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„Nie chcemy wojny, lecz nie ustąpimy** 7101bi,
Odpowiedź negusa = >

ADDIS ABEBA. (Pat). Negus
wygłosił dziś wieczorem przez radjo
mowę, stanowiącą odpowiedź na
oskarżenie pod adresem  Abisynji i
sozwijającą tezy abisyńskie. Cesarz
dodał; nie chcemy wojny, lecz nie
ustąpimy. Abisynja pragnie z całe-
$0 serca i żywi nadzieję, że dojdzie
do honorowego i pokojowego załat-
wienia sporu, zgódnie z prawem i
słusznością pod auspicjami Rady Li- staci portu Zeila.

gi Narodów i na podstawie paktu
Ligi.
RZYM, (Pat). Według informacyj

dzienników, negus nie ma najminiej-
szego zamiaru uszczuplać swoich
praw suwerennych, najwyżej gotów
jest przyjąć radców technicznych Li-
gi Narodów i ustąpić włochom część
prowincji Ogaden, za co otrzymałby|
od Anglików dostęp do morza w po-|

'

męskiej i dziecięcej.

ARGUMENTEM
najsilniejszymi nieodpartym „POLSKIEJ SKŁADNICY , GALANTERYJNEJ"

Bez obowiązku kupna zapraszamy do obejrzenia osiataio nadesianych wzorow | moaeliszlafroków puchowych, wyrobów wełnianych, bielizny, konfekcji dziecięceji szxolnej,
rękawiczek, parasolek, prześlicznych bluzeczek i wszelkiej sezonowej gaianterji darnskiej,

Franciszka Friiczki
jest stała troska o wygoocę swej Kuijenieli
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Mowa premjera Lavaia
„ia Zgromadzeniu Ligi Narodów

GENIEWA. (Fat). O godz. i0 min,
40 zacząt przemawiać na Žgroma-
dzeniu Ligi Narodów premjer Lavai.
mówca zadekiarowai na wstępie
wierność francji wobec pakiu Ligi
Narodów. Wokiryna zbiorowego
bezpieczeństwa oswiadczyi premjer
Lavai — pozostaje naszem prawem.
negowanie pastu Ligi Narodów о-
znaczaioby rezygnację z naszych
ideaiów. Sir Samuei rioare w swem|
przemówieniu zaakcentowai wolę!
w. Brytani w kierunku poparcia|
systemu — zbiorowego  bezpieczeń-|
siwa bez zastrzeżen. Zaden kraj nie|
przyjmuje oświadczenia tego do wia-
domości z Satysiakcją większą, ani-|
żeli Francja. Fo ukiadach тауш-
skich nie mogę bez wzruszenia mó-
wić0 koniiikcie, który tak dalece
zacięzyi ua obradach zgromadzenia,
4 stycznia w iKzymie Mussolini i ja
zaiatwilismy wszystkie sprawy, któ-
1e mogty nas dzielić. W  Stresie,
wraz z delegatami brytyjskimi na- |
traiilismy u Mussoliniego na analo-
gicznią cechę siużenia sprawie po-
««oju 1 wiem, ze jest on gotów do

 

 

UGświauczenie Ricketta
LONDYN. (Pat). Rickett о-

świadczył po swym przybyciu do
Londynu, że zamierza utrzymaći
eksploatować nabytą od negusa
koncesję.  Zapowiedziawszy bliski |
swój przyjazd do Nowego Jorku,|

przygotowania
RZYM. (Pat). Dziennik „Azine Co-

loniale“ zwraca uwagę na przybycie wiel-
kiej iloty brytyjskiej na Morze Północne,

podkreślając, że Gibraltar, Malta, Cypr i
Aleksandria są dziś w stanie obrony i ata-
ku. Wzdłuż wybrzeży Egiptu i Palestyny
krążą torpedowce i statki strażnicze, Po-
dobną dziaialność zaznacza się również w
Agaba na Morzu Czerwonem. Floty wśród-
ziemnomiorska i atlantycka spotkają się w

Navarino. Obecność tylu jednostek iloty

brytyjskiej ma morzu śródziemnem oraz
przygotowanie baz jest -— zdaniem dzien-
ака — znamiennym aktem  polityczaym.
Osiągnięto taki stopień zbrojeń, że zaczyna
to grozić alarmująco naszej pozycji na Mo-
rzu Śródziemnem i Czerwonem. Przybycie

każdego nowego okrętu angielskiego na
„Mare Nostrum* nie może nie wywołać za-
rządzeń z naszej strony. Odpowiedź musi
być o wiele poważniejsza, śdy Anglja ze-
chce sprowadzić w sąsiedztwo naszych wód
swoją ilotę krajową. Stać się to może na-
wet przed przybyciem tej floty.

LONDYN. (Pat). Reuter donosi z Aten,
że na wyspach Dodekanezu zaznacza się b.

ożywiona działalność wojskowych władz

włoskich. Wyładowuje się tam ciągłe woj-
sko i materjały wojenne. Do wyspy Lores,
której  fortylikacje nadbrzeżne zostały
wzniesione, przybyły 2 kontrtorpedowce i
trzy transportowce z wojskiem. Na wodach
wysp Patoms, Leros, Kos i Kalymros pa-
trolują kontrtorpedowce i lotniskowiec,
które czuwają nad ruchem okrętów.

RZYM. (Pat). Na statku „Saturnia* od-
jechało z Neapolu 4 tys. żołnierzy i olice-|

 
 

wójeniie do ubrony
i ataKu

kontynuowania tej wspóipracy. By-
waty niekiedy w Genewie uudne
momenty i isiotne rozczarowania,

ale wiara nasza w Ligę Narodów
migdy ше siabia, 4 wytrwaiošcią,
Kiorej nic mie zdoia zniecięcić, re-
prezenianci trancji będą się stale
pizyczyniali do wzrostu prestiżu Li-
gi Narodów i do rozszerzenia jej za-
«resu dziaiania.
W ostatecznym wysiiku Ligi Na-

rodow, mającym na celu znalezienie
wyjścia z sytuacji — jesiem zdecy-
dowany wykonac obowiązek CZiOn-
ka Ligi Narodów i przyjaciela
Wioch. Zostanie uczynione wszyst-
ko, aby zaspokoić „uzasadnione po-
trzeby Wioch — szanując zarazem
uprawnienia innych czionkow Ligi.
rrancja i W, Brytanja są całkowicie
zgodne co do koniecznosci poszuki-

GENEWA. (Fat), Na posieuzeniu
popoiudniowem Wada przyjęła po
dłuższej dyskusji raport delegata
tiiszpanji w sprawie reklamacji Hin-
landji, wniesionej przeciw Wielkiej
Drytanji w sprawie używania pod-
czas wojny przez Wielką  Brytanję
statków tinlandzkich.

Następnie Rada na podstawie ra-
portu delegata Hiszpanji zajmowała
się sprawą ludności asyryjskiej, zą-
mieszkującej lrak,

GENŁWA. (Pat). Bezpośrednio
po mowie Lavala brytyjski minister
spraw zagranicznych sir Samuel Ho-
o odleciał samolotem do Londynu.

, godzinach. popołudniowych —рге-
mjer Laval Aaa samochodem do
Owernji Powrót jego do Genewy
nastąpi zapewne w poniedziałek. wania pokojowego zaiatwienia kon-

ilisiu. Nasze zobowiązania iigurują
w pakcie Ligi Narodów i t'rancja nie
uchyli się od ich wykonania,

iiowę  Lavala. zgromadzenie
spotkaio burzliwemi okiaskami,

—

Rickett dodał: uzyskałem  najpięk-
niejszą koncesję, jakiej nie widział
świat oddawna. Jestem specjalnie
dumny, że udało mi się przeprowa-
dzić taką sprawę.

rów dywizji czarhych koszul „21 kwietnia”,
Przy odjeździe obecny był następca tronu
Hurbert. 3

Dywizja „Assietta“ jest zaladowywana
na okręty w porcie Genueńskim i w naj-
bliższych dniach wyjeżdża do Airyki.

RZYM. (Pat), i2 tys. Wiochów w Rio
de Janeiro zażądaio zapisania ich jako o-
chotników na wyprawę abisyńską.

ADDIS ABEBA. (Pat). _ Korespondent
niemieckiego biura inform. zamieszcza roz-
mowy z posiem irancuskim w Addis Abe-
bie, który oświadczył, że' zażądał przysia-
nia oddziału liczącego 180 ludzi dla strze-
żenia linji kolejowej

Korespondent podaje, że poselstwa' abi-
syńskie w Europie angażują codziennie no-
wych oiicerów europejskich, Dotychczas
przybyło do Abisynji 14 oiicerów belgij-
skich oraz 6 giicerów angielskich. Przybyć
mają oficerowie szwedzcy.

MYSZ AB AN

Znamienna zapowiedź
LONDYN. (Pat). Z Dżybuti do-

noszą, że tamtejszy konsul włoski

 

  

CZY CHINY WEJDĄ DO LIGI
: NARODÓW,

GENEWA. (Pat). Rada Ligi na
posiedzeniu  poułnem rozważała
sprawę stworzenia nowego miejsca
w Radzie dla Chin. Ze strony so-
wieckiej i tureckiej wypowiedziano
się za prowizorycznym przyjęciem
Chin do Rady na okres 2-letni. Po
upływie tego okresu zajęłyby Chiny
miejsce  lurcji. Przeciwko temu
projektowi wystąpiła W. Brytania,
sprzeciwiając się rozszerzaniu skła-
du Rady Ligi Narodów,

Stanowisko W, Brytanji ocenia-
ne jest w kołach ligowych jako ten-
dencja unikania jakichkolwiek  po-
sunięć, mogących wywołać ujemne
wrażenie w Japonii.

OBRADY KOMITETU 5-CIU.
GENEWA. (Pat). W, dniu dzisiej-

szym podkomitet pięciu, wyłoniony
przez Komitet 5 członków rady dla
zatargu  włosko-abisyńskiego, w
dalszym ciągu prowadził swe prace.
Wedle potwierdzających się pogło-
sek, prace te mają za przedmiot
propozycje francuskie, których— се-
lem jest danie maximum  zadość-
uczynienia interesom włoskim w
Abisynji przy równoczesnem  unik-
nięciu wojny oraz przy zachowaniu
suwerenności Abisynjii W. kołach
sekretarjatu Ligi Narodów wyrażane
są przypuszczenia, że komitet 5-ciu
zabiegać się będzie o uzyskanie zgo-
dy wszystkich członków Rady ma
propozycje, które są obecnie tema-
tem prac podkomitetu.  Równo-
cześnie czynione będą ostatnie wy-
siłki, zmierzające do zapewnienia
zgody stron zainteresowanych. Gdy-
by tej nie udało się zapewnić, Ko-
mitet przedstawiłby wyniki s
prac Radzie Ligi Narodów. O treści
propozycyj francuskich, iktóre  oto-
czone są zupełną tajemnicą, krążą
w kołach Ligi najrozmaitsze pogło-
BRIO 0 uprzedził 14 oficerów belgijskich, u-

dających się w charakterze instruk-
torów do Abisynji, że każdy euro-
pejczyk, któryby walczył przeciw!
Wiłochom i został ujęty z bronią w.
(Si, zostanie na miejscu rozstrze-'
any.
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CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
L. O. P. P.
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Wszystkim naszym Szan.

Zwołanie Reichstagu
„w orymoeruze

NORYMBERGA. wat. Dzisiaj rano zw, „Zagadnienie biurokracji  Prawdopo-
rozeszła się w Norymberdze wiadomość o | dobne są przytem zasadnicze zmiany w or-
zwoianiu tutaj na niedzielę Reichstagu. |$anizacji politycznej administracji Rzeszy.

Fakt zwołania Reichstagu na terenie| Z zagadnień polityki zagranicznej poru-
poiudniowym Rzeszy wywoiał niezwykie|szone zostanie, jak siychać, ustosunkowanie
wrażenie w całych Niemczech. Tiumaczą i się rządu Rzeszy do Litwy na ile zagadnie-
go tu jako podkreślenie nietylko znaczenia nia Kłajpedy, które uwypuklone zostało о-
roli partji, lecz również jako wyraz chęci statnio w mowie premjera Goeringa, wygło-
przełożenia ciężaru gatunkowego polityki szonej 8 bm. w Prusach Wschodnich, a
niemieckiej na południe. podkreślone było dobitnie przez prasę jako

NORYMBEKGA. (Pat) Z kół dobrze | największa bolączka narodu niemieckiego.
poiniormowanych korespondent Pat. otrzy- BERLIN. (Pat). Jak siychač ze strony
mał nast. wiadomości na temat deklaracji, | dobrze poiniormowanej, dekiaracja  nie-
którą w imieniu gabinetu Rzeszy wygłosił dzielna rządu Rzeszy zawierać będzie rów-
kanclerz Hitler w niedzielę przed Reichsta- nież rozporządzenie, mocą którego z dniem
giem. Za rzecz pewną uchodzi ogłoszenie 15 września rb. urzędową'ilagą Rzeszy nie-
ustawy, regulującej na terenie Rzeszy po- mieckiej będzie sztandar partji narodowo-
iożenie żydów. Przypuszczać należy rów- socjalistycznej, na którym widnieje swa-
nież, że uregulowane zostanieustawowo t., styka,

Strajk w Lidzie
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'żelaza i

wych |kiej, od uderzenia pioruna spalił się

LIDA. W  lidzkich odlewniach wisko bezwzględne licząc na pomoc
narzędzi rolniczych „Po-,Z. Z. Ž., który ma pewien iundusz

land" i „Berland” wybuchł strajk,|rezerwowy na doraźne zapomogi.
który objął giserów i robotników. WYCIĘCIE ZAGAJNIKA.
Strajk ma podłoże ekonomiczne. Wi nocy г 11 па 12 bm. nieznani
Robotnicy żądają podwyżki od 60|sprawcy wycięli zagajnik należący
do 70 groszy dziennie, do iolw. Rusieckiej, m-ki gm. de-

Strajk został ogłoszony na czas! rewnickiej, MWycięto. przeszło 150
nieograniczony. Sprawą tą zajmował sosen. Gajowego Krzywicza znale-
się już Inspektor Pracy, który odbył |ziono nad ranem przywiązanego do
szereg konierencyj z przedstawicie- |drzewa, Jak się okazało deiraudan-
lami pracowników, jednakże bez re-|ci leśni, zauważeni przez gajowego,
zultatów. Robotnicy zajmują stano-|obalili go na ziemię i przywiązali.

Groźny pożar w Ejszyszkach
Z Lidy donoszą: W dniu 12 bm. na ulicę, poczem zjawiły się straże

około godziny 20-ej wybuchł w do- |pożarne: ejszyska i raduńska. Brak
mu zajezdnym na rynku  ejszyskim|dostatecznej ilości wody bardzo u-
pożar, który wskutek gęstego zabu-| trudniał akcję ratunkową. W czasie
dowania miasteczka objął wkrótce] gaszenia pożaru jeden strażak uległ
19 budynków w tem 12 domów poparzeniu. Straty wynoszą około
mieszkalnych. Rzeczy wyniesiono|zł. 82.000.

Pożary na wsi
MOŁODECZNO. W dniu 11 bm. rzem żywym Józefa Świrabowicza.

o godz. 5,30 we wsi Wazgieły, gminy Straty wynoszą około zł. 2.000. Przy
radoszkowickiej, spaliła się więk- puszczają, że pożar powstał wsku-
szość zabudowań, należących do tek nieostrożnego obchodzenia się z
czterech Romaszkiewiczów. Pożar|ogniem. \
spowodował piąty Romaszkiewicz,|
Andrzej, który pędził samogonkę w!
stodole. Obecnie czeka w areszcie
na rozprawę sądową.

ŚWIĘCIANY. Konstanty Czu-
biow z majątku Dzidziałówka, gmi-
ny: podbrodzkiej, zgłosił w policji, że
w dniu 30 ub. m. dwaj 10-letni pa-
stuszkowie z Podbrodzia podpalili
jego las. Pożar został odrazu opano-
wany,

Wi dniu 3 bm., o godz. i6-ej w
koolnji Mełejkocie, gminy podbrodz

WYNIKI WYBORÓW,
GŁĘBOKIE. W dniu wczoraj-

szym okręgowa komisja wyborcza
nr, 48 w Głębokiem zakończyła ba-
danie uchwał obwodowych komisyj
wyborczych o ważności oddanych
głosów :

Uprawnionych do głosowania
wedle spisu było 206.367, Złożono
kart 80.306. Unieważniono '3.663
kart.

W kolejności otrzymali głosów
następujący kandydaci:

1) Alfons Jozanis 51.539.
2) Borys Pimonow 28.201.
3) Józef Kurkowski 27.818.

Józefowi Barzdzie dach
śpichrza.
W, nocy z 10 na i1 bm. we wsi

Gudełki, gminy solecznickiej, spali-

słomiany  
 

Od Adm
scowym, którzy zalegają z opłatą prenumeraty „DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO" będziemy zmuszeni WSTRZYMAĆ wysyła-

nie pisma z dniem 15 b. m.

BOBOCECCCOCECCOEOEROGOOOOOGCOCŚ

4) Eugenjusz Balcerak 22.370. ‚
Wobec tego mandaty otrzymają

Alfons Jozanis i Borys Pimonow.
STARE PIECZĘCIE I AKTA DO
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO.
Wszystkie stare pieczęcie i akta

|samorządów i urzędów gminnych
| posiadające znaczenie naukowo-ni-
|stęryczne są deponowane w archi-
iwum państwowem w Wilnie. Ostat-
Inio kilka urzędów gminnych nade-
słało do archiwum wycofane swoje
alkta i pieczęcie. (h)

ła się stodoła ze zbiorami i inwenta-
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Komentarze prasy. londyńskiej
do mowy. Hoare'a

LONDYN — 12.9 (PAT) — Cała
prasa angielska zgodnie podkreśla, że
mowa min. Hoare'a posiada pierwszo-
rzędne znaczenie. W dziennikach prze-
bija się zadowolenie i duma ze stanow-
czej treści, a zarazem taktownej formy
przemówienia.

„Daily Telegraph" podkreśla, że na-
wet delegaci brytyjscy byli zdziwieni
entuzjazmem mowy. Dziennik zazna-
cza, że mowa ta zawiera groźbę, iż, o
ile Liga okaże się niegodnem narzę-
dziem, Wielka Brytanja może czuć się
zmuszona szukania zabezpieczenia
własnych interesów inną drogą.

„Times“ zaznacza, že Hoare dorósł
do wielkości chwili. Sala zgromadzenia
stała się forum świata, którego nadzie-
je nie zostały zawiedzione. Byfo rzeczą
niezwykle łatwą — podkreśla „Times'
—powiedzieć coś, co mogło uczynić
sytuację bardziej krytyczną i utrudnić
zadanie Rady, ale Hoare uniknął tego
bez uciekania się do ogólników. Brytyj-
ski minister spraw zagranicznych wy -
raził poglądy nietylko rządu, ale i ca-
łego kraju. Miał on niewątpliwie rację,
twierdząc, że w obecnej sytuacji bry -
tyjską opinja publiczna jest przekona-
na, iż idzie tu o całą przyszłą użytecz-
ność Ligi.

Stary system przymierzy nie prze-
szkodził wojnie. Obecnie, mimo wstrzą-
su, nowy system w dalszym ciągu u-
"trzymuje się, ale jeszcze jedna prze-
szkoda i skuteczne wyzwanie pod adre-.

"sem paktu stanowiłoby jego koniec.
Zadaniem Ligi jest wykazać, że istnieją
inne metody, poza wojną, dla osiągnię*
cia legalnych ambicyj narodowych, w

« przeciwnym bowiem razie Liga nigdy
«nie będzie narzędziem rozwoju między-
narodowego,

*_ „Times'* przyznaje, że dla wielu Li-
ga wydaje się instytucją, pomyślaną

; dla obrony stanu posiadania powojen-
nego. W pewnej mierze buntowanie
się przeciwko niej może być zrozumia-
łe. Liga musi rozwinąć swoje konstruk-

tywne zasady, o ile ma przetrwać, i 0-
becnie nadeszła odpowiednia chwila.
W obecnym konflikcie uderza, zda-

niem dziennika, gotowość członków Li-
gi do uwzględnienia ambitnych preten-
syj mocarstwa, występującego naprze-

kór Lidze. System bezpieczeństwa zbio.
rowego ogarnia całokształt paktu Ligi.
'Obecnie zbliża się moment, gdy stano-
wisko Ligi wobec aktu agresji wysta-
wione będzie na próbę.

Zdaniem „Times'a* brytyjski mini-
ster spraw zagranicznych nie mógł być
bardziej dobitnym w tej sprawie, cho»
ciażby ze względu na to, że nie nastą-

' pił jeszcze żaden akt agresji. |
Zdaniem dziennika szczególnie wiel-

kit zainteresowanie wywołują te ustę-
py mowy, w których Hoare poruszył
zagadanienia surowców. Jednak samo
przekazanie kolonij z jednego kraju do
drugiego nie rozwiązuje zagadnienia —
podkreśla dziennik, Co wojna może o-
znaczać dla świata współczesnego, ja-
sno wynika z ostatnich 20 lat. Świat ina
jeszcze przed sobą świadomy wybór
między tą czy ową przyszłością —
kończy „Times”.

„Daily Express" przypomina, że to,
co minister Hoare powiedział, rząd
brytyjski mówił już oddawna. Należy
obecnie czekać mowy Lavala, aby do-
wiedzieć się, czy Francja również go-
towa jest popierać pakt Ligi. Jeżeli
Liga się załamie w obecnym kryzysie,
to również załamie się pomost między
W. Brytanją a kontynentem.

„Daily Mail'' podkreśla, że gdyby

przyszło do wymuszenia sankcji, cały

ciężar spadłby na Wielką Brytanję, ale
fłudność brytyjska nie chce się mieszać

do sporu abisyńsko — ostrzega dzien-

mik.

Tekst mowy ustalono
3 tygodnie temu

LONDYN — 12.9 (PAT) — „Daily
"Telegraph" dowiaduje się, że treść o-

świadczenia min. Hoare'a w Genewie

ustalona została na specjalnem posie -

dzeniu gabinetu brytyjskiego, które od-

"było się trzy tygodnie temu, Wówczas
postanowiono również, aby brytyjski

minister spraw zagranicznych wystąpił

z projektem ankiety w sprawie surow-

ców w koloniach.
Dziennik podkreśla, że ta część mo-

wy jest wyrazem dążenia rządu brytyj-

skiego usunięcia drogą współpracy po-

kojowej przyczyn ekonomicznych, któ-

re mogłyby doprowadzić do wojny

To, że oświadczenie to uczynione zo.

stało z forum Ligi, oznacząć ma, iż

rząd brytyjski nosi się z myślą ankiety

pod auspicjami Ligi, prawdopodobnie

przez komitet ekspertów. Dziennik

podkreśla, że ankieta taka posiadałaby

bardzo daleko idące znaczenie, aniżeli

spór włosko - abisyński i prędzej czy 

później Niemcy wystąpiłyby z żąda -
niem kolonii. у

Włochy niezadowolone
MEDJALON — 12.9 (PAT) — Pra-

sa włoska wyraża otwarcie swe nieza-
dowolenie z mowy, wygłoszonej wczo-
raj przez angielskiego ministra spraw
zagranicznych w Genewie.

„Corriere della Sera* mówi o wiel-
kiem wrażeniu, jakie wywarła ta mo-
wa, i nazywa ministra Hoare'a „niemo-
ralnym moralistą”, którego, wywody
nie mogąwżadnym razie przyczynić się
do poprawy sytuacji w zatargu włosko-
abisyńskim.
Turyńska „Stampa' nazywa tę mo-

wę „pomnikiem obludy“,

Opinia prasy berlińskiej
BERLIN, —12:9, (PAT.).—Mimo za-

przątnięcia uwagi kongresem norym -
berskim prasą niemiecka w dalszym
ciągu śledzi bacznie wydarzenia na te-
renie genewskim. ;
Mowa ministra:: Hoare'a -wywolata:

silnę wraženie.
„Berliner Tageblatt“ pisze: „Mowa

Hoare'a, mimo swej umiarkowanej for-
my, wykopała przepaść pomiędzy Wło-
chamiiAnglją. Mowa ta — dodaje da-
lej dziennik — może tylko utrwalić
Włochy w, ich dotychczasowem stano -
wisku.

0 co Francja pyta?
LONDYN —12.9. (PAT.).—„Times'

zamieszcza pogłoskę, iż rząd francuski,
za pośrednictwem swego ambasadora
w Londynie, zwrócił się do Foreign
Office z zapytaniem, czy można uwa -
żać za rzecz pewną, iż mocne stanowi-

sko, zajęte obecnie przez rząd W. Bry-
tanji w Genewie w stosunku do pewne-
go aktualnego zatargu, stosowaćsię bę-

dzie również do mogących się wyłonić
zagadnień europejskich.

Rozbici

 

 

Zjazd norymberski

o służbie pracy

NORYMBERGA, 12.9 (PAT) Dzień
dzisiejszy kongresu partyjnego stał
pod hasłem służby pracy. Oddziały
„Arbeitsdienstu* przez trzy godziny
maszerowały przed kanclerzem Rze-
szy. Po defiladzie odbyło się zebranie,
na którym przemawiał przywódca i
"twórca kadr pracy, Hierl, po nim zaś
kanclerz Hitler.

Zwracając się do członków kadr
pracy, kanclerz podkreślił znaczenie
„Arbeitsdienstu“, jako szkoły wycho-
wawczej narodu niemieckiego. Wska-
zał przytem, że Niemcy są pierwszem
państwem, które wprowadziło u siebie
obowiązkową służbę pracy.

Złośliwość włoska
„pod, adresem Hawariate

RZYM, 12.9 (PAT). Prasa włoska
potraktowała bardzo złośliwie prze-
mówienie delegata abisyńskiego, Ha-
variete, na zgromadzeniu Ligi Na1o-
dów, zaznaczając, iż posiada on 30
niewolników,

- Pisma podkreślają przytem, że Her-
riot i Paul - Boncour bili brawo po
skończonej mowie tego „właściciela
niewolników',

P.zym'erze (rurhlina
z Roosev Item?

NOWY JORK, 12.9 (PAT). Cough-
lin, założyciel „Ligi sprawiedliwości
społecznej, spotkał się z /prezyden-
tem Rooseveltem w jego rezydencji w

Hydeparku. W kołach. politycznych
przywiązują duże znaczenie do tego
spotkania.
Coughlin, który po Huey Longu. był
najpoważniejszym przeciwnikiem Roo-
sevelta i który cieszy się wielką po-
pularnością, rzekomo obiecał swe
poparcie prezydentowi.

e bloku
angio-trantusko-w'osklego?

Pesymizm prasy francuskiejpo mowie

PARYŻ, 12.9. — PAT, — Prasa fran-

cuska zamieściła już wczoraj w wyda-

niach prowincjonalnych komeńtarze

do mowy sir Samuela Hoare'a.

„Agence ėconomigue et financičre“

twierdzi, że mowa ta stanowi nową e-

pokęw historji Ligi Narodów i organi-

zacji pokoju. Oświadczenie Anglji

stwierdza przywiązanie W. Brytanji do

paktu Ligi, Jest ono. kategorycznem

potwierdzeniem polityki, oddawna śło-

szonej przez Francję, Mowa Hoare'a

ułatwić może jedynie pojednawcze wy-

siłki min. Lavala.
„Petit Parisien'' zaznacza, że po raz

pierwszy Wielka Brytanja tak jasno 0-

kreśliła swoje zapatrywania na zagad-

nienie zbiorowego bezpieczeństwa i

pokoju, Hoare rozwinął dawną myśl

Brianda: pakt, tylko pakt, i nic więcej,

jak pakt,
Potwierdzając stanowisko Edena w

sporze włosko-abisyńskim, Hoare ka-

tegorycznie wypowiedział się za utrzy-

maniem niepodległości i integralności

"narodów, odwołujących się do pomo-

cy Ligi, ale jednocześnie uczynił da-

leko idące awanse Włochom, proponu-

jąc im wznowienie rokowań w sprawie

równego podziału w świecie surow-

ców, w szczególności produktów kolo-

njalnych,
St. Brice w „Journal“ zauwaža, iž

mowa Hoare'a byla w dužej mierze

przeznaczona dla opinji angielskiej.

Na innem miejscu czwartkowy „Jo-
urnal“, omawiając mowę Hoare'a pi-

sze: Angielski minister - oświadczył,
że Liga Narodów, jako organizm mię-

dzynarodowy, jest warta tyle, co pan

stwa, jakie go tworzą: Ale państwa nie

zmieniają się w sposób cudowny, trze-

ba więc wysunąć stąd wniosek, że je- |

dyną rzeczą, która ulega zmianie, jest

spoistość tych państw, ale czy to mo-

że być stałym czynnikiem utrzymania

spokoju w Europie? — zapytuje dzien-

nik, ‚
Historja powojenna jest ustawiczną

serją gwałtów nowej ewangelji między-

| narodowej, Anglja pierwsza tolerowa-

ła te gwałty i gdyby ocenić jej zamie-

rzenia na przyszłość według dawnych

doświadczeń, należałoby ocenić je
sceptycznie, Mowa Hoare'a przybrała

rozmiary manifestacji narodowej prze-

giwko polityce włoskiej, Nie uwzślęd-

niła żadnego z argumentów włoskich,

usprawiedliwiających ich roszczenia.

W tych warunkach trudno oczeki-

wać pojednania, Powstaje poważne

pytanie, czy nastąpi rozbicie bloku an-

glo - francusko-włoskiego, który prze-

cież stanowi podstawę utrzymania po-  
 

/ rządku w Europie. Wielkie zasady i

hasła są pięknew teorji, pozostają

jednak w zupełnej sprzeczności z rze-

czywistošcią. |
Sprawozdawca „Le Petit Journal“

twierdzi, że mowa min. Hoare'a pozo-

stawia bardzo małe możliwości akcji

dyplomatycznej. Sytuacja obecna

przedstawia się w sposób następujący:

Liga Narodów otrzymała od swego naj. |.

ważniejszego członka ostrzeżenie, iż

powinna wgłębić się w istotę konflik-

tu, gdyby ten nastąpił, Konflikt ten je-
dnak ogólnie uważają za nieunikniony,

Pozostawione negocjatorom możliwo-

ści są niewystarczające. Nie mogą one

dać dyplomacji nowych argumentów

do pokojowego załatwienia sprawy.

Hoare przycisnął do muru jednocze-
śnie Ligę Narodów i Włochy,

| Dr. Wagner uzasadnia

politykę rasową Мет:ес
-NORYMBERGA;'129 (PAT). Dr.
Wagner, przywódca narodowo - socja-
listycznego związku łekarży, wygłosił |
"dziś na kongresie partyjnym przemó-
wienie, 'w którem uzasadniał: niemiec-
ką politykę demograficzną i rasową.

Dr. Wagner stwierdza, iż podczas
gdy szereg krajów całego świata trwa
jeszcze w obłędzie równości rasowej,
"Niemcy wskazują na _przyrodzoną i
biologiczną nierówność pomiędzy ludź-
mi. Nauka o równości ras jest tworem |
liberalizmu i marksizmu i pozostaje w
jawnej sprzeczności z naturą człowie-
ka. :

Narodowysocjalizm wskazuje ha o-
drębną'i przez„Boga wyznaczoną nie- |.
równość: ludzi, jako podstawę wszel-
kiego. życia” kulturalnego i biologicz-
nego. Politycznie zasada ta jest ideą
przywództwa, biologicznie — zwalcza-

Ofiarą spisku
 

niem degeneracji i przeciwstawieniem
się mieszaniu ras.

Dlatego też w najbliższym czasie

wprowadzona będzie ustawa o „ochro-

nie krwi niemieckiej”, zabraniająca

Niemcom małżeństw mieszanych z Ży-

dami. Dalszym krokiem będzie bez-

względne zniszczenie wpływów żydow.

skich na życie polityczne i gospodar-

cze w możliwie najdalszych grani-

„ cach.
Mówca w ironicznej formie wskazał

ma fatalne skutki sowieckiej polityki
demograficznej, przyczem "uwypuklił

korzystne wyniki zarządzeń niemiec-

kich w dziedzinie uzdrowienia rasowe-

„go. Wyraził on przytem przekonanie,

iż poczynania narodowych socjalistów

odniosły pełny sukces, a naród nie-

miecki, stojący na krawędzi „śmierci

biologicznej”, wyprowadzony zostanie

ku nowej szczęśliwej przyszłości.

politycznego
„pad! senator Long

ST, LOUIS —.12.9.(PAT) — Tutej-
szy. dziennik „Star - Times“ zamiesz-
cza własną wiadomość z Baton Rouge,
jakoby sekretarz zamordowanego se -
natora Longa, niejaki Charles Christen- |
berry miał twierdzić, że zabójca -sena-
tora Longa, dr. Weiss, należał do taj-
nego. związku, który w, dniu 21,lipca
na tajnemposiedzeniu,odbytem w jed-
nym z hoteli w Nowym Orleanie, wy-
dał rzekomo wyrok śmierci na senatora
Longa.

Przebieg. obrad : utrwalony został:
przez dyktafon, ukryty w pokoju przez
jednego z sekretarzy zmarłego sena-

Napreżenie-wGrecji

stora. Na płycie dyktafonu m. in. utrwa-
„lony został głos męski, który mówi:
„Zabójca Longa musi być wylosowany.
Potrzebujemy właściwie jednego czło -
A jednegorewolweru i jednej ku-

1.

Na posiedzeniu tem Weiss miał wy-
| ciąśnąć czarną gałkę, naskutek czego
stał się potem wykonawcą wyroku.
Kongres stanu Luizjana postanowił,

iż trumna ze zwłokami zamordowanego
'senatora wystawiona będzie przęz dwa
dni w sali obrad kongresu na widok pu-
"bliczny, w sobotę zaś senator Long po-
chowany będzie ną Kapitolu.

1

wzrasta
WIEDEŃ, — 12.9. (ATE.)-—Z Aten

donoszą, że sytuacja wewnętrzna po-:
zostaje nadał napięta, Partjaludowa,
"posiadająca w całymi kraju 'licznych

zwolenników, domaga- się powołania
do służby dymisjonowanego generała
Panagiotakosa' i ustąpienia generała
Kondylisa. : ;
W związku z zaostrzającemi 'się z

każdym dniem tarciami wewnętrznemi
w kołach 'militarnych: zaobserwować
się daje nerwowy nastrj. Partja re-
publikańska wykazuje od pewnego
czasu ożywioną działalność.

Znowu powódź
w. Chinach .

SZANGHAJ, 12.9 (PAT). Ulewne
deszcze spowodowały podniesienie się
poziomuŻółtej rzeki 010-metrów: W
Czunking wezbrane fale porwały i u-
niosły całe osiedla, Kilka tysięcy lu- dzi jest bez dachu nad głową. '

Odpowiedź „Gisrnale dltalia”
na mowę Hoare'a

RZYM, 12.9 (PAT). VirginioGayda

w „Giornale d'Italia" zajmuje się prze-

mówieniem min. Horae'a, który w izbie

gmin powiedział swego czasu, że ma

sympatję dla ekspansji włoskiej, na

zgromadzeniu zaś Ligi Narodów 0-

świadczył, że chodzi o bardziej spra-

wiedliwy podział surowców.

Tylko to — nic innego, Ani słowa 0

rewizji systemu mandatów, ani o przy-

dziale kolonij. Utworzenie komitetu

pięciu w Genewie, który ma zadowo-

lić 43 miljony Włochów i uratować

prestiż Ligi Narodów — to fantazja i

utopja zarazem,

(Od roku 1919 Włochy żądają ulg

kolonjalnych, Żądanie to spotykało się

zawsze z odmową. Hoare niepotrzeb-

nie fałszował istotę problemu włoskie-

go. Tu nie chodzi o przyjemności

„wojny dla wojny”, o „propagandę

rządową”, o „podnoszenie namiętności

narodowych",

Właśnie rządowa propaganda an-

gielska stworzyła absurdalną łączność

między konfliktem abisyńskim a bez-

pieczeństwem kolektywnem, Minister

angielski niepotrzebnie przyłączył się

do antyfaszvzmu. Przemówienie było

wrogie włoskiej polityce bez pokaza-
nia, że może być inaczej.

Sprawa wykracza poza wypadek a-
bisyński, poza Ligę Narodów. Hoare—

kończy Gayda — chce uderzyć we

Włochy jako w siłę, która może rzucić

cień na imperjalizm brytyjski. Za po-

mocą akcji antyfaszystowskiej impe-

 

 

rjalizm angielski chte oczyścić sobie.
drogę od dokuczliwych praw młodych
i silnych narodów. -

Zwracają tutaj uwagę, żepółurzędo-
wy organ mówi o prawach silnych na-

rodów do kolonij, czyli nie myśli jedy-

nie o Włoszech faszystowskich,

W związku ze spodziewanym w
'niediugim czasie plebiscytem, który
„zadecydować ma o zmianie ustroju w
Grecji, partja republikańska zapowia- `
da czynny swój udział w plebiscycie,
w którym wypowie się za republiką.
Organa prasowe dawnej pa.tji venize-
sistów  oświadczają, że Venizelos
zamierza osobiście kierować akcją
propagandową. partji republikańskiej.
Partja usiłuje pozatem skłonić prezy-
denta państwa Zaimisa do dymisji.

ATENY, 12.9. — (ATE.), — Repu-
blikanie, jak donosi Havas, uważeją, iż
prezydent "Zaimis, stojący na straży
konstytucji, powinien ustąpić, wydając
orędzie do narodu, zawierające moty-
wy, które go zmuszają do podobnego
kroku.

Zdaniem kół politycznych, Zaimis
czeka na wyjaśnienie sytuacji, pragnąc
zapewnić normalne warunki plebis-
cytu, +

ATENY, 12.9. — PAT, — Gen. Pa-
nagiotakos został przywrócony na sta-
nowisko dowódcy pierwszego korpusu
armii greckiej, Fakt ten jest komen-
towany jako dowód, że”pomiędzy pre-
mjerem Tsaldarisem a gen. Kondyli-
sem doszło do porozumienia, |

27 października
! piebiscyt

"ATENY, 12.9. — PAT. — Plebiscyt
w sprawie przywrócenia monarchji w

| Grecji został wyznaczony na dzień 27 października.

Н Nieporozumienia
między Lavalem a delegacją francuską?

BERLIN, 12,9 (PAT.). Korespon-
dent „Berliner Tageblatt“ donosi o

| różnicy zdań, jaka zachodzić ma w ło-
nie delegacji francuskiej pomiędzy I.a-
„valem a jego parlamentarnymi lewico-
wymi kolegami. DZA

Laval, związany koncesjami kolon-
jalnemi, udzielonemi Mussoliniemu w |
"styczniu b. r., zwrócić się miał w śro-
dę wieczorem do szefa rządu właskie-
go z prośbą o zwolnienie go z tych zo-
bowiązań. Wskazać miał przytem na
konsekwencje, jakie ponieśćby musiał
osobiście, podając się do dymisji. Nieu-
niknionem następstwem tego byłby ga-
binet Herriota. у :

Genewskikorespondent „Frankłur-
ter Zeitung” mówi o poważnem dyplo-
matycznemzwycięstwie: Anglji i izola-
cji Włoch. Stawia on przytem pytanie,
czy wobec ustępliwości Francji nie bę-.

dzie Wielka Brytanja zmuszona pójść

po linji francuskiej polityki bezpie-

czeństwa europejskiego i czy w nae
stępstwie nie wyzyska Francja tej sye
tuacji dla odosobnienia Niemiec.

Kanał Suezki można
zamknąć

PARYŻ — 129 (PAT) — Agencja
Havasa donosi z Kairu: Badani — pa-
sza, prawnik egipski, któremu polecona
rozpatrzeć w świetletraktatów zagad-
nienie ewentualnego zamknięcia kana-

| łu Suezkiego, oświadczył, że Egipt, nie
' będąc członkiem Ligi Narodów.nie jest
związany przez pakt Ligi. Egipt, pod-
kreślił Badani - pasza, przystąpił jed-
„nakże do paktu Kelloga. Egipskie koła
prawnicze usprawiedliwiłyby politykę
Egiptu w razie zamknięcią kanalu Su-
ezkiego lroniecznošcią uznania, iż woje na jest poza prawem.
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PRZECIW
PRZYWILEJOM

PRZEMYSŁOWYM
: Nikt już o tem nie wątpi, że nie wyj-
" 421е się z gospodarczych trudności,
. drepcząc w kółko po dotychczaso-
wych drogach. Jeszcze niedawno te-
mu można było z powodzeniem (u
swoich) zapewniać, że wszystko idzie
jak najlepiej, że walka z kryzysemwy-
daje rezultaty, Mówiło się wiele o „o-
siągnięciach", o trafności polityki
rządowej — zwłaszcza w czasie debat
budżetowych w Sejmie. A teraz tesa-,
me sfery, które miały na ustach tylko
pochwały, zaczynają krytykować; wi-
dzą cienie tam, gdzie przedtem widzia-

- ły same jasne kolory; odczuwają po-
trzebę zmiany, gdy niedawno jeszcze
były skłonne do kwietyzmu,

Niezadowolenie z „osiągnięć” jest
Pożyteczne, o ile prowadzi do istotnej
Poprawy, Ale nieraz tak się zdarza,
że się poprzestaje na krytyce, czasami
nawet ostrej, a nie znajduje istotnego
wyjściag trudności. Nawymyślało się
ostro ustawodawstwu społecznemu, w
szczególności ubezpieczeniom społecz-

„ Mym, ale mimo to bardzo niewiele
- zmieniło się w systemie tych ubezpie-

czeń. Rolnik od kilku lat słyszy wy-
Tazy gorącego współczucia, pisze się

" 1 mówi głośno o katastrofie rolnictwa,
„ ale poprawy nie widać.
, _ Podobnie jest z niedomaganiem na-

szej struktury przemysłowej. Wszyscy
„ stwierdzają. nienormalną rozpiętość
cen produktów przemysłowych i pło-
_dów rolnych. Kartele i monopole w
Przemyśle nie cieszą się bynajmniej
popularnością. Od czasu do czasu
coś się robi w tej lub innej sprawie,
zwykle z dużym hałasem, ale nie ru-
sza się z miejsca całości zagadnienia,
Można mieć wrażenie, że znajdujemy
się w jakiemś zaczarowanem kole.

„Jedni atakują dzisiejszą organizację
, przemysłu bardzo ostro, Posuwają się
aż do projektów upaństwowienia

„ przemysłu, co zresztą w praktyce od-
- bywa się na dość dużą skalę. A przed-
stawiciele przemysłu bronią różnemi

‚ Sposobami różnych pozycyj, bardzo
często i nieusprawiedliwionych, party-

, kularnych przywilejów,
+ „ Zagadnienia te chcemy omawiač bez
demagogji społecznej, ale nie broniąc
równocześnie tego, co się nie da obro-
nić, Uznajemy w całej pełni zasadę o-
płacalności produkcji, wiemy jaką ro-
lę w jej kosztach odgrywają ciężary

„ publiczne, zdajemy-sobie sprawę z u-
jemnych skutków etatyzmu į niepew-
ności prawnej, Ale z drugiej strony,
0 ile całość przemysłu jest w ciężkich
warunkach, poszczególne grupy ko-
rzystają z różnych przywilejów. Nie

' zawsze polityka przemysłowa jest tak
prowadzona, by jej skutkiem była jak
największa wydajność przemysłu. A

przedewszystkiem stoi tu na drodze
sprawa małego zbytu przy wysokich
cenach w stosunku do siły nabywczej
ludności.

Nie można się z tem pogodzić, by
kartel, przy pomocy lub _ tolerancji
państwa, uniemożliwiał współzawod-
nictwo, powstawanie nowych przed-
siębiorstw, a czerpał zyski z małego
zbytu przy wysokiej cenie, Nie uważa.
my za dopuszczalne przyznawanie spe-
cjalnych przywilejów przywozowych,
kredytowych i t. d, pewnym tylko
grupom, a raczej poprostu pewnym
tylko ludziom, Należy stwierdzić prze-
rost organizacyj zawodowych, nad-

- mierny ich koszt, obfitość różnych sy-
nekur, za które płaci odbiorca towaru.
Do zwyżki kosztów przyczynia się
także niewłaściwy dobór sił kierowni-
czych, niepotrzebnie liczne rady nad-
zorcze, nadmierne dochody osób,
które z właściwą produkcją przemy-
słową nie mają nic wspólnego, ale „re-

prezentują” przemysł jako osoby miłe
rządowi, z pożytkiem dla swej kie-

„szeni. * °

Sprawy te warto oświetlić na kon-
" kretnych przykładach, Niektóre z nich

poruszaliśmy już nieraz,
się wyjaśnień ; odpowiednich aktów
ze strony rządu. Dla ilustracji wymie-
nimy choćby sławną łuśzczarnię ryżu
w Gdyni i niemniej sławny kartel droż-

domagając| 

Jaki los czeka takie przedstawidelstwo?
W związku z wyborami senatorów,

które odbędą się 15 b. m. w woje-
wódzkich kolegjach wyborczych, sana-
cyjna „Iskra“ ogłasza cyfry, wyjaśnia-
jące przebieg głosowania na kandy-
datów do tych kolegjów,

Podług tych danych, ogólna liczba
zarejestrowanych wyborców do sena-
tu wynosiła 243.331. W_ głosowaniu
wzięło udział 155.030 osób, czyli, że
frekwencja osiągnęła zaledwie 64 proc.
Najlepiej głosowało województwo wo-
łyńskie (75 proc.), najsłabiej Pomorze
(57 proc.). Jeśli zważymy, że prawo
głosowania do senatu posiada bardzo
nieliczna grupa obywateli į že reje-
strowali swoje prawa przedewszyst-
kiem ci, którzy byli w ten lub inny
sposób związani z obozem rządo-
wym, to stanie się jasnem, że uchyle-
nie się jednej trzeciej zarejėstrowa-
nych od głosowania jest faktem bar-
dzo znamiennym. Okazuje się, że i w
tym wypadku szczęście nie dopisało
„sanacji', chociaż zdawało się, że ma
wszystkie atuty w ręku.

W najbliższą niedzielę ma się odbyć
drugi akt senackich wyborów. Każde
województwo, oraz Wi, sta-
nowi osobne kolegium wyborcze, w
którem powinni się zebraćwszyscy
delegaci, wybrani 25 sierpnia. Głoso-|
wanie odbywać się będzie na kandy-
datów, ustalonych uprzednio przezwy.
braną specjalnie w tym celu „komisję
główną”. Dodatkowo, grupy złożone
Przynajmniej z 20 delegatów mogą
zgłosić swoich kandydatów. |
Zgóry można przewidzieć, że przez

takie sito dostaną się do senatu tylko
ci, których obecność w tej izbie zosta--
ła przez czynniki decydujące uznana
za pożądaną. Zebrani w wojewódz-
kich kolegjach delegaci niewiele będą
mieli do zrobienia, a jeszcze mniej do
zdecydowania, Dlatego też szeroka o-
pinja wyborami temi nie interesuje
się wcale, Powodów do zainteresowa-  

nia nie daje ani ordynacja wyborcza,
ani charakter całej kampanji wybor-
czej.
Kampanja wyborcza została zwią-

zana w tym roku wyłącznie z głoso-
waniem do sejmu, które nabrało cha-
rakteru plebiscytu. Odpowiedź, dana
przez naród w tym plebiscycie, jest aż
nadto jasna ikolie. Nie wymaga
ona żadnych poprawek i wyjaśnień,
Dlatego też los wyborów  senackich
nikogo, poza kandydatami, w gruncie
rzeczy nie obchodzi. Właściwie wybo-
ry senackie odbyły się już 25 sie
nia, kiedy wybierano delegatów %
kolegjėw wojewódzkich, Ale i wte-
dy nie rozbudziły najmniejszego zain-
teresowania,
Prasa sanacyjna unika naogół anali-

zy politycznej wyborów sejmowych.
Zajmuje się natomiast omawianiem
prac przyszłego sejmu i senatu Nam  

się wydaje, że raczej należałoby po-
myśleć nad tem, jaką pozycję, wobec
stanowiska kraju, wyrażonego w gło-
sowaniu niedzielnem, będą miały izby
w opinji publicznej, Jest to zagadnie-
nie bardzo poważne, które będzie mia-
ło wielkie znaczenie w dalszym roz-
woju wypadków. Znaleźliśmy się 'bo-
wiem w tej sytuacji, że otrzymujemy
„przedstawicielstwo narodowe”. wy-
brane zaledwie przez jedną trzecią
ludności i to w przeważnej części lud-
ności niepolskiej,

Jakiż los czeka takie „przedstawi-
cielstwo''?

Jest to jednoz wielu pytań, które,
po głosowaniu niedzielnem wysuwają
się na czoło zagadnień naszej polityki
państwowej. Trzeba na nie odpowie-
dzieć i to trafnie, gdyż życie politycz-
ne nie znosi pozostawiania ważnych
pytań bez trafnych odpowiedzi,

 

ы

Attachćes wojskowi (sowiecki i Szwedzi) powrócili z manewrów do Warszawy.

 

Żydowskie spory i kongresy
ich przywódców, cadyk Aron z Bełza | departamentami w. Agencji Żydow-Podczas wyborów do Sejmu prze-

jawiło się wśród Żydów znaczne roz-
bicie. Przyczyniły się do tego trochę
czynniki sanacyjne, które protegują
specjalne grupy i osobistości w łonie
żydostwa (Wiślicki, Śpira, Bregman),
ale i poza tem dzieli się żydostwo na
kilka grup, dość ostro się zwalczają-
cych.* Tak np. grupa sjonistyczna w b,
Królestwie (AI Hamiszmar), pozosta-
jąca pod wpływam b. posła Grynbau-
ma, bojkotowała wybory, podczas gdy
przedstawiciel innego odłamu sjoni-
stycznego, p. Gotlieb, kandydował —
bez powodzenia — na Nalewkach. W
Krakowie sjoniści, oburzeni na utrące-
nie kandydatury p. Thona, nie poparli
p. Spiry, kaodydkis grupy kombatanc-
kiej, we Lwowie został wybrany sjo-
nista Sommerstein, w Wilnie i Łodzi
zwyciężyli ortodoksi, a w Warszawie
głośny p. Wiślicki, przemysłowiec i
wielki sanator, 1
Najbardziej pAA grupą oka-

zali się ortodoksi z „Agudy”, Jeden z

REALA OEEWNZESZOKZEOWYZYDŁWADA ACAICZYO

Za wielkie wydarzenie uważają ko-
respondenci genewscy mowę ministra
brytyjskiego Hoare'a, oświadczające-
go się za pełnem stosowaniem paktu
Ligi Narodów. P. Koskowski pisze z
tego powodu w „Kur, Warsz.:
„Rozumie się, że wszystkie inne państwa,

bezpośrednio zainteresowane w poszanowa-
niu traktatów pokojowych, odrazu zrozu-
mieją. jak wielkie ma dla nich znaczenie
akces Anglji do jedynych zasad, mogących

zabezpieczyć Europie pokój. Pod tym wzglę-
dem należy oczekiwać w Genewie jedno-
myślności, opartej na bardzo silnem poparciu

meralnem zdrowej i dojrzałej opinji europej-
skiej”.

Nie należy zbytnio ufać oświadcze-
niom ministrów angielskich. W r. 1925
przedstawiciel W. Brytanji podpisał
„protokół” genewski, oznaczający na-
pastnika, w roku zaś następnym jego
następca podpis odwołał. Anglja ©-
świądcza się dziś za Ligą, gdyż jej po-
trzebuje jako narzędzia przeciw Wło-
chom. Czy jej „nawrócenie” potrwa
długo, to pokaże przyszłość,  

wydał do Żydów odezwę, w której m.
in, pisał: „Nawołuję.wszystkich, aby
w dniu wyborów połączyli się zgodnie
jednem sercem, poniechali opiesza-
łości i wybierali takich ludzi, których
działalność zadowoli rząd... Z pomocą
Bożą możemy żywić nadzieję, że bę-
dzie to z korzyścią dla Izraela tak w
ogólności, jak i w szczególności.,. Кой-
czę błogosławieństwem i abym sły-
szał dobre wieści od Izraela', Wieści
od Izraela nie będą zbyt dobre, gdyż
Żydzi zyskali w niedzielnych wybo-
rach tylko cztery mandaty.
Podobne rozbicie daje się zauważyć

wśród Żydów także w stosunku do
problemu palestyńskiego, Pomijamy
już podział na sjonistów i niesjonistów,
odrzucających ideę palestyńską.
nawet sami sjoniści, zespoleni od 40
lat w jednej organizacji, podzielili się
przed rokiem na dwa wrogie obozy.
W starej organizacji, której kongres
obradował przed 10 dniami w Lucer-
nie, pozostali socjaliści, t. zw. ogólni
sjoniści, religijni sjoniści (Mizrachi) i
mała grupa. państwowców palestyn-
skich. Rozłamowcy utworzyli pod wo-
dzą Włodzim. Żabotyńskiego „Nową
Organizację  Sionistyczną', ktėra
przed kilku dniami odbyła swój pierw-
szy kongres w Wiedniu. Skupiają się
w niej żywioły wyłącznie mieszczań-
skie, mocno antysocjalistyczne, nazy-
wane nawet przez lewicę faszystow-
skiemi, które do ub, roku tworzyły w
starej organizacji opozycję „rewizjoni-
styczną”,
Kongres lucerneński skończył się

wybraniem Chaima Weizmana, Żyda
angielskiego (z zawodu chemika), ale
urodzonego w naszym Pińsku, na sta-
nowisko prezesa organizacji. P, Weiz-
man kierował już dawniej przez sze-
reg lat sjonizmem i tylko podczas
dwóch lat ostatnich godność tę piasto-
wał p. Nahum Sokołow, pisarz hebraj-
ski, przed wojną działający w War-
szawie, Do siedmięgłowej egzekutywy
weszło tym razem aż dwóch Żydów z
Polski, a mianowicie znany dobrze p.
Izaak Grynbaum i sjonista lwowski
p. Rotenstreich. Członkowie egzekuty-
wy tworzą nietylko naczelną władzę
Organizacji Sjonistycznej, а1е 1 kierują
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dżowy. Okoliczność, że nie otrzymy-
waliśmy odpowiedzi na nasze inter-
pelacje, bynajmniej nas nie zniechęca,

Nie mamy bezpośredniego wpływu
na politykę rządową. Ale trzeba mieć

wzrok bardzo krótki, by lekceważyć

sobie znaczenie opinji publicznej. A
przedewszystkiem Obóz Narodowy,

poświęcając baczniejszą uwagę tym

zagadnieniom, ustala swój pozytywny
program, pracuje dla jutra.

| R. RYBARSKI

Ale.

 

skiej, która — jak wiadomo — stanowi
ciało doradcze żydowskie przy admi-
nistracji palestyńskiej. P, Grynbaum
stał ; zapewne pozostanie dalej na
czele wydziału imigracyjnego, od nie-
go zależy przydział pozwoleń na imi-
śrację do Palestyny między poszcze-
gólne kraje. Powołanie aż dwóch „pol-
skich” sjonistów do egzekutywy
świadczy o rosnącym wpływie polskiej
śrupy w Organizacji wpływ ten wy-
rażą się głównie w wysokim udziale
(42 — 47 proc.) imigrantów z Polski
w ogólnej corocznej fali imigracyjnej,
Ponadto stara Organizacja usiłuje tem
pociągnięciem zahamować rozwój
wpływów Żabotyńskiego, które rosną
szybko wśród młodzieży sjonistycznej
w Polsce (trumpeldorczycy). Wyrazem
obawy przed konkurencją N, O. S. p
Żabotyńskiego jest także fakt, że so-
cjaliści, posiadający wraz z sympaty-
kami większość na kongresie lucer-
neńskim „zgodzili się tym razem na po-
wołanie do egzekutywy także przed-
stawicieli ogólnych, mieszczańskich
sjonistów i Mizrachistów.
Wybory delegatów na kongres lu-

cerneński odbyły się tylko wśród tych
sjonistów, którzy płacą podatek par-
tyjny, t zw. szekel, Głosowało 1.200
tys. Żydów. Kongres Nowej Org Sjo-
nistycznej obesłany został przez 750
tys, Żydów, ale głosował każdy, kto
się uważał za sjonistę, przymusu szek-
lowego p. Żabotyński nie uznaje, Z:
Polski przybyło na oba kongresy po
70 delegatów,

N.O.S. będzie organem p. Żabotyń-
sktego, który wykonuje w niej władzę
dyktatorską. Trudno przewidzieć for-
my jej działalności, gdyż nie wcho-
dząc do Agencji, nie będzie mieć wpły-
wu bezpośredniego na politykę imi-
gracyjną i palestyūską. P. Žabotyfski
oświadcza, że w ciągu 10 lat Palesty-
na — i to po obu brzegach Jordanu,
bo tylko taką uznaje — winna przyjąć
półtora miljonów Żydów, co umożliwi
stworzenie państwa żydowskiego,
Zwalcza on ostro socjalistyczną kolo-
nizację rolną w Palestynie i politykę
starej Organizacji jako — jego zda-
niem — zbyt kompromisową wobec
Anglji i Arabów. Żąda zakazu straj-
ków w Palestynie i zorganizowania
tam żydowskiej siły zbrojnej, zerwania
umowy transferowej z Niemcami i boj-
kotu: towarów niemieckich. Jest. bar-
dzo możliwem, że wszystkie miesz-
czańskie i religijne grupy sjonistyczne,
porwane nacjonalizmem Żabotyńskie-
go, zleją się zwolna z jego N.O,S.
Plany sponistów są obecnie bardzo

śmiałe. Jednak napływ imigrantów
do Palestyny zależy ciągle od Anglji, a  

PRZEGLĄD PRASY
ROZRUCHY CHŁOPSKIE

W ostatnim czasie w szeregu państw
doszło do rewolucyjnych występów
mas chłopskich, Między innemi roz
ruchy chłopskie wybuchnęły na Lit-
wie. w Stanach Zjedn, w  Danji, w
Grecji, w Kanadzie. O zaburzeniach
na Litwie, w których pułk piechoty od-
mówił posłuszeństwa, już pisaliśmy.
W Grecji powodem rozruchów była
sprzedaż rodzynek, Chłopi — jak do-
nosi „Polska Zbrojna” —

„zażądali większych cen, protestując prze-

ciwko cenom, które nie zwracały nawet

kosztów produkcji. Zaburzenia przybrały w
kilkunastu miejscowościach bardzo ostry

charakter. Doszło do starć z wojskiem i po-
licją. Chłopi zaatakowali urzędy państwowe

i sklepy. Wojsko musiało zrobić użytek z

broni”.

„Il. Kur. Codz." zauwaža, že w de-
monstracjach chłopskich wysuwa się
na czoło hasło liberalizmu gospodar-
czego.
„Krwawy strajk chłopów litewskich wyka-

zuje jasno, że ta mało ponętna, prosta i sza-

ra myśl gospodarczego liberalizmu zaczyna

fosłoryzować i działać na umysły. Myśl ta

odgrywa pewną rolę także i w ruchu chłopów
kanadyjskich, żądających zniżek ceł na to-

wary przemysłowe, iw strajku chłopów duń-

skich, żądających rozbudowy stosunków

handlowych z Anglią".

Gdyby pełny liberalizm handlowy, o
który tu chodzi, był jedynym ratun-
kiem na kryzysi niskie ceny produk-
tów rolnych, to nie byłoby trudno go
zrealizować, Ale czyż i rolnicy eu-
ropejscy nie żądają obostrzeń celnych
i nawet prohibicji przeciw importowi
zboża i mięsa z krajów pozaeuropej-
skich,

ECHA WYBORCZE

„Kur, Pozn." podaje statystykę, z
której wynika, że w 8 okręgach wiel-
kopolskich unieważniono 98.901 tys;
głosów, czyli prawie 100 tys. (w sa-
mym Poznaniu 19.810 głosów), Są
to — jak wiadomo — głosy ludzi za-
leżnych.

„Kur. Pozn.” wyciąga z niedzielnych
wyborów wnioski następujące:

„1. Nowa ordynacja wyborcza doznała cios |
su śmiertelnego.

2. System polityczny okazał się pozbawio-
nym podstaw właściwych w społeczeństwie,

3, Nowy Sejm będzie Sejmem, złożonym.z

przedstawicieli polskiej mniejszości oraz

raniejszości narodowych.

4. To nie jest fundament, na którym bu-
dować można zdrowy i silny gmach państwa.

5. Zdrowie i siła państwa wymagają, by

było rządzone jako państwo narodowe.

Krakowski „Głos Narodu'* podnosi,
że rezultat wyborów wywarł potężne
wrażenie także w obozie sanacyj-
nym,

„Jeszcze kilka miesięcy temu duchowy oj-
ciec tej ordynacji wyborczej, b. premjer Ko-
złowski, śmiał się swoim nad wyraz serdecz-
nym śmiechem z hasła bojkotu, twierdząc, że
zmiana systemu, a więc głosowanie na ludzi
a nie na numerki, spowoduje niebywały na-
tłok w komisjach wyborczych, których licz-
bę należałoby powiększyć. Tak też się sta-
ło rzeczywiście, bo komisyj potworzono zna»
cznie więcej, tylko wyborcy nie dopisali spo-
wodu niepogody, odpustów i groźnychwyle«
wów..." ё

Wylew w Warszawie był istotnie
grožny. Był to wylew protestu i nie-
zadowolenia.

WZÓR SANACYJNEJ ODEZWY

Jedna z grup popierających w Wil-
nie kandydaturę p. Okulicza, manife-
stującego z dumą swe żydofilstwo, wy-
dała odezwę przedwyborczą, w której
tak pisze o p. Mackiewiczu:

„Nie chcemy Mackiewiczów, którzy śpie-
wają o sobie chwalebne hymny, a w ser-
gni swych noszą fałsz i obłudę.

recz z karjerowiczem, który z wolnej
trybuny publicystycznej uprawia bezkarnie
bandytyzm pióra na szkodę rzesz pracow=
niczych.
Precz z dożywociem poselskiem Mackie:

wicza — tego machera politycznego, który
dziś do nas wdzięczy się jak kokota, by za
chwilę pienić się i szczekać na nas wściekle,
Precz z Mackiewiczem, który marząc o

kerabeli i godnościach szambelańskich,trzy-
ma za plecami bat — by świat pracy zapę-
dzić w niewolę pańszczyzny”,

Nieprzypominainy sobie, by za cza-
sów „sejmowł.adztwa” wydawar - ta-
kie „soczyste” charakterystyki kandy-
datów,

Jej stanowisko może ulec zmianie, w
związku z jej stosunkiem do świata a-
rabskiego, Niewątpliwie obecny sil-
ny prąd imigracyjny, gdyby się utrzy-
mał, wywarłby na los Żydów w Polsce
wpływ poważny, Zabiera on do Pale-
styny głównie młodzież, przez co
zmniejsza u nas wydatnie przyrost
ludności żydowskiej. Po kilku latach
dałby się już zauważyć stały roczny
spadek ilości Żydów w Polsce.
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W stolicy królestwa obojga Sycylii
Z wycieczki „Piłsudskim”

Ostatnią korespondencję nadesła-
tem z Trjestu w chwili, gdy okręt nasz
gotował się do wyjazdu do Wenecji,
a następnie do Palermo na Sycylji,
W Wenecji zatrzymaliśmy się tak

krótko i przegalopowaliśmy tak bły-
skawicznie wszystkie znane tamtejsze
cuda, że wprost trudno o syntezę wra-
żeń godną królowej lagun.
Również do Palermo zajechaliśmy

z przeszło trzygodzinnem opóźnie-
niem, co skróciło bardzo poważnie na-
sze możliwości turystyczne. To też gdy
dobiliśmy do portu żądni poznania
wszelkich tajemnic starożytnej stolicy
obojga Sycylji rozchwytališmy w mig
niemal wszystkie taksówki i autokary,
stojące w porcie,

Nasz zespół trafił szczęśliwie na za-
bójczo czarnego Włocha, który po
krótkim targu na migi zgodził się za
niezbyt nawet wygórowaną kwotę,
okazać nam wszystko, co tylko sza-
nujący się cudzoziemiec winien w Pa-
lermo ujrzeć,

Ponieważ zdarzyło się, że auto na-
sze z portu wyjechało pierwsze, prze-
to nasz miły Italczyk potraktował to
jako okazję do rekordu i w dzikim
tempie ruszył przez ulice miasta, aby
tylko nie dać się wyprzedzić innym
taksówkom. Nic nie. pomogły nasze
usiłowania, nasz kierowca skorzystał
z niemożliwości porozumienia się z
nim i w kilkanaście minut dopiął swe-
go celu, gdyż jako pierwsi stanęliśmy
u celu t.j. na górze Mon Reale,
Wznosi się tam wspaniała katedra

arcybiskupia, zbudowana w stylu sta-
roromańskim, wewnątrz natomiast o-
zdobiona z całym przepychem stylu
bizantyńskiego. Sufit i ściany nawy
głównej oraz presbiterjum wyłożo-
ne są wspaniałą złocistą mozaiką, któ-
rej piękno pozostawia prawdziwe nie-
zatarte wrażenie.

Jakiś godny młodzieniec otworzył
nam uprzejmie żelazne wrota jednej

"z bocznych kaplic, gdzie naszym już
i tak olśnionym oczom okazał się wi-
dok godny świetności tych ludzi, któ-
rzy przed setkami lat te cuda budo-
wali.
Oto ni j ni więcej tylko cały pla-

fon tej kaplicy i część ścian była po-
kryta fantastycznie koronkowemi stju-
kami, wyrobionemi w marmurze, reszta
zaś ścian upiększona była mozajką
marmurowąo równie pięknych wzo-
rach i deseniu. Wprost wyjść człowiek
nie chciał, ani oczu oderwać, cóż kie-
dy świadomość krótkości czasu, pogna-
ła nas za kilka chwil spowrotem na dół
do Palermo.

Tutaj trzymał nasz cicerone w za-
nadrzu nową niespodziankę, której nikt
niemal inny z naszych towarzyszy o-
krętowych nie widział. Były to kata-
kumby w klasztorze OO. Kapucynów.
Sprawiają one zgoła niesamowite wra-
żenie, gdyż doczesne szczątki chowa-
nych tam zmarłych były zupełnie po-  prostu stawiane tam pod ścianami i

 

podwiązywane jedynie, aby się nie
przewrėcily,

Žadnych natomiast operacyj balsa-
mowych z nimi nie robiono, a tylko sa-
ma suchość piwnic powodowała, że

| złożone ciała nie rozkładały się i nie
śniły, lecz powoli zasuszały się i
wietrzały. Pozostały. tylko czaszki i
szkielety obleczone w resztki szat, w
jakie je do ostatniej wędrówki odzia-
no,

Proszę sobie zatem przedstawić dłu-
gie mroozne kurytarze piwniczne, z set-
kami postaci stojących pod ścianami
szczerzących na ciekawego wrażeń tu-
rystę, swoje trupie zęby i patrzących
próżnemi oczodołami papierowo bia -
łych czaszek,

To też odczytawszy nazwiska kilku
nieboszczyków i kupiwszy kartki,
przedstawiające te makabryczne osob-
liwości z niewątpliwym zadowoleniem
znaleźliśmy się znowu na świeżem po-
wietrzu. W międzyczasie zmrok poczy-
nił dalsze postępy, przeto z szybkością
pomknęliśmy do katedry, aby oglądać
dalsze arcydzieła architektoniki koś-
cielnej.

Wspaniała katedra palermeńska no-
si na sobie ślady wielu stylów od mau-
rytańskiego i wczesnego gotyku po-
cząwszy. Wszystko to jednak stanowi
przepiękną całość i nie uchybia nic
godności złożonych tam szczątków kró-
lewskich, z których Fryderyk Barba-
rossa jest niewątpliwie najznamienit-
szy,

Szereg dalszych budynków o znacze-
niu historycznem i architektonicznem,
które oglądnęliśmy zaledwie z okien
powolnie jadącego auta, zlał się w na*
szej świadomości w piękny, zamglony
obraz jakiegoś pałacu z bajki, w któ
rym raz jeden, raz drugi szczegół wy-
stępuje z większą wyrazistością, zasła-
niając na chwilę inne.

Niestety obracamy się tylko w prze-

Palermo,wewrześniu.

| strzeni i czasie itrudnowymagaćna-
wet od najbardziej zwarjowanie uga-
niającego w swym aucie Włocha, aby
w przeciągu zaledwie czterech godzin
pokazał wszystko, co wieki całe nagro-
madziły w Palermo,
Tymczasem dzień się skończył i noc

spowiła mrokiem całe miasto. Nasz
miewyczerpany jednak *w pomysłach
cicerone wskazuje nam na potężną gó-
rę, sterczącą groźnie a stromo nad mia-
stem. racząc nas potokiem przepięknej
włoszczyzny, z której nikt z nas nie
zrozumiałani słowa, ale w całości w
mig pojęliśmy, że wykłada nam piękno
przejażdżki na tę górę zwaną Monte
Polegrino. Szeregi ukośnie ustawio-
nych świateł, migocących od
góry aż do szczytu, każe domyślać się
przepięknych serpentyn, po których
przejażdżka, w tempie naszego miłego
syna południa, rokuje wiele emocji.

Krótkie „Si! si" z naszej strony i już
mkniemy po gładkim asfalcie, a po
dwudziestukilku minutach karkołom -
nych wyczynów autowych, jesteśmy
już na szczycie. :

Widok, ktėry się nam przedstawil

Ta wspaniała wysokość góry, stromo
wiszącej nad miastem, to morze świa-
teł rozsianych u stóp, tworzących naj-
bardziej fantastyczne figury geome-
tryczne, zostawia niezapomniane wra-

Ktoś z obecnych czyni uwagę, że po- |
dobny widok musiał się roztaczać z $gó-

, na której szatan kusił Chrystusa.
Uwaga ta usposabia nas kontemplacyj-
| nie, okrzyki zachwytu milkną i wszyscy
milcząco trują się w czarną dal.

Przeciągły gwizd syreny okrętowej
wyrwał nas jednak z rozmyślań i u-
zmysłowił, że na dole oczekuje nas
m/s „Piłsudski”, który niebawem ma
nas ponieść ku brzegom Afryki. Dr. ROMAN ŚLĄCZKA.

 

Wystawa arch.walna w Wilnie
Wzwiązkuzezjazdemhistorykówpol-

skich w Wilnie zudziałemgościzagra -
nicznych, którybędzietrwał od 17 —25
wrześniar.b., nastąpiwdn, 18 b. m. uro-
czyste poświęcenie gmachu archiwum
państwowegoiotwarciewystawyarchi-

walnejwWilnie,
PierwszawystawaarchiwalnawWil-

nieodbyłasięw 1929 r.kuuczczeniu10-
leciaprzyłączeniaziemiwileńskiej do
Polski.Potemwileńskie eksponaty ar-
chiwalnewysłano wtymżerokudoPo-
znania, gdzierazem zaktamiinnychar-
chiwów polskich były wystawionena
PowszechnejWystawieKra/owej.Innych
większychwystawarchiwalnychwPol-
scedotychczasniebyła.

NaotwarciewystawyprzyjadązWar-
szawy przedstawiciele rządu,aprzema-

wiaćbędąm.in, naczelny dyrektor archi-
wówpaństwowychWitoldSuchodolski i

ZEWSZĄD...
PRZYGOTOWANIA DO KAMPANJI

WOJENNEJ W, ABISYNJI

Jednym z głównych powodów, dla któ-

rych akcji wojennej w Abisynji dotych -

ozas nie rozpoczęto, jest oprócz pory

deszczowej brak dróg komunikacyjnych,

nieodzownych dla nowocześnie uzbrojo-

nej armji W obecnej fazie przygotowaw-

czej główny wysiłek Włoch koncentruje

się na stworzeniu dostatecznej ilości po-

łączeń drogowych, pomiędzy przyszłym

frontem a główną bazą 7

W chwili obecnej wysiłek włoski skon-

centrował się na kolonji Erytrei, położo-

nejna wybrzeżu Czerwonego Morza, Sto-

łica kolonji Asmara, położona na wyso-

kości 2400 m. nad poziomem morza, któ-

ra prawdopodobniebędzieważnym punk.

tem węzłowym północnej włoskiej bazy

operacyjnej, oddaloną jest o 120 km. od

portu MassawawErytrei. Obamiastapo-

łączone są koleją wąskotorowąotwartą

w 1911 roku. Linja ta, wystarczającadla

warunków miejscowych, okazuje się zu-

pełnie niedostateczną dla wymagań wo-

jennych. Jej zdolność przewozowa nie

przekracza w chwili obecnej 500 ton

dziennie. Ilość materjału wojennego wy-

ładowywanego dziennie w Massaua, wy-

nosi 1600 do 1800 ton. Ponieważ kolej

przewieźć może najwyżej 500 ton, resztę

przewożą samochody ciężarowe.

Pomiędzy Massaua i Asmara istniała

doniedawna stara prymitywna, kilka ty-

sięcy lat licząca droga karawanowa, na

której swobodnie poruszać się mogły ka-

rawanyzłożone z mułów£ wielbłądów.

Dlasamochodówciężarowychdroga ta

sięnienadaje. Po przybyciu pierwszych

transportów wojskowych do Massaua

Włosiprzystąpiliniezwłoczniedo budo-

wy drogi samochodowej, łączącej port
Erytreizprzyszłąbaząoperacyjną. Przy

pracynadbudowądrogizatrudniono25

tysięcy robotników, którzy pracująw
naj jej warunkach klimatycz-

mych. Zliczbytej2.000 robotnikówmu-

sianoodesłaćdokraju, spowodu złego

stanuzdrowia,Robotnicyzatrudnieniprzy

budowie drogi otrzymują25do30 lirów

dziennie, a w okolicach niżej położo'-

nych narażonych bardziej na choroby

tropikalnewynagrodzenieto dochodzido

50lirówdziennie. |
Napierwszymodcinku wdolinieMas-

saua autostrada odbiega swymkierun -

kiemoddrogikarawanowej,z którą łą-

czy się dopiero w strefie górzystej. Ww

środkowymikońcowym odcinku drogi

musianorozsadzićwieleskał, wybudo-

odpołudnia do północy wkierunkuod -

wrotnym. Wzdłuż całej drogi rozlokowa-

no oddziały techniczne, które naprawiają

uszkodzone samochody, Poza tem droga

patrolowana jest przez specjalną policję

drogową. ь
pierwszych Wojska włoskie, które w

(kierownik archiwum państwowego w
WilnieWacław Studnicki.
Wystawapokaże, czemjestarchiwum,

zjakichskłada się działów, jakiema
materjały dla historji kraju i jakobsłu-

gujeurzędy iosobyprywatnewzałatwia-

niuróżnychspraw.

Eksponatyobejmąpozaciekawemi ak-

tamiczasówdawnychtepracenaukowe.

któreukazałysięjużwPolsce niepodle-

głejnapodstawieźródełwileńskiego ar-

chiwum. ›

Poważnydziałstanowićbędąmateria-

ły, dotyczące walk niepodległościowych,

wktórychlicznepokolenianasze tyleo-

fiar złożyły.
Awięc znajdziemy tam  dokumen-

ty zpowstaniakościuszkowskiego,potem

z czasów emisariuszy, dalej z 1863 r. i zwalkpowstaniowych.

dniach ekspedycji do Afryki Wschodniej

odbywać musiały drogę z Massaua do

Asmara pieszo, przewozi się obecnie sa-

| mochodami ciężarowemi, unikając w ten

sposób morderczych skutków męczącego

przemarszu w dolinie, gdzie wojsko na-

rażone było na działanie upałów  Pierw-

sze transporty wojsk włoskich w Erytrei

notowały do 200 porażeń słonecznych

dziennie. Obecnie cyfra ta spadła do 10.

Dla przewiezienia pułku w stanie wojeń-

nym, liczącego3000 żołnierza potrzeba

150 samochodów, Punktem krańcowym

kolumny samochodowej jest położona 15

km. od Asmara górska miejscowość Ne-

fasit, skąd żołnierze po krótkim pobycie,

celem zaaklimatyzowania się odbywają

resztę drogi do Asmary pieszo. Dlatran-

sportu materjału wojennego używa się

samochodów, które mogą jednorazowo

zabrać 3 do 5 bon. Samochodów takich

posiada armja operacyjna, skoncentrowa-

na w Erytrei tyssąc.

ŻÓŁTA RZEKA >

Chinom grozi nowa katastrofa žywio-

łowa. Jak doniosły ostatnio depesze, Żół-

taRzeka, którawpadaobecniedozato-

ki Chili zmienia swój bieg, wracając do

starego koryta, którego ujście znajduje

się w Żółtem Morzu. Żółta Rzeka wypły-

wa z jednego z jezior, położonych w gó-

rachKun -Lunna wysokości4455m.nad

pzożomem morza. Dorzecze jej obejmuje

obszar 1.260.000 km. /kw., t, j. czwartą

część Chin. Długość rzeki wynosi 4500

km. i przewyższa długość Dunaju o 1600

km Normalny przepływ wody wynosi w

okresie najniższego poziomu rzeki t. j. w styczniuilutym około 300 metrów

był rzeczywiście godny ryzyka jazdy. |

KRONIKA LITERACKA

Utwór dramatycznySelmyLagerloet—
Znakomita powieściopisarka Selma La-
genióf pracując nad przeróbką sceniczną
swojej powieści „Gósta Berlings". Sztuka
będzie wystawiona na początku przyszłe-
go roku w tutejszym teatrze Dramatycz-

nym,
KRONIKA NAUKOWA

Współpraca naukowa polsko-szwedzka.
— Celem nawiązania ściślejszego kon-
taktu naukowego między nauką polską
a szwedzką, bawił w tych dniach w
Sztokholmie dyrektor Instytutu Bałtyc-,
kiego w Toruniu p. Józef Borowik, Za-
biegi dyr.. J. Borowika na gruncie
szwedzkim dotyczyły głównie przewi-
dzianej w porozumieniu polsko-szwedz-
kiem wzajemńej wymiany profesorów
wyższych uczelni oraz odbywania wspól-
nych konferencyj naukowych dla roz-
trzygania problemów, bliżej interesują-
cych oba kraje,

ZJAZDY NAUKOWE
Z konierencji dyrektorów P.I,M'ów. —
W ciągu odbywających się w Warszawie
obrad konferencji dyrektorów P. I. M'ów
powzięto szereg ważnych i interesujących
uchwał. Ze spraw związanych bezpośred-
nio ze sprawami polskiemi zasługuje na
uwagę utworzenie międzynarodowej ko-
misji meteorologicznej dla radjometeoro-

logii. Nowata dziedzinabadań, która w
Polsce prowadzi się na wielką skalę w
obserwatorium P. 1. M. w Jabłońnie, zdo-
bywa sobie na terenie międzynarodowym
coraz większe uznanie i zastosowanie,
Przewodniczącym tej komisji wybrany
został jednomyślniedyr.pim., dr. inż. Jan
Lugeon. Wybór ten oznacza wielki suk-
ces dlanaukipolskiej. Przedłożonynaje-
dnem z posiedzeń plenarnych konferencji
dyrektorówprzez dyr. J. Lugeon projekt
utworzenia stałej stacji podbiegunowej
dla badań radjometeorologicznych spot -
kał się z wielkiem zainteresowaniem ze -
branych i jest na jaknajlepszej drodze do
sealizacji, Na innem z posiedzeń przyjęto
z żywem zadowoleniem i aplauzem wia-
domość o budowie przez PIM. obserwa-
torjum wysokogórskiego na Popiwanie.

OPERA
Sukces opery we Lwowie. — Lwów ma

w tej chwili możność zamanifestowania
swego stanowiska w sprawie uruchomie-
nia opery we Liwowie, o której wznowie-
nie prasa narodowa jeszcze przed waka-
cjami walną statzała kampanię, Jak wia-
domo, dzięki staraniom wybitnej polskiej

łami zapowiedział szereg przedstawień o-
perowych. Odegrano „Aidę“ i „Toskę“
przy szczelnie zapełnionej sali, mimo wy-
sokich cen biletów. Prym wiodą wspania-
łe głosy p. Wermińskiej, niezrównanej p.
Piatówny, a dalej panów Mossakowskie-
go, Mossoczego, Gołębiowskiego i innych.
Zapowiedziano ponadto jeszcze „Żydów-
kę”, „Poławiaczy pereł” i „„Carmen”, Bi-

| lety na kilka dni naprzód są wysprzeda-

ne, aentuzjazmstęsknionejzaoperąpu-

bliczności dochodzi do zenitu. (T-ski)

sześciennych, dochodzącwokresachnaj-

większego przyboruwodyt,j. wlipcu i

sierpniu do 8000m.sześć,nasekundę.W
okresiepowodzi korytemrzekipłynie gę-

sta żółta masa, pochodząca z rozpłuka-

nych przez wody złóż lessowych. Kolor
wodynadałnazwęrzece, która wdługim

swym biegu przópływa przez ziemię,
gdziewarstwalessu dochodzi niekiedydo
100m.grubości,Chińczycynazywająless

żółtą ziemią,arzekę przepływającą przez

jego pokłady Żółtą Rzeką. Less ten jest
niezwykle żyzny i tem się tłumaczy, że

mimowielorakichniebezpieczeństw lud-
mość Chin najgęściej osiadła w dolinie

kapryśnejrzeki,któraod602 rokuprzed

Chrystusem zmieniała swój bieg 8 razy.

Kroniki chińskie notują,żejużna2000

latprzed Chrystusembudowanonadrze-

ką tamy, chcąc wtensposób uchronić u-

prawneobszary, położone wdolinie rze-

ki przed klęską powodzi.Budowawałów

ochronnych natrafia na jedną zasadniczą

trudność.Wczasie powodzi Hoan$g - Ho,

czyli Żółta Rzeka niesie tak olbrzymie

masy żółtegoiłu,że zdziennejjegoilości

zbudowaćbymożnaolbrzymi sześcian o

podstawie 90.000m.kw. Olbrzymia część

tejmasypozostajepoopadnięciu wódna

wybrzeżu.wyrównującróżnice poziomu

między brzegiemiwałem ochronnym, Po

kilku latach wysokość wału okazuje się

niedostateczną. Podwyższanie wałów bu-

dowanych na stosunkowo słabej podsta-

wieiłowejnie spełniaswegocelu. Nowa

falapowodzipodmywa starą podstawę,
przerywa wał i rozlewa się w dolinę,

szerząc dokoła śmierć i spustoszenie.

W roku 2278 przed Chrystusem ujście

Hoang - Hoznajdowałosięwtemsamem miejscu, co obecnie. W 37 wieków póź-

Nr. _

ZE ŚWIATA KULTURY
MUZYKA

Koncert Paderewskiego w Radjo. —
Ignacy Padarewski zadecydował juź

termin swego koncertu radjowego. Szcze+
gółowy program koncertu nie jest jeszcze
ustalony. Zawierać on będzie przypu=
szczalnie symłonję Paderewskiego na
orkiestrę pod dyrekcjąС. Doret'a, słyn=
nego kompozytora szwajcarskiego, oraz
koncert na fortepian w wykonaniu mi=
strza Paderewskiego z towarzyszeniem
orkiestry pod dyrekcją H. Haug'a, dyrek=
tora muzycznego Radio-Suisse-Romandq.

TEATR_
Teatr kaszubski zagrożony. — Teatr kae

szubski im. Detkowskiego znajduje się w
krytycznem położeniu finansowem. Teatr
jako placówka ideowa bezpłatnie daje przed«

stawienia po wioskach Kaszub, utrzymująa

jedynie kierownika teatru, artystę drama«

tycznego. Datki społeczeństwa są niewystar=
czające gdyż wiele pochłaniają wyjazdy q
Wejherowa do okolicznych wiosek powiatu

morskiego, a nawet zagranicę do Niemiew

Bez wydatniejszej pomocy finansowej teatę
będzie musiał ulec likwidacji.

Solski w Poznaniu. Teatr Polski w Poznaw
niu rozpoczął we wtorek nowy sezon wzno«
wieniem „Judasza z Kariothu” Rostworowe
skiego z mistrzem Solskim w roli tytułowe.
znaniu pozatem w  „Intrydze i Miłości
Schillera.
Poznań w hołdzie Solskiemu — W dn,

17 września odbędzie się w Teatrze Polė
skim w Poznaniu premjera schillerow=

"skiej „Intrygi i miłości" z gościnnyrna
występem mistrza Ludwika Solskiego.
Przy tej okazji nastąpi uczczenie 60-let«
niej pracy artystycznej Solskiego oraą
mianowanie go honorowym dyrektoreny.
Teatru Polskiego.

Z teatru kaliskiego. — Teatr Nowy r
w Kaliszu na otwarcie sezonu wystawiaą
sztukę St, Kiedrzyńsekiego „Gra serc" zż
Haliną Cieszkowską w roli głównej, w res
reżyserji Romana Tańskiego,

RACE

Nowe książki
WYDAWNICTWA INSTYTUTU

SPRAW SPOŁECZNYCH

Bagiński Władysław. Nowy ustrój pra=-
w Niemczech. Warszawa 1935, str.

Treść: Liberalno - demokratyczny w-
strój pracy w Niemczech. — Niemiecki
front pracy i jego nola w tworzeniu naro-
dowo-socjalistycznegoustrojupracy.—
Podstawy nowego ustroju pracy w Trze-
ciej Rzeszy.
Dąbrowski Lesław, Praca w młynach

pod względem higieny i bezpieczeństwa»
Warszawa 1935, str. 167.
Treść: Ogólna charakterystyka warun=

ków pracy. — Warunki pracy przy urzą
dzeniach mechanicznych w młynach. —
Ogólne urządzenia zabezpieczające i hi=
gjeniczne w młynach. — Śpichlerze.
Kamieński Bolesław. Wyrób drutu,

gwoździ i lin ze stanowiska higieny i beze
pieczeństwa pracy, Warszawa 1933,

str. 58.
Kusżner Borys inż, Jak pracować bez

piecznie na pile tarczowej. Warszawa
1935, str, 56.

 

wpadające do Żółtego Morza. W roku
1898rzeka ponowniezmieniłaswekory+

została w żółtą pustynię, Drzewa, domy,
dziesiątki tysięcy ludzi i eetki tysięcy
„zwierząt znalazło śmierć w falach Żółtej
Rzeki, która od niepamiętnych wieków
nosi również nazwę „„Najdawniejsza tro*

cioleciu specjalnie studjowali warunki ted
renowe na miejscu zbudowany być ma sys

stem szczelnych tam i wałów ochron +
nych, koryto rzeki ma być uregulowane,

Przedewszystkiem projektuje zbudowanie
z mocnego kamienia, spojonegc nieprze-
puszczalną masą szeregu tam „oprzecz+
nych, idących od głównego wału ochron:
nego ku brzegom rzeki. Tamy te mają
przeszkodzić systematyczneniu podwyż -

szamiu koryta rzeki i jej brzegów przez
nanoszenie nowych warstw iłu. -  
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W 400-lecie

W zapomnieniu pozostała w Lubli -
nie iedna ze świetniejszych rocznic
chrzescijańskiego rzemiosła lubelskie -
$o. Mimo, że należało się jej choć jakie
takie wspomnienie, nie poświęcono tej
rocznicy najmniejszej uwagi, poprostu
zapomniano o niej. Prawda, że Izba
Rzemieślnicza, zajęta jest w tej chwili
wyborami i nie bardzo widocznie ma
czas poświęcać uwagę wspomnieniom
przeszłości. Prawda, że rocznica 400-
lecia lubelskiego cechu krawców zbie-
gła się z okresem likwidacji organiza-
cyj cechowych w Polsce. Dlatego jed-
nak właśnie rocznica wymaga chociaż-
by kilku słów wspomnienia, by uprzy-
tomnić współczesnym pokoleniom
świetność tradycji rzemiosła polskiego
i unaocznić, że skazuje się na zagłudę
nie byle co, bo piękną przeszłość, bo-
gatą w zasługi,

Dzięki dr. maj. Janowi Kamińskie-
mu, niestrudzonemu badaczowi dzie-
jów.rzemiosła lubelskiego, historja ce-
chu krawieckiego w Lublinie została u-
wieczniona, Pozwoliło na to istnienie

licznych archiwalnych dokumentów ce-
chowych. Wynika z nich ,że pierwszy
przywilej królewski nadany został ce-
chowi krawców lubelskich przez króla
Zygmunta I dnia 25 sierpnia 1535 roku
w Krakowie. Potwierdził ten przywi-
lej król Zygmunt August II w roku
1554, w roku 1583 król Stefan Batory
nadał cechowi nowy przywilej, po-
twierdzany następnie przez królów:
Władysława IV w roku 1634, Jana Ka-
zimierza w 1649 r., Michała Korybuta

išniowieckiego w 1671 r., Jana III
Sobieskiego w 1687 r. Ostatni przywi-

lej nadał cechowi król August II w
1703 roku.
Zaczątków organizacji cechowej

krawców lubelskich należy szukać
wśród nich samych. Niestety jednak i
upadek cechu był dziełem nietylko o0-
koliczności, lecz i samych członków ce-
„chu, przyczem główną bodaj przyczy-
ną byli Żydzi, Zagadnieniu żydowskie-
mu w historji cechu poświęcił autor je-
'$o monografji sporo uwagi, przytacza-
jąc materjały źródłowe..

Napór żydostwa ówczesnego na rze-
miosło nie był wcale mniejszy, aniżeli
jest dzisiaj. Obrona przeciw Żydom o-
pierała się na zasadzie walki z t. zw.
partąctwem czyli stularzami, ludźmi
nieuprawnionymi do wykonywania rze-
miosła. Naruszenie systemu zagwaran-
towanego w przywilejach cechowych,
było jednak zjawiskeim stałem. Prze-
ważnie naruszali go Żydzi i już pierw-
szy przywilej wymienia Żydów jako
partaczów, szkodzących interesom rze-
mieślników cechowych, Polaków. Mi-
mo ostrych ustaw, które partaczom wo-
góle, a Żydom w szczególności, zabra-
niały trudnić się rzemiosłem cecho -
wem, wykraczanie przeciw nim było

na „porządku dziennym. W pewnym
czasie i rzemieślnicy Polacy poczęli
przykładać się do niszczenia stanu po-
siadania rzemiosła polskiego. Około
1660 r. pewna ilość cechowych kraw +
ców lubelskich, łamiąc zasadę solidar-

ności, oderwała się od cechu i założy-
ła nowy, nielegalny, na Podzamczu,
przyjmując doń Żydów, na co skarżyli
się krawcy cechowi przed wojewódz-
ką komisją lustracyjną. Komisja niele-
galny cech zlikwidowała, nie zapobie-
gła jednak dalszemu naruszaniu praw

Polaków przez Żydów. A musieli Pola.

! 

"400 lat doświadczeń z Żydami
istnienia cechu krawieckiego w Lublinie

(Od własnego korespondenta)

cy od Żydów poważne wówczas poro-
sić szkody, skoro już w 1651 r. całe
miasto skarżyło się, że „przez Żydy i
inne różne osoby wielka się przeszko-
da w handlach, rzemiosłach i pożywie-
niu wszystkiemu miasta dzieje”. W u-
godzie pospólstwa z radą miejską po-
stanowiono wówczas energicznie bro-
nić się przeciw napływowi Żydów i
„szkodliwemu ich wpływowi.

Niesposób w krótkiem  streszczeniu
historji cechu skreślić, natężenie tej
walki i jej poszczególne okresy. Trze-
ba jednak stwierdzić, że rzemieślnicy
Polacy ulegli w walce, przyczem za-
chodziły wypadki, że władze popiera-
ły Żydów. Poczęło dochodzić do umów
między cechem i Żydami. Zezwalały o-
ne Żydom pod warunkiem zaniechania
wszelkiej nieuczciwej konkurencji ua.
wykonywanie zawodu krawieckiego w
mieście, określając każdorazowo licz-
bę uprawnionych do tego Żydów. Żydzi
zawiązali własny cech, warunków jed-
nak nie przestrzegali. Wszelkie z ich
strony zobowiązania na nic się zdały,
natomiast zwiększał się stale napływ
Żydów krawców do miasta, ze wszyst -
kich stron kraju zbiegających się, i
powtarzało się stale łamanie umów.
Nakładane kary nie odstraszały Ży-

dów, mających do pomocy kahał lubel-
ski i niewątpliwie jego pieniądze. Two.
rzyło to silną przewagę po ich stronie,
podczas śdy Polacy solidarnością tą
poszczycić się nie mogli.
Umocniwszy swą pozycję w mieście

poczęli żydowscy krawcy dążyć do o-
panowania cechu polskiego. Stopniowo
udało im się to. W 1805 roku likwiduje
się cech żydowski i Żydzi wchodzą do
cechu polskiego, bez żadnych ograni -
czeń ilościowych, jakkolwiek bez pra-
wa wykonywania władzy w cechu. Ka-
hał żydowski zabezpieczył sobie jed -
nak prawo delegowania do cechu
dwóch żydowskich cechmistrzów i
dwóch żydowskich mistrzów do kwali-
fikowania „roboty żydowskiej”, Była
to w istocie rzeczy żydowska komisja
egzaminacyjna, która nie przebierała w
środkach, by kwalifikować jak naj-
większą ilość krawców Żydów na mi-
strzów. W tym jeszcze roku Żydzi syp-
nęli się masowo do cechu. Polacy zor-
jentowali się w położeniu i skutkach
własnej lekkomyślności. Było już nie-
stety zapóźno. Kahał nie respektował
zawartych później umów, ograniczają-
cych osobne „królestwo żydowskie” w  cechu. Wzrastało ono stale w siły. W

Lublin, we wrześniu.

okresie od roku 1805 do 1820 cech po-
siada znacznie więcej członków Żydów
niż Polaków. Żydzi wymuszają dalsze
ustępstwa, stale niezadowoleni ze sta-
nu rzeczy, iż nie są formalnie panami
sytuacji. Zyskują prawo wyborów do
władz cechowych, z tem jednak, iż pza-
wo stawiania kandydatów pozostaje
przy krawcach Polakach; w 1832 roku
zasada ta została jednak przez nich
złamana: Żydzi wysuwają dwuch wła-
snych kandydatów. W pierwszej poło-
wie XIX w. opanowali cech zupełnie.

Skutki majoryzacji krawców Pola-
ków przez Żydów obrazuje taki np.
fakt: w 1794 r. cech. krawiecki, jak
zresztą i inne cechy lubelskie, złożył 0-
fiarę 24 grzywien i 13-tu łutów na ce-
le powstania Kościuszkowskiego. Była
to cała suma posiadana w kasie cecho-
wej i kaplicy brackiej. Cech żalił się
przy sposobności, że więcej dać nie
może, podając jako powód, że kraw-
ców katolików było 10-$hu i że nie mie-
li oni dochodów, bo „żaden przez Ży-
dów przy robocie swojej utrzymać się
nie może i dla samych siebie wiwendy
dać nie mogą”.

Jakżeż pouczająca jest historja
lubelskiego cechu krawców na prze-
strzeni lat czterystu jego istnienia, dy
dodamy współczesne cyfry, obrazujące
stosunek ilościowy krawców żydow -
skich do krawców + Polaków. Według
sprawozdania lIzby Rzemieślniczej w
Lublinie za rok 1933 (ostatnia ujawnio-
na statystyka z podziałem wyznanio-
wym) w Lublinie było w tym roku na
434 krawców tylko 75 chrześcijan, a
359 Żydów; w całem zaś wojewódz-
twie na 4.434 krawców, tylko 632
chrześcijan, a Żydów 3.802. W tym za-
wodzie rzemieślniczym możność zdo-
bycia chleba i pracy zanika z biegiem
lat coraz gwaltowniej i bliska może
być chwila, że krawców katolików bę-
dzie w Lublinie znowu tylko 10-ciu i że
nie będą oni mieli dochodów, bo żaden
przez Żydów przy robocie swojej nie
będzie utrzymać się w stanie, i „dla sa-
mych siebie wiwendy dać nie będą mo-
gli", Do tego stanu rzeczy doprowa -
dzają współczesne stosunki, gdy Rze-
czypospolita ma być matką swemu na-
rodowi. W tym stanie rzeczy niech ni-
kogo nie dziwi antysemityzm narodu
polskiego, który po setkach lat do-
świadczeń z żydowskimi przybyszami,
poszedł po rozum dogłowy.

s. b.

 

Z CAŁEG
BYDGOSZCZ :

Wybory uzupełniające, — W okręgu
bydgoskim w czterech miejscowościach
spowodu rozruchów nie odbyły się wybo-
ry wniedzielę,iprzełożonojenaponie-
działek. Na 3.538 uprawnionych, głoso-

wało 685 osób.

CHOJNICE '

Ukryty skarb za ołtarzem, — W koś-

ciele parafjalnym w Konarzynach, pow.
chojnickiego, podczas prac przy ołtarzu

natrafiono przypadkowo na ukryty skarb.

Pod stopniami ołtarza znaleziono szka-

tułkę blaszaną i woreczek z większą za-

wartością monet srebrnych. Ks. pro-
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Z KRAKOWA
Teatr im, J. Słowackiego: piątek „Wy-
s ka“

Kinakatolickie:
Apollo: „ bi

p „Wiosenna arada“.
tella: „Zaglada“ i „„ +

każe: „Dziewczę z obłoków”.

Świt; „PatiPatachon jako jazz-ban-
dzišci". 3

Uciecha: „Mała mateczka”.
Zorza: „Przybłęda”. ań

Gościn: Kaz. unoszy-

St szaw ok sobotę

znakomity artysta scen war-

aiw Junosza - Stępow-
ski й ;

w datas weśconnakckn.Pierwszemprzed-

stawieniem Zjego udziałem będzie jedna

z naj "r sztuk Pirandella „Hen-

ryk IV”, Nadto zaprezentują sięnowi

artyści, pp.: Iza Kozłowska,
Brylińska, Wiktor jański, >

mierz Macherski i Jerzy Kaliszewski.

Ujęcie mordercyŚ. p. Gierasówny—
około godziny 2 łudniu u-

3 4 zma.
został natychmiast

oedeieda,śledczego. we
zyznał si czynu i szczegółowo

opisałWzztbiąc iwórdecotwej które popeł-

mił na ś, p. Gierasównie, Ze względu na
pewnę izwiązane z wynikami
przesh ia nazwisko sprawcy nie mo-

°

Sotas|

żebyćnaraziepodanedopublicznejwia-
domości.

Za sialszowanie świadectwa skazany

na 15 miesięcy więzienia, —* Przed są -

dem okręgowym karnym w Krakowie od-

la sję rozprawa przeciwko Teodorowi
lkstei - OrłowskiemuzPoznania, tech-

nikowi leśnemu, który w roku 1934 pod-

robił dokument mianujący Józefa Janic-

kiego gaj w dobrach książąt Ra-
dziwiłłów i Potockich. Następnie podro-

pił świadectwo zamianowania Orłowskie-

go zarządcą Leśnic. Mając teświadectwa

rzedstawiał się za zarządcę Leśnic, 0-

IN aaa sią ©posadęGoi innym, że wystara Z
wych,Ludzie wierząc Orłowskiemu wrę-

czali mu żądane kwoty, celem wynagro-

dzenia za wystaranie się im posad.

ZEz.ia
na rozprawie prz:

sąd przeto

dzielę dnia 8 b. m. odbyło się

nie lokalu Chrześcijańskiego Baz:
dzieżowego, przy ul, Szczepańskiej 9 I p.  Poświęcenia dokonał ks, Szepieniec, wy- rażając życzeniapomyślnego rozwoju ka-

tolickiej placówki handlowej.

0 KRAJU
boszcz Tychnowski stwierdził, że monety
są pochodzenia niemieckiego z lat 1764

do 1800. Ogółem znaleziono 72 sztuki ta-
larów niemieckich (Reichstaler) z roku
1764, 3 talary z roku 1776 i 169 groszy
srebrnych pruskich z roku 1778. Na jed-
nych są podobizny Fryderyka II Wielkie-
go, a na drugich Fryderyka Wilhelma III.
W szkatułce znajdowały się dwa pisma,

z których jedno jest nieczytelne wskutek
zmiszczenia, drugie zaś zawiera treść na*

które organista Marcin Tandeczka miał
przy ręce na wydatki, które po śmierci
jego tu złożono do szkatułki pod zam-
knięciem. — W Konarzynach dnia 14 lu-

tego 1823 roku”.
Monety zostały złożone w kasie para-

fjalnej.
CZĘSTOCHOWA

Zwolnienie aresztowanych. — Areszto-

wani w niedzielę narodowcy w liczbie

około 150 osób, po przetrzymaniu w u-

rzędzie śledczym, zostali już zwolnieni.

W więzieniu na Zawodziu przebywa oko-

ło 35 narodowców.

GOSTYŃ

Aresztowanie w przeddzień wyborów.

— W sobotę, przeddzień wyborów o

godz. 21 aresztowała Policja Państw. w

sile 7 posterunkowych, prezesa pow.

Stronnictwa Narodowego p. Mieczysława

Hejnowicza. Autem przewieziono ф0 па

PP, w Gostyniu. Przesłucha-

nie szło w kierunku dopatrzenia s.ę prze-

stępstwa w rozdawaniu ułoteś,urządza-

niu zebrań przedwyborczyh orez zapew

nienia spokoju w dniu wyborów. Wieść c

tem aresztowaniu rozeszia 3.ę pr mieście

lotem błyskawicy. Tłum" wieszkańców

zebrały się na rynku przed o<aiem po-

sterunku, domicając się podniesionemi

głosami zwolnien'a p. H. W związku z

tem odprowadzo10 na posterzr« k dwnch

gorliwszych manifestantów. Po półtora-

godzinnem przetrzymaniu i spisaniu pro-

tokułu zwolniono p. Hejnow:cza.  

Wyniki wyborów w Żywieckiem
(Od własnego korespondenta)

1. Kozy, pow. Biała, uprawn. 1.800,
głosowało 347.

2. Buczkowice, pow. Biała,
1547, głosowało 298.

3. Bystra, pow. Biała, uprawn. 760, gło-
sowało 203. ;

4. Godziszka, pow. Biała, uprawn, 850,
głosowało 134.

5. Meszna, pow. Biała, uprawn. 468,

głosowało 17.

6. Rybarzowice, pow. Biała, uprawn,
956, głosowało 190.

7. Wilkowice, pow. Biała, uprawn.
1936, głosowało 469.

8. Międzybrodzie bialskie, uprawn.
1390, głosowało 152,

9, Bestwinka i Kaniów, uprawn. 1276,

głosowało 699.

10. Osiek, uprawnionych 1450, głoso-
wało 17.

11. Polanka Wielka, uprawn. 1070, gło-
sowało 30.

12. Pietrzykowice, pow. Żywiec, upraw.
1560, głosowało 197.

13. Międzybrodzie żywieckie, uprawn.
530, głosowało 130.

14. Zadziele, Oczków, uprawa: 957, gło-
sowalo 155.

15. Przyłęków, pow, Żywiec, głoso-

wało 2 osoby.

16. Swinna, pow. Żywiec głosowało 150.

17. Rychwałd, Rychwałdek, pow. Ży-
wiec, uprawn. 1088, głosowało 297,

18. Kocoń, pow. Żywiec, uprawn. 450,
głosowało 14.

19. Pewel Slemieńska, pow. Żywiec, u-
prawn. 640, głosowało 220,

uprawn,

20. Slemień, pow. Żywiec, uprawn.
1400, głosowało 380.

21. Łodygowice, pow. Żywiec, uprawn.
2200, głosowało 300,

22. Szczyrk, pow. Biała, uprawn. 1604,
głosowało 292.

23. Mikuszowice, jow. Biała, uprawn.
1500, głosowało 151.

24, Biała miasto, uprawn. 14500, gło-
sowało 3628.

25. Leszczyny, pow. Biała, uprawn.
1600, głosowało 294.

26. Lipnik, pow. Biała, głosowało 380.

27. Straconka, pow. Biała, uprawn,
946, głosowało 330.

28. Czaniec, pow. Biała, uprawn. 1733,
głosowało 300.

29, Brzeszcze, pow. Biała, uprawn.
1865, głosowało 784.

30. Jawiszowice, pow. Biała, uprawn.
927, głosowało 264.

31. Przecieszyn, Skidzin, Wilszkowice,
uprawn. 524, głosowało 110,  

Bielsko, we wrześniu

32. Nieledwia, pow. Żywiec, uprawm
870, głosowało 180.

33. Kamesznica, pow. Żywiec, uprawn,
804, głosowało 170.

34. Porąbka, pow. Biała, uprawn. 1524,
głosowało 268.

35, Kobiernice, pow. Biała, uprawn. 893
głosowało 114.

36. Bujaków, pow. Biała, uprawn. 640,
głosowało 60.

37. Gilowice, pow. Żywiec, uprawn,
1555, głosowało 850.

38. Kocierz ad Rychwałd, pow. Żywiec,
uprawn. 199, głosowało 28.

39, Sienna, pow. Żywiec, uprawn. 271,
głosowało 64.

40. Lesna, pow. Żywiec, uprawn. 464,
głosowało 87.

41, Tresna - Czernichów, pow. Żywiec,
upraw, 886, głosowało 95.

42, Zarzecze, pow. Żywiec, uprawn. 425
głosowało 92.

43. Brzezinka ,pow. Wadowice, upruw,
364, głosowało 9, %

44. Imwałd, pow. Wadowice, uprawm
1500, głosowało 80.

45. Roczyny, pow. Wadowice, uprawne
1200, głosowało 70,

46. Rzyki, pow. Wadowice, uprawa.
1505, głosowało 60.

47, Sułkowice, pow. Wadowice, upraw,
1262, głosowało 111,

48. Targanica, pow. Wadowice, upraw
1237, głosowało 38.

49. Andrychów - miasto, pow. Wado»
wice, uprawn. 2250, głosowało 338,

50. Zembrzyce, pow. Wadowice, upraw
1700, głosowało 270. я

Wyborców zwożono autami i furman<
kami (gratis), różnych dziadów ślepych,
kulawych i koślawych,

W obwodzie Zembrzyce agitatorzy
chodzili po domach i prawie że wypędza-
li ludzi do głosowania.

W związku z wyborami aresztowano

masę narodowców.

W obwodzie Czernichowskim rozsyła=
no do wyborców przypomnienie treści na«

stępującej:

„Do Pana(i) ,

Wwa.....e.zee,

Przypominam Panu(i),że dniadzieiej+
szego, t j. 8 września 1935 r. ой godz'

9-ej— 21-ej odbywająsięwybory do Sej-
mu wlokalu

wSzkolewCzernichowie

Przewodniczący Komisji Obww
Nr. 50“,

Sfery katolickie

a kandydałura b. prem. I. Iedrzejewicza
: na Wołyniu

Г

„P. Janusz Jędrzejewicz, b. premjer
(maj czołowym kandydatem do senatu z

ołynia.
O b. premjerze K. A. P. w ub. jesz-

cze roku ogłosił następujący komuni -
kat zamieszczony m. in. w „Życiu Ka-
tolickiem“ organie Kurji Biskupiej,
wychodzącym w Łucku (Nr. 27 z dnia
1 lipca 1934 r.). Komunikat ten brzmi
następująco:
— „P. Janusz Jędrzejewicz odstąpił

od Kościoła katolickiego. Jesteśmy głę-
boko zasmuceni, jako Polacy - katoli-
cy, dowiedziawszy się z pism codzien-
nych („Gazeta Polska“ z dn. 23 czerw-
ca b. r.), że p. Janusz Jędrzejewicz,
który do niedawna piastował wysoki u-
rząd w Polsce i dziś jeszcze jest na wi-
downi politycznej, wyrzekł się wiary

swych ojców i rozwiódł się z dotych-
czasową prawowitą małżonką, aby po-
jąć inną (K.A.P.)".
Obecnie tenże sam organ łuckiej

Kurji Biskupiej „Życie Katolickie" (w
numerze 36 z dn. 8 września 1935 r.)

Ukazała się książka

KAZIMIERZA SNOPKA

„ZMIENIANIE NAZWISK*
dotycząca zmian nazwisk żydowskich na polskie w Polsce powojennej

 

w artykule wstępnym p. t. „Wedle su-
mienia" wypowiada się ogólnikowo
przeciw powstrzymywaniu się od u-
działu w wybdrach, a apelując da
swych czytelników, aby głosowali na
kandydatów znanych ze swych przeko-
nań katolickich, autor wspomnianego
artykułu równocześnie kreśli w nim
znamienny ustęp, który pozwalamy so-
bie w całości przytoczyć z nadmienie-
niem, że treść jego jest wy”.
raźną i niedwuznaczną. Ustęp ten
brzmi dosłownie:
— „Uczciwie y, že żaden

i w żadnych warunkach głos katolicki
nie powinien paść ani na ludzi, głoszą
cych zasady bezbożne, ani na odstęp =
ców od wiary katolickiej, ani na pus
blicznie łamiących przysięgi małżeń «
skie, lub wogóle w jakikolwiek sposób
okazujących publicznie lekceważenie
dla przykazań Boskich”,
Powyższy głos przytaczamy z obo:

wiązku dziennikarskiego bez komenta+
rzy.

i zawierająca spis około tysiąca osób, które w ostatnich latach na-

zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej z tych osób).

CENA2ZŁ. 
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Ciężary publiczne w Polsce są w
stosunku do naszego położenia $ospo-
darczego tak wielkie j dotkliwe, że o-
pinja publiczna widzi słusznie w ich
przeroście najważniejszą przyczynę
polskiej nędzy. Świadczenia prawno-
publiczne państwowe, samorządowe i
ubezpieczeniowe pochłaniają już pra-
wie połowę dochodu społecznego.
Państwo polskie zostało za kosztow-
nie zorganizowane na naszą kieszeń i
siłę płatniczą. Życie gospodarcze kraju
znajduje się pod tak silnym uciskiem
fiskalnym — że — bez najmniejszej
przesady — należymy do najubož-
szych na.odów Europy, a walka z kry-
zysem, bezrobociem i rosnącą biedą
nie może przynieść wyników, na które
kraj napróżno tyle lat czeka.

 

Deficyt budżetowy w sierpniu
'W ciągu 5 miesięcy—136,6 miljonów niedoboru

Dochody budżetowe w sierpniu r. b.
wykazują naogół wyraźną zwyżkę w po-
równaniu z wpływami w analogicznym
miesiącu r. ub. Wyniosły one ogółem
146,0 milj. zł. wobec 142,9 milj, zł. w
sierpniu r. ub. Wydatki budżetowe były
w sierpniu r. b. również nieco wyższe,
miż w sierpniu r. ub., wyniosły bowiem
175,7 milj. zł, wobec 172,6 milj. zł. w
sierpniu r. ub. W związku z mniej więcej

jednakową zwyżką zarówno wydatków,
fak i dochodów, deficyt w sierpniu r. b.
był prawie dokładnie taki sam, jak w
sierpniu r. ub., wyniósł bowiem 29,7 milj.
zł. wobec 29,6 milj, zł. przed rokiem. Za-
zmaczyć należy, że dochody w sierpniu
r. ub. liczone są bez wpływów z Pożycz-

ki Narodowej.

Poszczególne pozycje wpływów budże-
towych wsierpniur. b. wykazują wpo-
równaniu z analogicznym miesiącem r.

ub. przeważnie wyraźny wzrost. I tak da-
miny publiczne dały w sierpniu r. b. 76,6
milj. zł. wobec 70,6 milj. zł. przed ro-
kiem, monopole 53,0 mili. zł. wobec 52,1

Trudności cospodarcze Włoch
w oświetleniu prasy francuskiej

Z Paryża informują:

Korespondent rzymski „Le Matin" oma-

wiając sytuację gospodarczą Włoch, pisze,

że opublikowany ostatnio biłans Banku
Włoch przynosi szereg groźnych ostrzeżeń.

Koncesje w przemyśle
samochodowym?

Jak dowiadujemy się, w ministerstwie
przemysłu i handlu opracowane jest roz-
porządzenie wykonawcze do ustawy o
Kkoncesjonowaniu przemysłu samochodo-

wego w Polsce.
Rczporządzenie to ma się już wkrótce

ukaz.ć Ogłoszenie tego rozporządzenia
ma. jak twierdzą, związek ze staraniami
niektórych większych koncernów, ubie-
gających-się o koncesje na budowę samo-
chodów w Polsce. (Om) 4

 
 

 

 

Rozbudowaliśmy naszą machinę
państwową ponad nasze normalne

możliwości, to też pomimo ostro od-
czuwanego ucisku fiskalnego — pań-

stwo od szeregu lat nie równoważy
swego budżetu, Wbrew oficjalnym za-
powiedziom zmian na lepsze — defi-
cyt budżetowy stabilizuje się i prze-
chodzi w stan chroniczny.

Miesiąc sierpień przyniósł znowu
bardzo poważny deficyt, .wynoszący
29,7 miljonów złotych. Podkreślanie,

że dochody budżetowe w porównaniu
z sierpniem roku ubiegłego wzrosły
nawet o 3,1 miljony — nasuwa uwagę:
temci gorzej, że pomimo zwiększenia
się wpływów — niedobór budżetowy
utrzymuje się na wysokości roku mi-
nionego. /

mili. zł., wpłaty przedsiębiorstw zaś 3,1
mil. zł. wobec 2,0 mób. zł.

Podatki bezpośrednie dały w sierpniu
r. b. 36,3 miłj. zł. wobec 37,6 milj. zł. w

sierpniu r. ub. Pewien nieznaczny spa-
dek wpływów tego tytułu tłumaczy się
odroczeniem płatności rolniczych. Podat-
ki pośrednie przyniosły w sierpniu r. b.
14,2 milj. zł, wobec 11,5 milj, zł, cła —

8,2 milj. zł. wobec 6,4 milj. zł., wreszcie
opłaty stemplowe, uważane za swego ro-

dzaju barometr ożywienia gospodarczego

7,1 mili. zł. w sierpniu r. b. wobec 6,7
milj. zł. w sierpniu r. ub,

—0—

Z Rady Banku Polskiego
Dnia 12 września b. r. odbyło się pod

przewodnictwem prezesa Banku Polskiego

dr. Władysława Wróblewskiego posiedzenie Rady Banku Polskiego, na którem Rada

wysłuchała sprawozdanie dyrekcji i komisyj
Rady z działalności Banku w lipcu i sierp-

niu b, r.

Rezerwa złota spadła do 4,7 miljardów, o-

bieg banknotów 12,5 miljazdów. Dotychcza-

sowa rozpiętość inilacji wynosi więc 2,5 mil-
jarda, Do tego należy dodać emisję 12-mie-
sięcznych bonów skarbowych, wypuszczo-

nych w maju na pokrycie kosztów kampanji
abisyńskiej. Kurs 3 i pół proc. renty spadł
z 80 do 67. Nie należy zapominać również
o podwyższeniu stopy dyskontowej z 3 i pół
do 5 proc,

Rozmach wydatków wojskowych przynosi
już konsekwencje, zanim rozpoczęła się woj-

na. Nasuwa to poważne obawy o los lira.
Zważywszy na mały zapas złota, jak również
na fakt, że Włochy uzależnione są od zagra-
nicy, jeśli chodzi o surowce, można obawiać

się poważnych trudności w dziedzinie zaopa-

trywania przemysłu wojennego. To też, we-
dług zgodnej opinjl włoskich kół finanso-

wych, jeśli wojna ma wybuchnąć powin-

na trwać krótko i przynieść rozstrzygający

wynik. Inaczej włoskie gospodarstwo na-  rodowe może doznać poważnych szkód.

Podsumowanie deficytów za okres
pierwszych 5 miesięcy bieżącego roku
budżetowego mówi, iż łączny niedobór
w tym czasie wyraził się sumą 136,6
miljonów. Widać wyraźnię, iż opty-
mizm autorów preliminarza budżeto-
wego, optymizm p. min. Zawadzkiego
był chybiony. Trzebaby chyba dok -
nać cudu, aby deficiyt całoroczny
zamknąć w ramach 152 miljonów, gdy
5 miesięcy dało już 136,6 miljonów. P.
min, Zawadzki, który w listopadzie
ub. r. zapowiadał usuwanie deficytu, a
nie łatanie, będzie musiał znowu dziu-
rę budżetową łatać,

Na żywą uwagę zasługuje porówn .-
nie 5 miesięcy roku bieżącego z takim
samym okresem ubiegłego roku bud-
žetowego:

1934 r 1935 r.

dochody 123,3 milj. 767,4
wydatki 857,9: 903,0
dełicyt 1346 „ 1366

Niedobór budżetowy nie jest usuwa- |
ny. Do równowagi dochodów i wy-
datków nie zbliżamy się. Przeciwnie—
oddalamy. Niedobór ten wzrósł — jak
widzimy — 6 2 miljony, choć dochody
w tym czasie powiększyły się o 44,1
miljony złotych,

Nie zatrzymujemy się w tej chwili
dłużej nad zagadnieniem pokrycia de-
ficytu, Sposób, w jaki się to odbywa,
zaostrza jeszcze skutki ucisku fiskal-
nego i hamuje rozwój sił gospodar-
czych, odsuwając chwilę poprawy e-
konomicznej,

Interesuje nas specjalnie inna strona
zagadnienia budżetowego — wzrost
„wydatków państwowych. Nie płacimy
długów państwowych zagranicznych.
Poza budżetem ulokowaliśmy takie
wydatki i ciężary, jak fundusz drogo-
wy i fundusz pracy, a przecież wydat-
ki państwa w ciągu pierwszych 5 mie-
sięcy budżetowych w porównaniu z
rokiem 1934 wzrosły wcale znacznie.
Wzrost równa się 46,9 miljonom zło-
tych, ;

Jest to zjawisko niepokojące conaj-
mniej w tak silnym stopniu, jak sam
deficyt budżetowy. Gdy kraj woła ©
jaknajskrupulatniejsze liczenie się z
groszem publicznym, o najdalej 'posu-
nięte oszczędności, śdy posucha finan-
sowa wyniszcza organizm nasz $ospo-
darczy, gdy wydatne „radykalne obcię-
cie ciężarów publicznych stanowi e-
lementarny warunek nadziei na popra-
wę sytuacji ekonomicznej — w t
samym czasie wydatki państwowe
rosną, jak$dybyśmy przeżywali sło-
neczne lata pomyślności,

Jest rzeczą jasną, że nie rozwiążą
kwestji drobne zarządzenia oszczęd-
nościowe. choć każda rozumna osz-
czędność jest wskazana i pożyteczna.
Niezbędne są pociągnięcia i decyzje w
wielkim stylu. Konieczną jest gruntow-
na przebudowa, która za punkt wyj-
ścia wziąć musi istotne, realne położe-
nie kraju i jego prawdziwe możliwo-
ści.

„Należy przedewszystkiem jasno po-
stawić ludziom przed oczy niebezpie-
czeństwa obecnego położenia. Nie na-
leży mamić znakomitemi wynikami
dotychczasowej „akcji”, ani różowemi
widokami na przyszłość, których nie- 

Ceny zboża w kraju
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 2-g0 do 8-g0

września 1935 r. wg. obliczenia Biura

Giełdy Zbożowo - Towarowej w Warsza-

wie, Ceny rozumieją się za 100 kg. w

złotych.
GIEŁDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jączm. Owies

Warszawa 17.58 12.124 — 14.25

Gdańsk — — — —
Poznań 16.46 12.06 — 1400

Bydgoszcz 16.29 12.08 15.75 14.04

Łódź 18.69 13.56 — 15.128

Lublin 16.87 10.674 — 11.86

Równe 15.67 10.70 — — 11.05

Katowice 1852 14.71 — 15.00

Kraków 17.67 13.56 — 1346

Wilno 17.75 12.03 — —

Lwėw 1597 1187 — 1340

GIELDY ZAGRANICZNE
Pszen. Żyto Jączm. Owies
4494 36.46 — —

Hamburg 1990 936 — 1404

Praga 36.23 2852 2882 2541

Na giełdzie mięsnej

Na zebraniu warszawskiej giełdy mięsnej

dn. 11 b. m. wobez wzmożonej dostawy drob-

nych sztuk mięsnych, zaznaczyła się dalsza

zniżka cen na targowisku trzody chlewnej.

Szczególnie poszukiwane sztuki ciężkie sło-

ninowe osiągały w tranzakcjach prywatnych

do 136 zł. za 100 kg., czyli o 9 zł. wyżej od

najwyższych notowań oficjalnych.

Spęd wyniósł ogółem 621 sztuk bydła,

cieląt — 457, owiec — 9, trzodychlewnej —

2.092, z czego pozostało niesprzedanych —

548.
Za 100 kg. żywca loco Warszawa płacono:

woły mięsiste—58 do 70 zł., starsze tłuste —

70 do 74 zł., starsze karmne — 50 do 58 zł.,

buhaje mięsiste — 58 do 60 zł., starsze tłu-

ste — 65 do 68 zł,, starsze karmne — 51 do

56 zł., krowy tuczne — 85 zł, tłuste oddojone

— 60 do 70 zł., mięsiste—55 do 60 zł., karm-

ne — 50 do 55 zł., cielęta odżywione — 70

do 80 zł., słabo odżywione — 55 do 60 zł.

Trzoda chlewna: słoninowe od 150 kg. wzwyż

—105 do 127 zł, słoninowe od -30 do 150

kg. — 70 do 105 zł., mięsne od 110 kg. wzwyž

— 85 do 0 zł.

Na hali hurtu za kg. mięsa uboju warszaw-
skiego płacono: wołowina gat. I-szy — 1.40
do 1,45 zł, gat. П-й — 1.25 do 1.35 zł., cłe-

lęcina gatunek I-szy — 1,90 do 2 zł., gat. II-gi
— 1.70 do 1.80 zł., wieprzowina słoninowa—

1,40 do 1.50 zł, mięsna — 1.23 do 1.35 zł.

Mięso przywożone: wołowina gat. I-szy —
1.25 do 1,30 zł, gat, II-gi 1.10 do 1.20 zł,, cie-

lęcina gat, I-szy — 1.70 do 1.90 zł., gat, H-gi
1.50 do 1.60 zł., całe cielęta 1.40 do 1.50

zł, baranina zady — 1.20 do 1.40 zł, wie-

przowina mięsna — 1.20 do 1,35 zł,

W:adomości gospodarcze
Komisja Badania Zmian Kosztów Utrzy-

mania w Warszawie ustaliła na posiedzeniu

Berlin

' qqlbytem w dn. $ b. m., że koszty utrzyma-
nia rodziny pracowniczej, złożonej z 4 osób,

wzrosły w mies. sierpniu o 0,8% w porów-
naniu z lipcem b, r.

*

W okresie od 19 sierpnia do 1 b. m. we-
szło do portu gdyńskiego 190 statków o po-
jemności 179.491 trn. wyszło zaś 192 jednost-
ki o pojemności 194,683 trn.

Ogólny obrót towarowy/w tym czasie

wyniósł 283.280,2 t. z czego na eksport
przypada 239,493 t, na import zaś 43,787,2

tonny,
э
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P.G. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Jerzy chwycił koniec prześcieradła — czuł je

w rękach niby sznurek z pajęczyny — i rzucił się

w przestrzeń.
Maud spojrzała w stronę balkonu. Jej serce,

które przestało bić, gdy odrzucony konkurent otwo-

*rzył okno i wyszedł, by poddać się uspakajającemu

działaniu gwiazd, zaczęło bić znowu. Nie było tam

nikogo, jeno próźnia i Plummer. į

— To jest miejsce, zauwažyt Plummer ponuro

spoglądając w ciemność, to jest miejsce, skąd ów

kawaler, jak on się nazywał? — skoczył w pustą

i ciemną przestrzeń. Prawda?

Dreszcz najczystszego podziwu dla bohaterstwa

Jerzego wstrząsnął ciałem Maud. Więc by jej nie

skompromitować, powtórzył skok Leonarda. Gdyby

Jerzy, siedzący teraz na łóżku Reggie'go i robiący

żałosny przegląd swych kolan i kawałków skóry, któ-

re zostały na jego rękach, mógł czytać w jej myślach,

czułby się aż nadto nagrodzonym za te odarcia skó-

r Iczas inaczki wgórę.

7 o Miki reżełę myśl, rzekł Plummer, zrobić to-

samo. Zaśmiał się krótkim śmiechem pozbawionym

wesołości.
— W każdym razie, dodał , beztrosko, zejdę na

dół i napiję się whishy z wodą sodową.  

Albert odwiązał tymczasem prześcieradło od
nogi łóżka i włożył je pod poduszkę.
— A teraz, powiedział, czas na papierosa do

izby czeladniej.
Wielkie umysły odczuwają potrzebę chwil

wytchnienia.

ROZDZIAŁ XIV

Jerzy miał zamiar iść do domu. I to szybko. Nie
spodziewał się już spotkać Maud po raz drugi w
ciągu tej nocy. Zaledwie się spotkali, zaraz ich roz-

łączono, Daremnembyłoby walczyć z losem. Trzeba

zrezygnować i żyć nadzieją, że drugim razem los

będzie życzliwszym. Jerzy pragnął więc oddalić się

jak najbardziej od tego „baśniowego tout ensem-
ble“ i od „świetnego zebrania pięknych pań i dziel-

nych mężczyzn” i odpocząć spokojnie w swym fote-

lu, gdzie nie spotka go żadna przygoda. Poczucie

obowiązku winnoby go przywrócić z powrotem na

stanowisko zastępczego kelnera, by mógł w pełni
zarobić sowerena, wypłaconego mu za służbę; lecz

głos obowiązku napróżno doń przemawiał. Jeśli ary-
stokracja brytyjska pragnie orzeźwiających napojów,
to niech je sobie sama podaje. On miał dość tego
wszystkiego.

Lecz jeśli Jerzywtym momencie zrywał z bry-
tyjską arystokracją, to jednak arystokracja brytyj-
ska z nim nie zrywała. Zaledwie dotarł do holu, gdy
spotkał jednego z członków tego stanu, i to właśnie
tego, którego z największą przyjemnością chciałby
uniknąć.

Lord Belpher nie był w wesołem usposobieniu.
Z powodu bezsenności odczuwał ból głowy i do tego
nie tańczył wcale; był więc teraz równie zmęczony
„baśniowem tout ensemble' jak Jerzy. Ale
jako ośrodek i przyczyna całej nocnej uroczystości

i musiał na niej wytrwać do końca. Znajdował się
w pozycji kapitana, który ostatni musi opuścić sta-
tek, albo chłopca okrętowego, który stoi na płoną-
cym pokładzie, gdy już wszyscy uciekli, Przez kil-
„ka godzin nieustannie ściskał ręce zupełnie niezna-
nych mu ludzi i z zimnym uśmiechem przyjmował
gratulacje z racji swej pełnoletności. Nie przypomi-
nał sobie, by kiedy w życiu spotkał taką gromadę
krewnych, co dzisiaj. Familja Belpherów była licz-
na, rozsiedlona w całej prawie Anglji i teraz wszys-
cy kuzyni pierwszego, drugiego, trzeciego i czwarte-
go stopnia wyłonili się prawie z każdego hrabstwa,
jakie istnieje na mapie i ruszyli ku domowi swoich
przodków. Wysiłek obowiązkowej uprzejmości wo-
bec nich spadł na Percy'ego. Jak bohaterka w poe-
macie ulubionym Maud ion był „znużony, znużony”,
i chciał się czegoś napić. Obecność Jerzego uznał za
bardzo pożądaną.

Proszę mi przynieść butelkę szampana do bi-
bljoteki. ; : ‚

—Dobrze, proszę pana.
Słowa te były dość niewinne, lecz jeśli Jerzy

życzył sobie zniknąć niezauważonym, to były naj-
nieszczęśliwiej dobrane, Gdyby tylko skinął na znak
zgody i oddalił się, lord Belpher nie spojrzałby za-
pewne po raz drugi na niego. Lecz jeśli was ludzie
przez całe życie tytułują „wasza lordowska mość”,
to musi was zdziwić, gdy kelner przemówi do was
„proszę pana”, Lord Belpher rzucił na Jerzego spoj-
rzenie, które zawierało zarazem wyrzut i przykrość-
uczucia które szybko ustąpiły miejsce zdumieniu.
Nieartykułowany dźwięk wydobył się z jego gardła.
— Stop! zawołał do zawracającego Jerzego.

(den).  

i zagranicą
35.14 2744 21.94 2549

Wiedeń 3441 25.37 29.123 25.50

Liverpool 1649 — — 1571

Chicago 20.73 861 1443 —

Buenos Aires 12.94 — — 1157
EZ

-

Gieldy pieniežne
Notowania z dnia 12-40 wrzešnis

DEWIZY

Belgja 89,65 (sprzedaż 89,88, kupno
89,42); Holandja 358,65 (sprzedaż 359,55,
kupmo 357.75); Kopenhaga 117,20 (sprze-
daż 117.75, kupno 116.65); Londyn 26.24
(sprzedaż 26.37, kupno 26,11'; Nowy Jork
5.31 i jednaósma (sprzedaż5,34ijedna
6sma, kupno 5,28 i jedna ósma); Nowy
Jork (kabel) 5.31 i jedna czwarta (sprze-

daż 5,34 i jednaczwarta,kupno5,28 ije-

dna czwarta); Oslo 131,90 (sprzedaż
132,55, kupno 131,25); Paryż 34,99 i pół
(sprzedaż 35,08, krupno 34,91); Praga 21,93
(sprzedaż 21,98, kupno 21,88); Szwajcar-
ja 172,83 (sprzedaż 173,26, kupno 172,40)
Stokholm 135.35 (sprzedaż 136,00, kupno
134,70); Włochy 43,35 (sprzedaż 43,47,
kupno 43,24); Berlin 213,30 (sprzedaż
214,30, kupno 212,30); Madryt 72,55
(sprzedaż 72,91, kupno 73,19).
Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiz przeważnie mocniejsza. Bank-
coty dolarowew obrotach prywatnych
531; rubel złoty 5,72 i pół — 4,72i jedna
ozwarta; dolar złoty 9,03; gram czystego
złota 5,9244. W obrotach prywatnych
marid niemieckie (banknoty) 156,50. W.

obrotach prywatnych funty ang, (bankno-

ty) 26,24.
PAPIERY PROCENTOWE

1 proc. pożyczka stabilizacyjna 63,38—
63,88 — 63,50 (odcinki po 500 dol.) 64,50
(w proc.); 4 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 51,00 — 51,15 — 51,00; 5 proc.
konwersyjna 68,50; 6 proc. poż, dolarowa
82,13 (w proc.); 5 proc. poź. kolejowa
konwersyjna „60,75; 8 proc. L. Z. Banku
gospodarstwa krajowego i 8 proc. oblig.

Bamiku gospodarstwa krajowego 94,00 (w

groc,); 7 proc. L. Z. Banku gospodarstwa
krajowegoi 7 proc. obligacje Banku go-
spodarstwa krajówego 83,25; 8 proc. Г.
Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc, L. Z. Ban-

lu rolnego 83,25; 4 i pół proc. L. Z, ziem-

slcie 46,25 — 46,50; 5 proc. L. Z. Warsza»

wy (1933 r) 57,75 — 57,00; 5 proc. L. Z.

Łodzi (1933 r.) 51,50, 3
‚ АКСЛЕ

Bank Polski — 92,00 — 92,50; Stara-
chowice — 32,50.
Dla pożyczek tendencja

przeważnie utrzymana, dla listów zastaw-
nych niejednolita, z akcji mocniejszy Bani
Polski. Pożyczki dolarowe w obrotach

prywatnych: 8 proc. poż, z r, 1925 (Dillo-

mowska) 91,50 (w proc.); 7 proc. poż. ślą-

ska 73,00,

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 12-go września

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 18.50

— 19,00; Pszenica jednolita 742 gl. 18,50

— 19,00; Pszenica zbierana 731 gl. 18,00

— 18,50.
Żyto I standart 700 gl. 12,25 — 12.50;

Żyto II standart 678 gl. 12,00 — 12,25;
OwiesI st. (niezadeszcz.) 497 gl, 15,50—

16.00; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.

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

438 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień brow, —;
Jęczmień 678-673 gl. 14,50— 15,00; Jęcz-
mięń 649 gl. 14,25 — 14,50; Jęczmień
620,5 gl. 13,50—14,00; Groch polny 23.00
— 25,00; Groch Victorja 30,00 — 33.00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin żółty — — — —; Rzepak | rze-
pik zimowy z work. 35.00 — 36.00; Rze-
pak i rzepik letni 31,00-32,00; Siemię In.
basis 90 proc. 32,00 — 33,00; Mak nie-
biesld 46.00 — 48,00; Ziemniaki jada'ne
— — —; Mąka pszenna gat, I:A 0-20
proc. 32,00—34,00; Mąka pszen. gat. I-B
0—45proc. 30,00—32,00; I-C 0 — 53

proc.28,00—30,00; I — D 0 —60proc.
26,00—28,00; I-E 0 —65proc.24,00 —
26,00; II-B 20 — 65 proc, 23,00 — 25,00;
II-D 45—65 proc. 2200 — 2300; II-E
55—65 proc, 20,00 — 21,00; II-G 60—-65
proc. 20,00 — 22,00; III-A 65—75 proc..
15,00 — 16,00; Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 21,00 — 22,00; I gat. U — 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
—————j Śruta sojowa 45 proc:
20,50 — 21,00. |

Ogólny obrót 3422 tom, w tem żyta
943 ton. Usposobienie stałe.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki i

śruty sojowej rozumieją się łącznie z wor=

kiem, innych artykułów — luzem  

 



Nowe rewelacje o bagnie marjawickiem
Listy otwarte Kowalskiego

Pisaliśmy swego czasu obszernie o roz- Y tek jego stosunku do niej był ten, że z
łamie wśród marjawitów na tle buntu
przeciwko głowie sekty bohaterowi gło-
śnego procesu o czyny niemoralne „ar-
cybiskupowi” Michałowi Kowalskiemu.
Jeszczę przed tym procesem i przed

rozłamęm cała prasa narodowa — Фота-
gała się rozwiązania sekty marjawickiej,
wważając ją za siedlisko zepsucia i zgor-
szenia.

Głośna była wówczas kampanja „Са-
zety Warszawskiej” przeciwko marjawi-
tom,

KOWALSKI NA WOLNOŚCI

Wszelkie argumenty pozostały jednak
bez skutku. Nie tylko sekty nie rozwią-
zano ale nie doczekaliśmy się nawet do-
tąd uwięzienia skazanego dawno prawo-
mocnym wyrokiem przez sądy Kowal-
skiego.
3 Obecnie z okazji rozłamu wychodzą na
jaw nowe szczegóły z życia mariawitėw,
przemawiające na rzecz naszego stano-

Wypędzony z Płocka przez ,„bun-
towników" „arcybiskup' ogłasza na ła-
mach tygodnika „Wiadomości Marjawic-

' wychodzącego w Łowiczu listy o-
twarte do rządzących w Płocku „bisku-
Pėw“ Feldmana i Próchniewskiego, nie

ępując się przytem publikować szeregu
nowych kompromitujących faktów. Tym
%azem dotyczą one oczywiście . głównie

JAK POSTĘPOWAŁ
„BISKUP* PRÓCHNIEWSKI?

W. pierwszym liście zwraca się Ko-
walski do Próchniewskiego:

*, Zacznę od Brata. Czy Brat za życia
Mateczki pałsaa Šš do siebie S. Bo
„noraty, nie całował jej, o czem gdy w|
Mateczka dowiedziała, zanosiła się
płaczu, Dalej, czy Brat nie starał się

6 do siebie Brandtówny, swo-
ponitentki w zakonie Ś. Magdaleny,

tóra wskutek teśo, utraciwszy wiarę
‚ już w klasztorze, usiłowała odebrać sobie
życie, potem poszła w świat i ostatecznie
ppsa samobójstwo? — A po zejściu

teczki, kiedy już (tu następuje blu-
źniercze określenie, które opuszczamy)
wolno było zawierać związki Małżeńskie
z Siostrami zakonnemi — czy Brat, mi-

mo to, že S. Honorata została Jego pra-
wą małżonką, nie zaniechał jej wbrew
Woli Bożej, a nie przylśgnął całem ser-
cem do niepełnoletniej internatki, którą
i dotąd uważa Brat za swoją żonę, a wo-
bec ludu udaje Brat czystego, jak iary-
zeusz? Czy nie latał Brat za nią codzień
do szkoły internackiej, narażając na

śmiech swoją powagę i wiek, śdyż dzie-
ci i Siostry śmiały się z Brata, który pra-
wie codziennie przychodził do internatu
i ya je: „Gdzie jest ta mała Regin-

A S. Sabina, powierniczka Brata, za-
a w Nim, którą także Brat ma za

żonę, w jakim celu jeździła już nieraz do
Warszawy, czy na made odtłuszczają-
łą ad Bo te wyjazdy były

(owe,

W MARJAWICKIM INTERNACIE

Dalej Kowalski cytuje list jednej z
„Siostr“ Róży Skolimowskiej o Feldman-
nie;

Co zaś do osoby Brata, to proszę
m,

przypomnieć, jak go zmarła Ma-
surowo upomniała, aby nie brał

na kolana dziewczynek, internackich i
nie pieścił je, bo to w nich wyrabia zmy-
słowość, a Brat za młody na to, aby je
ieścił i dla Brata bardzo niebezpieczne,
ko dla zakonnika i zabroniła Bratu

zajmować się internatem (szłam wtedy z
Mateczką przez reięktarz dziecinny, a
Brat reni na kolanach którąś dziew-

tulił do siebie w  pieszczocie).
Jak się brat stosował do tego upomnie-
nia? W roku 1922-im w styczniu zoba-
czyłam światło w korytarzu, gdzie daw-
niej był internat w ejo klasz-
torze o 2 10 wieczorem. Myśląc, że
Siostry, które o 9-ej idą spać podług Re-
guły, zapomniały zagasić światła,
szłam sprawdzić i co zobaczyłam?,., Zo-
baczylam, jak małżonka Brata, S. Ra-

Owo kolejno pojedyń-
czo dziew: i (do lat 12) i puszczała
do jednej z cel, w której Brat był i zamy-
kał się z każdą. S. Rafaela, niezadowo-
lona, wrzasnęła na mnie ordynarnie:
„Niech sobie siostra idzie stąd, pocóż
siostra tu łazi*, Dlaczego to zdenerwo-
> i wrzask, jeżeli dobrzeście robi-

* Rewelacje „słostry” zaopatruje Ko-
walski takim komentarzem:

HAREM
„Jeśli Filip z Rałaelą uznają te donie-
ы S. Rėžy= panorstwo,do spa

na przewodzie sądowym  dowio:
niewinności. A tu jeszcze dodam to,

że Filip Raiaelę, tę tak wierną mu mał-
żonkę, oddalił od siebie aż do Sosnow-
ca, a internatkę Ruth Žydkėwnę (z Ży-
dów dzącą), uznał publicznie na
swej. kapitule za jedynie prawowitą swą
małżonkę. Za aleks aaa pokryjomu
paz z nią do Warszawy, wydawał set-

złotych na „maski* i inne zabiegi ko-
smetyczne dla niej, gdy mu w oczach
brzydła. Gdysięto wydało i był suro-
wo napomniany, a ona ukarana prze
ze mnie — bardzo się o to gniewał, Ale
i jej nie był Filip wietny, gdyż będąc w
Ameryce żył z jej siostrą rodzoną, M.,
oprócz tego z drugą zakonną siostrą W.

Następnie teraz w początkach buntu,
wziął się do tej, którą obecnie uczynił
Przełożoną Sióstr, godną siebie, a sku-

ardzo zagad-.

 

Łodzi wyjechała do Sobótki na trzy ty-
p: pobyt (choć do Sióstr i para-
jan mówiła, że jedzie do Płocka) i w So-
bótce przy pomocy akuszerki, idącej za
„reformą”, pozbyła się świadectwa swo-
jej „czystości dziewiczej'* —o czem mó-
wią głośno dziś templarjusze i parafja-
nie łódzcy i o czem pisała S. Szymcza-
kowa do swej córki i do Filipa.

DZIECI KOWALSKIEGO
I FELDMANNA

Nadto Filip dwoje dzieci miał z а
internatką, S. Rachelą, którą, jak sty-
szałem, teraz wyrzucił od siebie razem
z dwojgiem własnych dzieci. Gdy nie-

 

szczęśliwa groziła mu sprawą sądową,
on jej odpowiedział, że postawi uż
ków na sądzie, stwierdzających, że ona
chodziła do mnie, i że to nie są jego dzie-
ci, tylko moje, A do innych znów mówił,
że mój syn Michał nie jest moim synem,
bo ja nie jestem zdolny do małżeństwa,
ale jest jego synem, Tak ten krętacz po-
stępuje teraz w imię „rełormy” i

ściiście pakei ių < Z
Z kolei charakteryzuje Kowalski w

podobny sposób innych przywódców
„buntownikėw“ mariawickich.” Jak wy-
nika stąd, obie strony: „arcybiskup“ i
„rełormatorzy” są siebie wzajemnie god-
ne.  
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Doniosły wynalazek uczonego

Z kongresu meteorologów

Dnia 11 września r. b. o godz. 18-ej od-

był się w Urzędzie Patentowym Główne-

go Urzędu Miar odczyt o Lejay'a, dyrek-
tora Obserwatorjum Geofizycznego w Zi-

Ka-Wey o wynalezionem przezeń waha-

dle do pomiarów siły ciężkości. Zebraniu
przewodniczył dyrektor Urzędu Miar,
wskazując w zagajeniu na  doniosłość

wynalazku oraz wyrażając radość z po-
wodu obecności prelegenta i tak licznego
grona uczonych z zagranicy, Zarazem
przewodniczący wskazał na doskonały

rezultat, jaki metodą Holweck-Lejaya'

otrzymał Gł, U. M. na przyśpieszen.e
ziemskie w Warszawie, a mianowicie z

 

Niedzielne tajemnice Nalewek
Tutaj świętuje się tylko w sobotę

Gdy ktoś w sobotę znajdzie się przy-
padkiem w północnej dzielnicy Warsza-
wy i zawędruje na Nalewki, tak wrza-
skliwe i rojne zazwyczaj, uderzyć go mu-
si świąteczny nastrój, jaki na tej ulicy
wówczas panuje. To nic, że ruch uliczny
odbywa się normalnie, ale wszystkie bez
wyjątku sklepy są zamknięte, a na chod-
nikach snują się. korowody brodatych
„patrjarchów” z aksamitnemi torbami
pod pachą. Żydzi śpieszą do bóźnic, W
święto sabatu handlować nie wolno.

Niedziela natomiast wygląda na Na-

lewkach inaczej. Sklepy są wprawdzie
również zamknięte, ale na chodnikach,

w bramach ruch panuje ożywiony. Nie
wolno handlować jawnie, ale nikt nie
broni załatwiać „geszeftów” w ukryciu.
To też we wnękach bram, na podwó-
rzach tłoczą się grupki szwargocących,
gestykulujących czarnych postaci.
We'dźmy jednak w boczną uliczkę.

Ruch tutaj znacznie mniejszy, ale zato
handel... bardziej ożywiony. Sklepy są
wprawdzie zamknięte, nawet żelazne
sztaby założono na drzwi. Ale przy
drzwiach brak kłódek. Młody Żydek,
stojący przed sklepem, bystro rozgląda
się dokoła, wypatrując, czy nie zbliża się
polic'ant,
W sklepiku tymczasem wre. Co chwila

dyskretnie tchylają się drzwi i na ulicę
wypuszcza się ostrożnie klienta. Sprze-
daje się tylko zaufanym, którzy w umó-
wiony sposób umieją zapukać w drzwi.

Właśnie jakaś stara żydówka wcisnę-
ła się przez uchylone drzwi do wnętrza
sklepu, gdy z ulicy rozległo się ostrze-
gawcze — Psstl — Policja!
W sklepiku powstaje popłoch. Starą

Żydówkę gwałtem wypychają na ulicę, a
młody szajgec mocuje się tymczasem ze
sztabą, zamykającą drzwi, Jest już jed-

nak zapóźno.
Jak z pod ziemi wyrasta granatowa

postać policjanta. Pasek pod brodą,
marsowa twarz, energiczne ruchy.
Odsuwa żydziaka, który mu się plącze

pod nogami, otwiera drzwi i wchodzi do
sklepu. :

— Co 407 Handel? Nie wie pan o tem,
že w niedzielę handlowač nie wolno?

Stary Żyd za ladą gnie się w uklo-
nach.
— Panie komisarzu kochamy. To nie

jest żaden hamdel. Ja tylko przyszedłem
zobaczyć, czy wszystko jest na miejscu.  

— Ja też poto przyszedłem, I widzę,
że pan jest na miejscu, ale — nie w po-
rządku. Płaci pan karę,
— Żeby moje dzieci były tak zdrowe,

jak ja mówię prawdę. Ja wcale nie
przyszedłem handlować.
—Nie mamczasużebytu z panem

gadać — mówipolicjant, wyciągając no-
tes i ołówek. Przepis jest wyraźny i mu-
si go pan znać.

Żyd, widząc, że „władza nie żartuje,
probuje z innej strony.
— Panie komisarzu, niech pan weż-

mie tę chałę, Maślana!
Polic'ant z miejsca przecina rozmowę.
— Mało panu jednego protokułu, co?
Żyd pokornieje. Ale kiedy policjant

odchodzi, upewniwszy się, że sklep zo-
stał zamknięty ma kłódkę, śledzi go z  

majbliższej bramy i po jakimś czasie hi-
storja się znów powtarza. Wprawdzie
protokułu raz spisanego nie da się już
cofnąć i karę będzie musiał zapłacić, a-
le przez ten czas utarguje sobie nietyl-
ko na zapłacenie mandatu karnego, ale
jeszcze zarobi.
Te rzeczy powtarzają się ciągle. Poli-

cja ściga wprawdzie łamiących ustawę o
obowiązującym spoczynku niedzielnym,
ale Żydzi niewiele sobie z tego robią.
Czują się przecież tak bezpiecznie i pe-

wnmie i takbardzo usiebie tam, naNa-
lewkach. I dlatego północna dzielnica
Warszawy jest odrębnem obcem mia-

stem, które posiada swój specyficzny
charakter i obyczaje i które świętuje tyl-
ko w sobotę,

(st. #)

Potworna zbrodnia 15- letniej uczennicy
Zamordowała 14-letnią koleżanke, by zmusić ją do milczenia
W dniu 29 sierpnia r. b. znaleriono

na plaży nad Wisłą pod Krakowem trup
14-letniej dziewczynki, jak się następnie
okazało, uczennicy Julji Gierasówny.
Wszczęte natychmiast śledztwo nie dało
narazie wyniku, po paru dniach jednak
zyskało pewien ślad w postaci wiadomo-
ści, że krytycznęgo dnia ofiara zbrodni
przebywała nad Wisłą w towarzystwie
swej przyjaciółki, 15-letniej Marji Cza-
kówny. Zaczęto bliżej badać, w jakich
okolicznościach odbyło się ostatnie spot-
kanie przyjaciółek i w wyniku tych ba-
dań aresztowano Czakównę.

Początkowo odmawiała ona wszelkich
wyjaśnień, ale po paru dniach nastąpiło
załamanie psychiczne i wówczas złożyła
zeznanie, w całej ohydzie malujące tło
zbrodni.
Okazało się, że obydwie dziewczynki

utrzymywały znajomości, oparte na pod-
kładzie erotycznym z mężczyznami w
starszym wieku o zwyrodniałych skłon-
nościach i były częstymi gośćmi w ich
garsonierach.

Gierasówna pierwsza weszłana drogę
moralnego upadku, pociągając następnie

| za sobą Czakównę. Krytycznego dnia z
niewyjaśnionych powodów Gierasėwna
zagroziła przyjaciółce, że o wszystkiem
poinformuje jej rodziców. Była to zapew-
ne groźba wypowiedziana żartem, ale

 

Komisja oceny filmów
powołana przez ministra oświaty

PAT donosi:
Powołana została przez p. ministra

W. R. i O. P. komisja oceny filmów przy
ministerstwie W. R. i O. P.

Komisja ta ma za zadanie ocenę [il
mów pod względem ich wartości kszłał-
cącej i artystycznej oraz współpracować
ma z Centralnem Biurem Filmowem przy
ministerstwie spraw wewnętrznych w za-
kresie dopuszczalności filmów dla mło-
dzieży.
Przy ocenie filmów pod względem ict.

wartości artystycznej komisja będzie bra-
ła pod uwagę kompozycję filmu, tematy-
kę, montaż ,technikę zdjęć, reżyserję, grę
aktorów i udźwiękowienie, Natomiast o- |
cena filmów pod względem kształcącym

dotyczyć będzie wartości wychowawczej
i poznawczej filmu. Komisja oceniać bę-
dzie filmy w dwóch instancjach. W 1-е]
instancji filmy poddawane będą ocenie
komisji, złożonej z 2-ch przedstawicieli
społeczeństwa, a w razie ujęmnej oceny,
na żądanie stron, filmy poddawane będą
ponownej ocenie komisji apelacyjnej, zła-
żonej z dwóch urzędników ministerstwa
W. R. i O.P.
Na przewodniczącego komisji powoła-

ny został dr, Józef Mirski, na wiceprze-,
wodniczącego radca min. oświaty, Michał
Rusinek. W skład komisji wchodzi 5
członków, powołanych z pośród przed-
stawicieli społeczeństwa.
Nowa komisja rozpoczęła już pracę.

Ubezpleczalnie

wzywają
Liczne ubezpieczalnie społeczne w kra-

ju wezwały pracodawców do uiszczenia |
w nieprzekraczalnym terminie do 15 bm.
zaległych składek za zatrudnionych pra-

cowników. ч
W wezwaniach zaznaczono, iž w razie

dalszej zwloki, ubezpieczalnie stosowač
będą w całej rozciągłości rygor, przewi-
dziany w art. 272 ustawy z 28 marca |
1933 o ubezpieczeniu społecznem. I

*

do płacenia zaległości
W/ myśl cytowanego artykułu praco-

dawca, który w ustawowym terminie nie
wpłaci części składek, przypadającej na
zatrudnionych przezeń pracowników, po-
nosi odpowiedzialność karną. Niezależnie
od odpowiedzialności karnej, / przewi-
dzianej w art. 58 praw o wykroczeniach,
pracodawca obowiązany jest do uiszcze-
nia potrąconych pracownikom kwot wraz
z odsetkami zwłoki.  

Czakówna tak się przejęła, że postanowi-
ła za wszelką cenę zmusić Gierasównę do
milczenia, W ciągu paru godzin powstał
w jej głowie plan zbrodni, niezwłocznie
wprowadzony w czyn. Zaproponowzła za-
bawę w „ślepą babkę”, Gdy Gierasówna
się zgodziła i zawiązała sobie oczy chu-
steczką, Czakówna podeszła do niej w
pewnej chwili, zarzuciła na szyję mocną
tasiemkę i z całej siły zacisnęła, Ofiara
zaczęła się szamotać „ale próby oswobo-
dzenia okazały się daremne. Czakówna
dusła ją dotąd, aż przestała dawać ozna-
ki życia, poczem spokojnie oddaliła się
i niczem nie zdradzała zdenerwowania aż
do chwili ujęcia przez policję.

Polic'a prowadzi obecnie dalsze do-
chodzenie, celem wykrycia wszystkich o-
koliczności zbrodni. Dadzą one pełny o-
braz warunków, stwarzających możliwość
podobnie potwornych wypadków wśród
dzieci, Nie trzeba dodawać, że zarówno
Czakówna jak i Gierasówna pochodzą
ze sfery najuboższego proletarjatu.

е

opiekunowie — mordercy
Wczoraj Sąd Apelacyjny rozważał po-

nurą sprawę o zamordowanie dziecka —
paroletniej dziewczynki przez macochę i
ojca.
Akt oskarżenia zarzuca małż. Aszukie-

wiczom, że systematycznie katowali dziec-
ko, aż kiedyś zbili je tak okrutnie, że wy-
zionęło ducha.
Sąd okręgowy skazał nieludzkich opie-

kunów na 8 lat więzienia, między inne-
mi na podstawie obdukcji zwłok, która
wykazała popękanie jelit (prawdopodob-
nie wskutek uderzeń w brzuch) i pęknię-
cia czaszki, Sąd Apelacyjny wczoraj
zredukował karę do 4 lat,

 

 

 

dokładnościę do 0,0001. Skolei p. Lejay

dał treściwy opis i przedstawił teorję

swego niezmiernie precyzyjnego przyrzą-

du. Zaletą jego jest bardzo mały roz-

miar, nadający się doskonale do trans-

portu oraz możność zastosowania go w

każdem miejscu bez iakichkolwiek przy-

gotowań. Zasada przyrządu opiera się na

wychyleniach wahadełka pod działaniem

sprężynki na wzór wahań metronomu,

Zebrani gorącemi oklaskami podzięko-

wali prelegentowi za wygłoszony odczyt,

zadając szereś pytań i bliżej informując

się co do szczegółów konstrukcyjnych

wahadła.
——0——

Walka z potajemnem
gorzeinictwem

Organy kontroli skarbowej podjęły e-

nergiczną walkę z tajnem gorzelnictwem

na wsi. Kompletne aczkolwiek prymi-

tywnie urządzone gorzelnie ujawniono we
wsi Hrzebyczki w pow. będzińskim oraz

we wsi Rządkowice w pow. olkuskim. Do

odpowiedzialności karnej pociąśnięto 6
chłopów z Eugenjuszem Nygą i Józefem

Skałą na czele. (i)

Towarzystwa dobroczynne

zagrożone eksmisją
Z powodu spadku wpływu ze składek

pogarsza się z dnia na dzień sytuacja sto-
warzyszeń o charakterze dobroczynnym.
W warszawskich sądach grodzkich znala
zły się liczne skargi o eksmisję z lokali
zajmowanych przez biura towarzystw fi-
lantropijnych, W oddziale IV sądu grodz-
kiego wyznaczono na dzień 18 b. m. trzy
takie procesy. (i)

Zazd samochodów
z całego kraju

W nadchodzącą niedzielę dn. 15 b. m.
przybędzie do Warszawy z różnych stron
kraju 150 samochodów, które uczestniczą
w zjeździe świaździstym automobilklu-
bów, zorganizowanych z powodu zawo-
dów balonowych o puhar Gordon Ben-
netta, Metą zjazdu jest plac Marsz. Pił-
sudskiego, poczem uczestnicy zjazdu
udadzą się na lotnisko. (i)

ile wody zużywa
Warszawa?

W sierpniu r. b. zużyto w Warszawie
ogółem 2,932,613 m. sześc. wody, gdy w
r. z. w tym czasie 3,101,259 m. sześc,

Natomiast od 1 stycznia do 31 sierpnia
r. b. zużyto wody 22,836,116 m. sześc

zaś w 1934r. — 23,341,826 m. sześc. (b)

Tabela wygranych
Loterii Państwowej

(Tabela nieurzędowa).

Wczoraj w szóstym dniu ciąśnienia

4 klasy 33-ej Polskiej Loterji Państwowej,
wygrane padły na numery następujące:

ZŁ. 10.000 na nr. nr.: 12.817 59867.

Zł. 5.000 na nr. nr.: 18,852 44.282 161,371

169,569 178.429

ZŁ 2.000 na nr. nr.: 67706 73979 80145

90162 91585 93483 110224 129874 129497

120072 132594 136128 150966 154317 157667

161382 177935,

Zl. 1.000 na nr. nr.: 2990 9783 31120 31652

35486 36034 41437 42175 42609 47939 52293

52449 58814 59793 65324 67141 67244 68443

68450 71364 84220 85563 85733 92822

92264 108296 132874 148293 149594 150092

156145 156839 157667 157008 157725 159349

175703 177935 179006 182582 182753 184081

184233.

 

--«Dozorca postrachem domu
Niezwykłe stosunki w domu przy ul. Ludwiki 3
W domu Z.U.P.U, przy ul. Ludwiki Nr.

3 obowiązki dozorcy spełnia niejaki Ka-
miński. Jest to prawdziwy postrach do-/
mu.

Maltretuje na każdym kroku lokato-
rów i ich dzieci, a na zwróconą uwagę
odpowiada potokiem rynsztokowych wy-
mysłów i pogróżek, Niemą dn'a, któryby
minął bez jakiegoś zajścia.

Pojedyńcze skargi, składane do zarzą-
du domu nie odniosły skutku, przeto ze-
brano podpisy lokatórów i złożono je
administratorowi.

Rezultat zbiorowej skargi jest dość
dziwny, bo dozorca awanturuje się w d-!-
szym ciągu, a inicjator zebrania podpisów
i lokator tegoż domu, niejaki Mieczysław
Kowalski, leży w łóżku, pobity przez do-
zorcę.
Napadu na Kowalskiego dokonał Ka-

miński w towarzystwie jakiegoś wzięte-  

$o do pomocy zbira, Ofiarę bito ręko eś :
cią rewolweru i t, zw, „duszą” od żelaz-
ka. Dzikiej rozprawie przypatrywał się
się syn administratora.

Dokonana obdukcja lekarska  stwier-
dziła, iż p. Kowalski ma wewnętrzny
krwotok, przetrąconą kość prawej ręki i

nadwerężenie kręgosłupa, Poszkodowany
skierował sprawę do prokuratora, ale
funkcjonarjusz Kamiński nadal piastuje

„tunkcje dozorcy, szerząc popłoch wśród
lokatorów. Ci boją się go obecnie i uni-
kają. Część poszukuje sobie nowych
mieszkań, a pozostali chyłkiem przycho-
dzą i wychodzą z domu, by uniknąć przy-
krego spotkania z niebezpiecznym awan-
turnikiem.

Jak długo trwać będą tego rodzaju
niezwykłe stosunki niewiadomo, bo Ka-
miński ma podobno „plecy'. (8!

       



Okradzenie piebanji
w N. Wilejce

" W związku z notatką, dotyczącą

Ujęcie mordercy Kosteckiej |
Po odnalezieniu zwłok zamordo» słów jego wynika, iż zabił Kostecką'

Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA. Z MIASTA. wanej na ul. W. Popławskiej Jufji podczas sprzeczki o godz. 23-ciej', Зя ы >Naogół -pogoda słoneczna ze — Tydzień Dziecka. Dziś, w so- Kosteckiej Wydział Śledczy przy kilkakrotnem uderzeniem kamienia S Z.

stopniowem wzrostem  zachmurze- botę i jutro w niedzielę, odbędzie pomocy psa policyjnego „Merkure-w głowę. Był pijany. Zbrodnia go dodano ŻĘ л ко;сіо›іа lecz da
go natychmiast wszczął poszukiwa- stała popełniona przez niego samego

udziału.
się kwesta uliczna. Dochód przezaa-
czony jest na urządzenie ogrodów i nia mordercy „Merkury” doprowa- bez o E

nia, począwszy od zachodu Polski.

munikatów oraz 2 tacki. Straty wy-
a Pomorzu i w Wielkopolsce moż- Pomiędzyniczyjego

liwe burze lub przelotne deszcze. placów zabawowych dla najmłod- dził do domu Nr. 14 przy ul. Karl-| Skirilem a rodziną Kosteckich od- Tunikai
Toby śkickbeżzmian. | szej dziatwy. ы ; sbadzikiej, gdzie jako podejrzanych|dawna isiniał zatar$ na tle osobi-.209z4 Okolo 150 zł
Umiarkowane wiatry z kierun=| Komitet zwraca się z gorącą 9 zbrodnię aresztowano zamieszka- stem. Na skutek zeznań mordercy _ . SAMOBÓJSTWO.

WILNO-TROKI. Na cmentarzukwestarek i łych tu Ottona Skirla, gonciarza z żonę jego zwolniono. Dalsze docho-prośbą o nie omijanie i az : : no „WALNO-1 я i
zawodu, oraz jego / żonę Malwiaę. dzenie prowadzone jest pod osovi- wsi Plikiszki znaleziono powieszo-

ków południowych.
i wrzucenie choć kilku groszy do Za :Dziś AAParnadaojedA Po skarbonki. RC Wzięty w ogień pytań krzyżowych |stem kierownictwem p. v. prokura-'ne na drzewie zwłoki Józeia Sztoca,

apteki: SPRAWY PRASOWE. Otto Skiryl przyznał się do winy. Ze tora Popowa. ,mieszkańca wsi Plikiszki, gm. mej-
Apteka Rostkowskiego —  Kalwaryj- я szagolskiej. as 3— Koniiskata czasopisma żydow-

skiego. Starosta grodzki zarządził
zajęcie cząsopisma w języku žydow-
skim pod tytułem „Et Juden'* za ar-,
tykuł pod tytułem „od jednolitego
frontu do frontu ludowego”, noszą-
cego cechy przestępstwa z art. 154

|—————7————
Teatr i muzyka feljetonie p. Eugenjusz Cękalski w sobię,.

PW j dniu 14 września o godz. 17.50.
i — Teatr Miejski na Pohulance, Dziś,! „Uśmiech Poznania“ — audycja wesoła.
o godz. 8-ej wiecz. komedja Irving'a Keay|
Davis'a pt. „Wszystkie prawa. zastrzeżone”
Rolę główną kreuje znakomity gość tea-

6 LAT PRZEBYWAŁ W STARYCH
SCHRONACH POWOJENNYCH.
W, starych schronach powojea-

nych znajdujących niedaleko  osa-
dy Ostowicze gm. szydłowieckiej
znaleziono napół przytomnego męż-
czyznę w wieku lat 50. Przy osobni-

ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,
Apteka- Augustowskiego — Kijowska 2,

„WIADOMOŚCI KOSCIELNE,
—Przesunięcia personalne wśrod

duchowieństwa, Na mocy rozporzą-
dzenia J. E. Ks. Arcybiskupa-Me-
tropolity w składzie osobistym  du-

Pod zmienionym tytułem „Uśmiech Pe-
znania” prezentuje się obecnie radjosłu-
chaczom „Wesoła Fala Poznańska”, Nada-chowieństwa zaszły następujące k. k. (nawoływanie do popełnienia trów warszawskich Marjusz Maszyūski, Ce- ag ja PędapzaPożńadta WOzyctkiEÓRZISZE о ! i

zmiany: > przestępstwa). NE ZORY : „nie Polskiego Radja w GOBBI data 14 ku nie znaleziono =żadnyich dokumen
Ks. Józef- Władysław Sarosiek, RÓŻNE. — Jutrzejsza popołudniówka w  Te- września o godz. 21.30 — 22.00. Autorem tów. Z opowiadań mieszkańców o-

Ч W. strze na Pohulance. Jutro, o godz, d-ej jej jest znowu Jerzy. Gerżabek, popularny sady Ostowicze wynika, 12 osobniki i | ‚ — „Konierenoja teatralna. Pak, 3 2
zwolniony ze slanowiska proboszcza > ) przedstawienie popołudniowe wypełni ko- już dziś:w całej Polsce humorysta i posta ów przebywał w starych schronachw Smołwach, przechodzi na emery-|Związku z sezonem teatralnym medja muzyczna w 3-ch aktach P. Schure-|piosenkarz. Na jej treś : i : 3z R ° sy . „ Na jej treść składa się orygi- PR WE Ś
turę, 1935/36 Dyrekcja Teatrów Miej- ka pt. „Muzyka na ulicy”. Ceny propagan- „nalny hejnał pozandski pióra Czoki od 1929 roku 3 żywił z tożknami :Ks. Stanisiaw Walukiewicz, no- skich w Wilnie urządza w niedzieię dowe. następnie pełny swoistego regjonalnego upolowaniem ptactwa. Nieznajomywowyświęcony, na wikarego w Po-|dn. 15-go bm., o godz. 12-ej w po- — Rozpoczęcie sezonu 1935/36 Pod |humoru djalog Lwowiaka i Poznaniaka, podawał się za zakonnika-pokut-
łuszu. łudnie, konferencję prasową w Kierownictwem reż, W. Czengerego odby- PA cE. ah piosenkami. Wśród nika.. o, |, : r 3 wają się już proby z inauguracyjnej ko-|wykonawcow uslyszymy stałych artystów Usobnik ów zywieziony zostałKs, bę egr Nazi gmachu Teatru na ONADESĆ E medji Fredry „Damy i Huzary'”. Sztuka RE Poznańskiej Fali*: Jerzego Ger- do izby chorych o z ABWna wikaregow Naczy. ANE. j 5 i 0 ici wą,|ż „ Ludomi ligę, || ar- $ 2 :Ė y. otrzymuje dobrą obsadę i całkowicie nową, | żabka, Ludomira Szeligę, Tadeusza Mar wojskowych, gdzie ЛОВО ОН

kowskiego i uroczą, pelną swoistego wdzię
ku Joannę Poraską,

‚
Aleksander Michaiowski solistą koncertu

symionicznego.

Znakomity nasz bas, śpiewak: Opery

stylową oprawę dekoracyjno-kostjumową.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”* „Sko-

wronek“ Lehara, Dziś op. Lehara „Skowro-į
nek”.

— Popotydniówka niedzielna — wypei-
ni operetka E. Szuberta „Domek trzech Warszawskiej, Aleksander Michatowski
dziewcząt'. Ceny propagandowe. wysląpi w dniu 14 września o godz. 22,15,'
— Chór Dana w „Lutni* Wewtorek 'jako solista w koncercie symionicznym or-| P = w z

_ Poiskie Radjo Wilno17 bm. wystąpi raz jeden tylko słynny kiestry Polskiego Radja pod dyrekcją Sta-

— Koncerty. Jak się dowiaduje-
my restauracja „Bristol“ wznawia-
jkoncerty z udziałem znacznych wy-

nowowy-| bitnych skrzypków. Koncerty odby-
wają się codzień. Warto posłuchać
naprawdę doskonałego zespołu mu-
zycznego. :

— W cukierni K. Sztrala przy ul.

święcony,
Ks. Wiadysław Małachowski, no-
wowyświęcony, na wikarego w Ko-
majach.

Ks. Józef Grasewicz,
święcony, na wikarego przy kośc,
Serca Jezusowego w Wilnie. |

„Ks. Paweł Bartoszewicz, nowo-
wyświęcony, na wikarego w  Nie-

niego tytus brzuszny
W jednym z okopów, gdzie nie-

znajomy miał legowisko znaleziono
"starą derkę, kilka garnków, trocnę
korzeni suszonych oraz bibiję. (h)

  
 

 

„  meńczynie, „Ad. Mickiewicza 22 (Zielony) z chór Dana, Jako soliści wystąpią: Mieczy-| nisłąwa Nawrota. W części symfonicznej Sobota, dnia 14*%września 1935 r.
Ks. Jan Szydłowski, wikary kośc. dniem 14 września rb. codziennie od 5!*% Fośź i Adam Wysocki. W wykona” |koncerlu na szczególną uwagę zasługuje 6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka.niu tego świetnego zespołu usłyszymy 25 |Czajkowskiego Serenada na orkiestrę Dzien. poranny. Muzyka. Giełda rolnicza.Serca Jezusowego w Wilnie, na Wi- | godziny 6-ej wieczorem będą się od. najnowszych _ piosenek. Zainteresowanie smyczkową, powstała w roku 18B0-ym, peł. 840: Andycja dla uzloól 1LST: Czas i Hej  karego MW. Widzach. EA j bywały koncerty znakomitego Ze” olbrzymie. Bilety już nabywać można w na romantycznej rzewności przy elegancji i nał, 12.03: Dzien. popołud. 12.15: MuzykaKs. Stanisław <aaaEs no- społu muzycznego pod kierownic- kasie teatru „Lutnia”, |mistrzostwie struktury. Tak np., część dru- solowa. 13.25: Chwilka dla kobiet. 13:30:wowyświęcony, na wikarego w iwem pp. Adama Zyngiera i Jerześo. . Р | # Serenady lo walc, powiewny i uroczy, Sullivan—wyj, z op. „Gondolierzy” (płytyj.Krynkach. , Kropiwnickiego. W dnie świąteczne & га kKoiar studjo. jwałe dla Czajkowskiego tak charaktery- 14,30; Plyty. 15.00: Recytacja prozy. 15.15: йKs. Antoni Szubzda, nowowy-ii niedziele poranki od godziny 12 Handlarz snów” — wesoła audycja | 5tyczny: Wybitnie słowiańskie znamiona Codzien. ode. pow. 15.25: Życie kulturalneświęcony, na wikarego w Lacku do. (4-6 * Mia dźleći jnosi część trzecia a przedewszystkiem miasta i prowincji. 15,50: Zespół salonowy |
ks w BK T я = ю ej. й Z RZA wk, |czwarta, zawierająca temat oznaczony Stełana Kachonie. * 16.00: Lekcja języka. stanisław arasewicz, no-j KRONIKA POLICYJNA, | Ilež to dzieci budzi się z Rbo przez Czajkowskiego uwagą „Temat rosyj- įrancuskiego. 16.15: Utwory na klindze, w

wowyświęcony, na wikarego w Ol-) — Usiłowanie kradzieży,., Do składu śniła się im zła nota a Rów ec'wie, ski”, bo oparty na, ludowej pieśni rosyj- wyk. Idy Losiówny. 16.30: Skrzynka tecn-
kienikach, narzędzi rolniczych przy ul. Zawalnej 37 straszliwa bura od rodziców, lub inna rzecz. skiej, niczna. 16,45: Transm. tragm. meetingu !ot-

nieprzyjemna. Dobrze byłoby, gdyby sny| Jak umocnić samodzielność gospodarcząwy- „niczego z Pola Mokotowskiego. 17.05: Ca-przedostali się przez płot nieznani osobni-

ła Polska śpiewa. 17.20: Odczyt gospoda:-
Ks. Antoni Prejser, wikary w. dokonać kradzieży, były zawsze miłe, gdyby można było / Polski,

Zdzięciole, na wikaregi trow-, gy: którzy usiłowali : ав 5 i śnić. |
> ži yw lecz zostali spłoszeni przez dozorcę. Docho- brać spbiS Jeny: UCpy, SIĘUMA US) Przez cały świat idzie fala autarkji — czy. 17.35: Nowości z płyt. 1745: Świat

cu. A dzenie ustaliło, iż sprawcami byli: Gurwicz Otóż Ani sobotę, dnia 14LAŽ io60 czyli polityki samowystarczalności $ospo- naszych zwierząt — „łardwa'. 17,50: Na-
Ks. Aleksander Grabowski, a0-|i Batchen. Obaj zatrzymani. dzieci udać wię będą mogły o godz 5000 4uzej kraju, Jako hasło wysuwane są po- sze miasta i miasteczka — „Istebna'.

wowyświęcony, na wikarego w — Ujęcie złodziei. W4dniu 12 bm. po- do A у eYZ pieranie wyborów krajowych, niezatrudn:a- 18.00: Wesoła audycja dla dzieci. 18.40:
Zdzięciole. ilicja zatrzymała zawodowych  złodziejów SI tę zad idl ej ieci 4 aa: nie obcokrajowców. Dla gospodarki pol- Ordonówna na płytach. 19.00: „Tłoka”* —

Ks. Jan Romel, na wikarego w Jana Kwiatkowskiego i Franciszka Grysz- dis ada TURYN OR ZEBY e powstaje problem: czy uprawiač na-'gawęda Leona oai Ww Arias
kiewicza, poszukiwanych za kradzież w : . у eży politykę autarkiczną, czy też, — rampy — nowości teatralne. 19.15: on-

Holszanach. : dz bazarze Przemysłu Ludowego. Jednocześnie Pogadanka radjowa o Istebnej. ' przeciwnie, utrzymywać zależność od ryn- cert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.,
Ks. Edward:Klejno, NOWOWYŚWIĘ- zatrzymano sprawcę nabycia skradzionych Zachodni Beskid Karpat jest bardzo ków zagranicznych. Na temat ten zostanie 19.50:  Pogadanka aktualna. „20.00; od

cony, na wikarego w Odelsku, rzeczy Mikłaszewicza. Wszystkich osadzo- pięknym krajem, pociągającym zarówno dla wygłoszony w Polskiem Radjo cykl odczy- Straussa do Lehara. 20.45: Dzien. „wiecz:

20.55: Obrazki z Polski współczesnej. 21.0)— Wizytacje pasterskie, J. E, ks.
Arcybiskup - Metropolita w sierpaiu

no na Łukiszkach. :

WYPADKL
— Nagly zgon. W dniu wczorajszym

turysty, narciarza, jak i człowieka szukają-
cego odpoczynku w pięknem otoczeniu i
zdrowem klimacie. Bardzo znanemi miejsco

tów ekonomicznych p. Janusza Rakowskie-
go pt. „Jak umocnić samodzielność gospo-
darczą Polski”.

zagranicy. 21.30:"Audycja dla Polaków. z
22.00:fAudycja pt. „Uśmiech Poznania”.

"rb. x podczas VI,VII,VIII, iX zmarł nagle w swoim sklepie farb przy ul. wościami są Wisła i Ustroń, do mniej zna-' W sobotę, dnia 14 września, o godz, Trańsm. frag. — międzypaństwowego me-
serji tegorocznych wizytacyj kano- Dominikańskiej 11, Józef Tomaszewicz. nych należy Istebna. A warto poznać bli- 17.20 usłyszymy pierwszy odczyt z ego czu tenisowego Polska — Jugosławja. 22.15
nicznych, zwiedził 70 parafij
ściołó!

i ko-
0

 

| Przybyły lekarz pogotowia ratunkowego
stwierdził zgon na skutek udaru sercowego.

  

 

    
X. (SCI

 

 

żej tę piękną miejscowość — posłuchajmy
co nam o niej opowie przez radjo w swoim

cyklu pt. „Samowystarczalność, czy polity-
ka otwartych drzwi na świat”,

 

Koncert. 23,15: Kom. met. 23.20: Muzyka
taneczna.
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Roa”

„NOC KARNAWAŁ
„Urojony Świat"

"ziś Wielki film erotyczny
odsłaniający tajniki serca

koblety p. t.
Ciaudette Colaert. Joan Bennet. Charles B

 

 

 

OWĄ" nocno-wschodnie

DH. „T. ODYNIEC“
wł 1, MALICKA,

niarstwa chorych.
8) Periumerja i kosmetyka,
9) Galanterja apteczna.

10) Artykuły gospodarstwa domowego.

7) Artykuly opatrunkowe i dopieleg- niejsze suknie, ОКгу-
cia, kostjumy i płasz-
cze.  Przyjmie też
pracę w domu pry-

pardu. Prosimy choć
© najmniejsze datki,
składać w  Admini-
stracji „Dzien. Wileń-

oyer, SES | mak

   

    

  

  

 

 

  

   

    
Wydawea:ALEKSANDERZWIER

 

 

 
 

Mino, ul. Wielka 19, tel. 4-24.
Poszukujemy przedstawicieli   11) Środki do walki z robactwem.

12) Wszystko do wyrobu win owocow.

wainym. Lokiec 6 m.
« @Ь proszę zostą-
wić swój    

 

 

  

  
 
   

 

 

adres w

skiego”, lub na Bak-
szcie 10—2, dla E. L. 

 

   

 
  ZYŃSKI.
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Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

 
| Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


