13599 17680

19170 25017 27269 28778 34905 34056 40930

46371 47455 53349 56892 57648 57462 64958

66310 69632 72407 73261 79984 94759 98886

101205 105585 106468 128611 129662 134040

140387 141892 145673 152023 153486 154416

151486 156539 162782 163252 161666 161306

171016 174229 182108

świadczeń w dziedzinie kulturalnej ze
stromy miejskiego wydziału oświaty, big-
rą udział w wycieczkach, uczestniczą w
kolonjach wypoczynkowych, korzystają
ze świetlic, klubów 4 bibljotek, z ulgo-
wych biletów do kin, teatrów i t. d. (Om)

f

Wycieczka rodaków
"ze Śląska

Władze niemieckie zezwoliły Polakom
na Śląsku Opolskim na zorganizowanie
ogólnej wycieczki do Polski. Termin wy-
cieczki Polaków ze Śląska Opolskiego
wyznaczonyzostałnadniod20do23
września. Wycieczka uda się do Krako-

wa. (pr)

Zmiany w ochronie
lokatorów

W ministerstwie sprawiedliwości oma-
wiany jest projekt znowelizowania prze-
pisów obowiązującej dotąd ustawy o

ochronie lokatorów. Zmiany  projekto-
wane są w tym kierunku, by wyjąć z pod
ochrony ustawy mieszkania większe oraz
mieszkania za'mowane przez osoby, po-
siadające znaczne dochody, wreszcie lo-
kale, z których właściciele czerpią docho
dy z podnajmowania pokojów. (om)

Rejestracja dzieci
pozbawionych szkoły

Rada szkolna m. st. Warszawy przepro-
wadzi w b. m. rejestrację dzieci w wieku
szkolnym, dla których zabrakło miejsca
w szkołach powszechnych w czasie tego-
rccznych zapisów. Rejestracja ta odbę-
dzie się w czasie od 17 do 21 września.

Rada szkolna starać się będzie na pod-
stawie tej rejestracji o uzyskanie dodat-
kowychmiejsc w szkołach, (i)

Los Ogrodu Saskiego
przesądzony

Zarząd miejski m, st. Warszawy wydał
oficjalne obwieszczenie o zamierzonem
przebiciu przez Ogród Saski ulicy, łączą-
cej ulicę Królewską z Placem Żel, Bra-
my. W myśl obowiązujących przepisów
o regulacji miast, osoby zainteresowane
zgłaszać mogą sprzeciwy do zarządu
miejskiego do dnia 7 października r. b.
Do tego terminu wystawione będą w biu-
rze regulacji miasta plany nowej ulicy. (i),

Wyboru w cechu
piekarzy

Władze przemysłowe  zawiadomiły
cech zrzeszonych piekarzy, którego za-
rząd uległ rozwiązaniu, aby dn. 16 b. m,
przeprowadzono nowe wybory zarządu.

(Om)

Rejestracja rocznika 1917
W środę, 11 b. m. w kolejnym dniu

rejestracji 'wszystkich mężczyzn ur. w
r. 1917, winni stawić się w wydziale
wojskowym Zarządu Miejskiego przy ul.
Florjańskiej 10, wgodz. od 8m.30 do
godz. 12 wszyscy poborowi zamieszkali
w obrębie XIII i XVIII komisarjatów P.

P. Zgłaszający się winni posiadać przy
sobie metryki urodzenia, dowody stwier-
dzające tożsamość osoby i dowody za-
meldowania w Warszawie. (b)

Nowe domy
w Warszawie

Na ostatniem posiedzeniu Rady budo-
wlanej przy urzędzie inspekcyjno-budo-
wlanym Zarządu Miejskiego w Warsza-
wie rozpatrzono 87 projektów budowla-
nych, z których 42 zatwierdzono, 4 od-
rzuóono, 41 odroczono. W liczbie za-
twierdzonych projektów znajduje się: 17
domów jednopietroywch, 3 dwupiętro-
wych, 7 trzypiętrowych i 5 czteropiętro-
wych. Pozwoleń na podjęcie budowy
wydano 30, (b)

Kolejka Wilanowska
na ul. Parkowej

Od czwartku dn. 12 b, m. kolejka do-
jazdowa Warszawa — Konstancin —
Chilice będzie dochodziła do ul. Parko-
wej. Wagon, który obecnie służy za po-
czekalnię i kasę, będzie przesunięty do uL Parkowej.



 

8

с Н,
onik2 wilenska \ gfTeatri muzyka. Awantury podczas chrztu babtystów

— Miejski T. „ Dziś : E) y :
г a godz. za da Sea s We wsi Pro z: ostrow- chownych A poaotyskio. a na-

iš pi : 7 wią.|[Teatrze na Pohulance doskonała komedja|skiej w czasie chrztu kilku wtošscian|stępnie wypędzili ich Zz granic wsi.
DYŻURY „APTEK: 2 awa diod Nm a ORL „Wszystkie prawa zastrzeżone” z Marju-| przez baptystów doszło do wielkiej Ponieważ jeden z sekciarzy nie-

REN w mocy dyżurują następują:e S-.awcy kradzieży narazie nie ustalono,  |szem Maszyńskim w roli głównej. Ceny| awantury. Mianowicie krewni od-|jaki Paluch stawiał opór, wrzucono

JAR ! | AW ken НЫ go do rzeki, z której wydobyto nie-Apteka Rostkowskiego Kalwaryj-
ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,
Apteka  Augustowskiego — Kijowska 2,

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA.
Zachmurzenie zmienne, maogół

malejące, z zanikającemi opadami.
Chtodno.

Slabe wiatry
północy.

północo-zachodu i

Z MIASTA.
— Stan bezrobocia w Wilnie.

Według danych Wilno liczy obecnie
4567 bezrobotnych kobiet i męż-
czyzn. W. liczbie tej znajduje się
986 pracowników umysłowych i
1123 robotników  wykwalifikowa-
nych. Zasiłki pobiera około 500
osób. (h)

PRZEMYSŁ i HANDEL.
— Próbny transport rękawiczek.

Ostatnio z Wilna wysłano kilka
próbnych transportów rękawiczek
do państw Skandynawskich i Euro-
py źachodniej. (h)

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Sprawa podatku na rzecz

Gminy Żydowskiej. Wyznaniowa
Gmina Żydowska otrzymała od Sta-
rostwa Grodzikiego pismo w .spra-
wie wymierzania (t. zw. podatku
etatowego) na rzecz Gminy, Według
projektu Starostwa ma być pobiera-
ny dodatek 10 proc. do podatku do-
chodowego, co stanowić będzie po-
datek etatowy. Gmina Żydowska
pozbawiona zostanie na przyszłość
prawa wymierzania podatku na
rzecz Gminy, czynność zaś ta przej-
dzie do kompetencji Starostwa.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Z piwnicy domu Nr. 16

przy ul. W. Pohulanka, należącej do Olgi
Totwenowej nieznani złodzieje skradli
obrazy malowane olejno, wartości 500 zł.

—- Posterunkowy P. P. Plichta  Jozei,
zatrzymał na Placu
Sienkiewicza, mieszkańca zaśc.
śm. niemeńczyńskiej, który wiózł na wozie
worek napełniony cynamonem, wagi 46 kg.
Cynamon pochodzący z przemytu, zakwe

z

stjonowano.
— Pijany — ofiarą złodziejów. Inten-,

dent szpitala św. Jakóba, p. Wł. Umia-
stowski (ul. 3 Maja) zameldował w III
kom., iż w dniu 7 września woźny szpitala,
Jan Ciesiulewicz, zam. przy zauł. Więzien-
nym 5, zasnął po pijanemu przy ul. Dzielnej,
obok młyna, i został okradziony z teczki,
zawierającej księgę meldunkową chorych,

 

Katedralnym Piotra ,
Koraliszki,

| — (Ciężkie uszkodzenie ciała,
stauracji Jana Bendlera przy ul. Ponarskiej

„25, powstała pomiędzy kilku pijanymi bój-
ka, w czasie której ciężko został poraniony

inożem Stanisław Dziemidow, zam. przy ul.
Wielkiej 22. Pogotowie ratunkowe od-
wiozło poszkodowanego w stanie b. cięż-
kim do szpitala żydowskiego.
— Podrzutek. Marjanna

 

Matras, zam.
jprzy ul. Zarzecznej 6, na klatce schodowej

wieku
w

tegoż domu znalazła podrzutka w
i którego ulokowanosokoło 8 tygodni,
przytułku „Toz”.
— Ujęcie ziodziejki. Na gorącym u-

czynku kradzieży w mieszkaniu Stanisławy
Rusieckiej, zam. przy ul. Tatarskiej 20, u-
jęto i oddano do dyspozycji władz policyj-
nych niejaką Felicję Hajdamowiczową (ul.
Sygnałowa 8). ,
wy Ill-go kom. P. P. Jozeiwys miyp rdluž

Umorzenie śledztwa w sprawie
zniewolenia: Przed kilku tygodniami tan-
cerka z restauracji Ziemiańskiej oskarżyła
niejakiego Minikesa, mieszkańca Wilna, o
to, iż ją zniewolił.

W sprawie tej wszczęte zostało docho-
dzenie, w czasie którego rzekomo poszko-
dowana pomimo otrzymanego wezwania nie
stawiła się do sędziego śledczego, wobec
czego sprawa zastała umorzona, a Minikes,
który dotychczas siedział w więzieniu, zo-
stał zwolniony.

Z WOZEM DO WILJI.

kaniec wsi Piotruchy jadąc brze-
giem rzeki Wilji stoczył się z nasy-
pu -do rzeki. Na szczęście wypadek
ten zauważyli rybacy Miechow Jan

Dereczce na pomoc. Wyłowiono De-
reczkę i konia. Woza narazie nie
wydobyto z Wilji. (h)
ZA PRZEGRANY PROCES ZAMIE-
RZAŁ SPALIĆ PRZECIWNIKA

WRAZ Z DOMEM.
Do policji wpłynął /meldunek

Mikołaja Franckiewicza  mieszkań-
ca osady Dereczyn gm. jažwiūskiej,
oskarżający niejakiego Stefana Ha-
rasimowicza, iż ten po przegranym
procesie w nocy z 7 na 8 bm. usiło-
wał podpalić dom  Franckiewicza.
Pożar jednak w czas ugaszono, dzię-
ki czemu uniknięto katastrofy, gdyż
jak się okazało Harasimowicz z

| zemsty postanowił spalić Franckie-
j wicza wraz z rodziną.
| "Na skutek tego doniesienia Hara-
simowicza aresztowano i przekaza-

 
"no do dyspozycji władz śledczych. h

MAŁY
PiLKOWINIK
z SCHIRLEY;T E:M P L E| juž wkrėtce wkinie??? i
 

CASINO|
Na wszystkie seanse Balkon 25 gr. Parter 5i gr.
Wielki niebywały podwój-

ny progran; ulubieniec wszystkich

PIJANY WOŻNICA STOCZYŁ SIĘ

43 letni Wacław Dereczko, miesz-|

Clark Gable

Jutro o godz. 8 wiecz. „Wszystkie pra-
wa zastrzeżone”.

Uwaga! 1) Administracja Teatru Miej-
skiego (W. Pohulanka 11) przypomina, iż
wydaje od godz. 10 do popoł. legitymacje
zniżkowe 25 proc. na sezon 1935-6 dla in-
stytucji urzędniczych państwowych, komu-
nalnych i prywatnych, na listy zbiorowe, z
wyszczególnieniem nazwisk. Cena legity-
macji 1 zł.

2) Dyrekcja Teatru podaje do wiado-
mości, że kupony w książeczkach zakupio-
ne do dn. 31.VIII b. r. do lóż i na parter—
ważne są do dn. 20 b. m. 1935 r. Nowe ku-
pony są do nabycia w Teatrze na Pohu-
lance.

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Ostatnie
przedstawienie „Domku trzech dziewcząt”.
Dziś przedstawienie po cenach zniżonych
op. Szuberta „Domek trzech dziewcząt”.
Ze względów technicznych „Domek trzech
dziewcząt* schodzi z repertuaru, ustępując

miejsca  „Skowronkowi* Lehara, Ceny
miejsc zniżone.
— Jedyny koncert Chóru Dana,

W driiu 17 b. m. odbędzie się w teatrze
„Lutnia” jedyny koncert Chóru Dana,

— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-
wy pt. „Publiczność na scenie”.

Od 9-go września początki
wień o godz. 6 min. 30 i 9-ej.

Polskie Radjo Wilno
Šroda, dnia 11 wrzešnia,

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien
nik poranny Muzyka. 7.55 Giełda rolnicza.
8.00 Audycja dla szkół. 11,57 Czas i Hejnał.
12.03 Dzien. poł. 12.15 Udział matki w pra-,
cy szkolnej dziecka — pogadanka. 1240;

 
przedsta-

! 
i Tyczko Tomasz, ktorzy pospieszyli Koncert. 13.25 Chwilka Фа kobiet. 1330,18 TAJNYCH GORZELNI UJAW-

Płyty. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie
kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Płyty.
16.00 Audycja dla dzieci starszych. 1620
Recital śpiewaczy Michała  Zabejda-Su-|
mickiego (tenor). 16,45 Rozmowa muzyka z
radjosłuchaczem. 17.00 Stolica wodniaków|
rep. 17.15 Muzyka salonowa. 17,50 Świat!
się śmieje — przegląd humoru. 18.00 W. A.
Mozart:  Kwintet es-dur. 18.40 '/ Recital
„skrzypcowy prof. Hermana  Sołomonowa.
„19.00 Gawęda o lnie, 19.10 Skrzynka ogól- |
na. 19,20 Chwilka społeczna. 19.25 Koncert
reklamowy. 19,35 Wiad. sportowe. 19.50
| Samoloty i ludzie — rep. 20.00 Koncert.
| 20.45 Dzien. wiecz. 20.55 Obrazki z Polski
współczesnej. 21,00 Druga audycja z cyklu
„Fryderyk Chopin”. 21.35 Spadek po mło-
dej Polsce — szkic lit. 21.50 Zdobycz me-
dycyny. 22.00 Koncert. 23.00 Kom. met.
23.05 Podróż po Europie „Jedziemy do
Hiszpanji" Audycja muzyczna,

|сРЖАМИТОЙРОДЕНИОЫООЫЕВОВЬхНTNTVOSA ESP

PAMIĘTAJCIE O BEZROBOT-
NYCH NARODOWCACH.
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Ceny bardzo

 

'przeprowadzeniu przewodu

| daż. 22 włościan pociągnięto do od-

LEŻY KUPOWAĆtylko w CHRZEŚCIJAŃSKE|-POLANIJimie+

APTECZNY D/H.
i MICKIEWICZA Nr. 7. Telef. 9-71,
: Szczegėlnie poleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwszo i

rzędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wody ;
kolońskie. i

szczepieńców dotkliwie pobili „du-

ELTAšiai A AKAA MS

DWA LATA WIĘZIENIA.
ZA OSZUSTWA.

Pomimo ścigań karno - admini-
stracyjnych i dużych kar pienięž-
nych, nakładanych na osoby zawo-
dowo trudniące się urządzaniem lo-
terji ulicznej, plaga ta nie została
jeszcze doszczętnie wytępiona.

Loterje podobne urządzają prze-
ważnie typy z pod ciemnej świazdy,
do gry zaś z zasady

przytomnego.
Jak się okazało sekciarze zdołali

skłonić 7 włościan do przyjęcia
chrztu i zaciągnięcia się do sekty
przy pomocy różnych obiecanek ma-
terjalnych, a między innemi propo-
zycją udzielenia kredytu na podnie-
sienie gospodarstwa rolnego. (h)

CHCIAŁ MIEĆ KILKA ŻON.
Na skutek złożonej skargi do

władz śledczych aresztowany został
mieszkaniec wsi Ustronie gm. ku-
delskiej Michał Gruszczyn, oskarżo-
ny o wyłudzenie od kilka wlošcia-
nek 690 zł. pod pretekstem ożenie-
nia się z niemi.

Gruszczyn okazuje się był już
dwukrotnie żonaty, lecz z żonami
swemi nie żył.

WILKI W GMINIE GRÓDECKIEJ.
W gminie gródeckiej ukazały się

wilki. Zdarzyły się wypadki porwa-
nia żywego inwentarza z pastwisk.
Gospodarze wsi Grzeszany, Kowale-
wicze i Żyrmuny zwrócili się do
władz powiatowych z prośbą o u-
rządzenie obławy na szkodników,
gdyż wilki nietylko porywają owce
i duszą cielęta na pastwisku, lecz
podchodzą również i pod zabudo-
wania gospodarskie. (h)

NA ROGACH BUHAJA,
Na pastwisku w pobliżu wsi Cha-

łupy gm. kiemieliskiej buhaj należą-
cy do włościanina Piotrowicza Igna-
cego rzucił się na pastucha Kazi-
mierza Kołodzieja, przebijając roga-
„mi brzuch, Kołodzieja w stanie cięż-
kim przewieziono do szpitala, (h)

oszukańczej
wciąganesąprzedewszystkiem dzieci
szkół powszechnych. W dniu wczo-
rajszym znalazła się na wokandzie
Sądu Okręgowego (Wydział Karno-
Skarbowy) Sprawa niejakiego Fran-
ciszka Górskiego l. 25, zam. przy ul.
Kopanica 6, dwukrotnie już  kara-
nego za podobne przestępstwo. O-|
statnio Fr. Górski urządził  loterję
na ul. Jatkowej, podczas której
oszukał większą ilość dzieci Spry-
ciarz został przytrzymany przez
funkcjonariusza P. P. i pociągnięty
ponownie do odpowiedzialności,Po

sądo>]
wego został on skazany jalko recy-
dywista na 2 lata więzienia i osa-
dzony natychmiast w więzieniu na
Łukiszkach.

NIONO W SIERPNIU.
Organa kontroli skarbowej w

ciągu miesiąca sierpnia ujawniły 18
tajnych gorzelni w obrębie Wileń-
skiej Izby Skarbowej. Równocześnie
skonfiskowano 236 litrów gotowej
samogoniki przygotowanej na sprze-

  

 

SZTUKI KOŚCIELNEJ
CARCASONNE.

Do końca września r. b. otwarta bę-
dzie w Carcasonne wystawa średniowiecz-
nej sztuki religijnej, Wystawa mieści się w
muzeum miejskiem „Citć de Carcassonne”

i obejmuje w pierwszym rzędzie bogatą
kolekcję rzeźb i płócien z XIII, XIV, XV i *
XVI wieku, wyobrażających Madonny, a
zebranych z całego szeregu kościołów i
muzeów departamentu Aude. Wspomniana

powiedzialności sądowej, (h) el,

OŚWIADCZENIE.
a niżej podpisany oświadczam,

że zawiniłem wobec Boga i Košcio-
ła Rzymsko - Katolickiego przez to,
iż będąc katolikiem zawarłem zwią-
zek małżeński w cerkwi prawo-
sławnej. Obecnie żałuję tego i spo-

 
łeczeństwo katolickie prz aszam Wystawa cieszy się frekwencją turystów,
za dane zgorszenie. EE których przyciąga miezwykłość samego

Old: Kacharski „Cite de Carcasonne“, doskonale zacho-
с Igier ucharski. wanego, obronnego grodu  średniowiecz-

Wilno, dn. 10 września 1935 r. nego.

I 2,0, Matkieoicz |

 

  

\ &
OWICZ |

dawn." J, K. Gorzuchowski
WILNO,

ZAMKOWA 9
poleca w dużym.,wyborze zegary i zegarki
craz wykonywa ,wszelkie reperacje w zakres
zegarmistrzostwa wchodzące. Ceny dostępne,

niskie,
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