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Krodóe zajścia podczas pogrzebu człon
Stronnictwa Narodowego

Toruńskie „Słowo Pomorskie” donosi: tłum do rozejścia się, a gdy to nie nastą-
„W miasteczku Krzywiń w powiecie. piło, oddała strzały, które raniły pięć osób,

leszczyńskim odbył się w sobotę pogrzeb | w tem dwie kobiety.
członka Stronnictwa Narodowego ś. p. Ro-
mana Sworackiego. Na pogrzeb przybyła
delegacja Młodych w liczbie dziewięciu
z Osieczny oraz z Leszna dwóch ze sztan-
darem. Młodym jednak policja zakazała
udziału w pogrzebie ze sztandarem, a wo-
bec ich sprzeciwu aresztowała wszystkich.| działkupisze:

Po pogrzebie zebrał się przed poste-

beznadziejnym  p:zewieziona została do
szpitala w Kościanie, gdzie zmarła”.

ARESZTOWANIA,

 

runkiem policji tłum, którego delegacja kil- towała szereg osób i przewiozła do Koš-'
ciana, W dniu wczorajszym około godziny przód, trzymając się pod rękę i, nawołując|

, mężczyzn do atakowania policji, krzyczała|
$iośno: „Wy jesteście chiopami, chcecie

kakrotnie interwenjowała na rzecz
towanych.

Około godz. 18,45 doszło do zajścia! darem. Kilkanaście osób pozostaje jeszcze
między tłumem a policją. Policja wezwała|w areszcie policyjnym w Kościanie”,

aAOC,

Sugestje pokojowe
GENEWA. (Pat). Komisja pięciu ciu Madariaga przedstawi je obu

zakończyła swe prace, aprobując|stronom. Dalsza działalność komite-
sugestje w sprawie pokojowego roz-| tu pięciu zależna jest od wyniku
wiązania sporu włosko - abisyńskie-|konsultacji, jaką przeprowadzi ze
go. Popołudniu prezes komitetu pię-| stronami Madariaga.

Włochy propozycję przyjmą czy odrzucą?
LONDYN. (Pat). Reuier donosi z cą je. Włosi zażądać mieli conaj-

(enewy, że panuje tam stan wiel- mniej 3-ch dni na udzielenie odpo-
kiego zdenerwowania, Sądzą naogół,|wiedzi, gdyż w sobotę zbiera się
że Abisynja przyjmie sugestje komi-! wioska rada ministrów. Laval do-tetu 5-ciu, natomiast Włochy odrzu- magał się ód Aloisiego, aby udał się

ha |osobiście do Kzymu i przedstawił
sprawę Miussoliniemu. Jednakże nie
zostało j postanowione, czyjeszcze Ё
Aloisi wyjedzie do Rzymu. Laval

aresz-

 

 

 

U dorastającej młodzieży stosuje się
rano szklaneczkę naturalnej wody gorzk ej
„Franciszka-Józeta”. Przy użyciu takowej
jej czyszczące działanie na krew i naprawa ż zs =funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i udaje się na sobotę do Paryża bychłopców daje zbawienny skutek. wziąć udział w posiedzeniu rady

IIiaMIWStTÓW,

Rozpisanie pożyczki narodowej we Włoszech
RZYM. (Pat). Rada Ministrów Wschodniej, Pożyczka ta została za-

postanowiła rozpisać 5-cio procento powiedziana w oticjalnym. komunika
wą pożyczkę narodową, która bę-|cie, wydanym po zakonczeniu posie-;
dzie użyta na pokrycie wydatków, |dzenia rady munistrów.

'czyk, wskutek czego stracił przytomność
Košciaiska „Gazeta Polska“ z ponie-'

23-ej zwolniono juž 10 osėb wraz ze sztan-'

įnad dwoma

 
związanych z operacjami wAiryce!

Echa dekiaracji_min. Becka
LONDYN, (Pat). Na temat wczo-

rajszej deklaracji min. Becka na
Zgromadzeniu, korespondent dyplo-
matyczny „News Chronicle“ zazna-
cza, że niemal wszyscy byli w Gene-
wie przekonani, iż Liqwinow mówił
niepotrzebnie prowokacyjnie,

GENEWA. (Pat). Wielkie wraże-
nie wywołała w Genewie wiado-
mość, że władze niemieckie wydały
wczoraj weiczorem w Bazylei wła-|
dzom. szwajcarskim  uprowadzonego
przed 5 miesiącami dziennikarza
niemieckiego Yacoba. Fakt wydania
Yacoba bez doczekania rezultatu
postępowania arbitrażowego tłóma-
czony jest w Genewie, jako przyzna-

ii ORC L ISISALAIO

ROZSZALALY BUHAJ TRATUJE
DZIECL

W. dniu wczorajszym podczas
prowadzenia na targ buhaja przez
włościanina Sadowicza m-ca osady
Franckiewicze gm. kozłowskiej wy-
darzył się wypadek, który tylko dzię
ki szczęśliwemu zbiegowi okolicz-
ności nie pociągnął za sobą tragicz-
nych następstw. W pewnej chwili:
byk zerwał się z uwięzi i rzucił się
na grupę przechodzących dzieci.
Kilku chłopców zostało powalonych
na ziemię, a następnie wściekłe
zwierzę poczęło godzić rogami swe
ofiary, Dzięki przytomności umysłu
jednego z, wojskowych, celnym strza
łem z rewolweru buhaj został zabi-
ty. (b)  
 

\

Wydanie Yacoba władzom |
szwajcarskim

Korespondent francuski „Daily
Telegraph" zaznacza; że gorzkie
słowa między  przedstawicielami
Polski i Sowietów wykazują, że sto-
sunki Polski z Rosją i Francją są
nieządawalające.

nie przez rząd niemiecki, że ze stro-
my niemieckich organów policji po-
litycznej wykroczono przeciwko 0-
bowiązującym zwyczajom  między-
narodowym. Yacob ze ' Szwajcarji
zostanie 'wydalony i powróci do
Strasburga, Uprzednio jednak zo-
stanie on przesiuchany w związku
z procesem uwięzionego w Szwajca-
rji Wesermanna.

WIELKI GRAD W. GMINIE
OSTROWSKIEJ.

ik
KOMUNIKAT URZĘDOWY P. P.

„W dniu 14 b, m. o godz. 18,25 zebrał
się tium ziożony z około 300 osób przed

Jedna z mich, p. Kwiecińska, w stanie siedzibą P. P. w Krzywiniu i atakował ka- du protesorskiego wyidziaiu, co unie-
mieniami i strzalami rewolwerowymi, przy-
czem został poważnie raniony kamienień w
prawą skroń posterunkowy Paweł Rybar-

Nawoiywania komendanta posterunku
do rozejścia się nie odniosły skutku, a ra- i ož ж

WW związku z zajściami policja aresz- czej potęgowały rzucanie kamieniami, Gru- PPTOŃCÓW w procesie
pa miodych dziewcząt wysunęła się na-

byc mężami i boicie się tych 5 wszoków”.

kamienie i demonstranci zaczęli nacierać

sterunku dai rozkaz oddania salwy, co jed-
nakże tlumu nie wstrzymało. Wobec tego
padia jeszcze druga salwa  karabinowa,
skutkiem czego ranionych zostało 5 osób,
w tem dwie kobiety, z których jedna zmar-
1a w szpitalu św. Zożji w Kościanie. Po dru
giej salwie demonsiranci się
Kannych zabrali demonstranci i się niemi
zaopiekowali. Salwy posterunkowych padły

'|na odlegiość sześciu metrów”,

Nafta, nafia
RZYM. (Fat), Pismo. „Ottobre”

podaje sensacyjną wiadomość, że
Wiosi zapewnili sobie całkowitą
kontrolę lraku na zachód od Tygry-
su. Według wiadomości, podanej
przez jeden z dzienników londyń-
skich „Ogólno - włoskie towarzy-
stwo naitowe“ uzyskało kontrolę

towarzystwami brytyj-
skiemi. Koncesja nattowa udzielona
została przez zmarłego króla Faisa-
da na okres 75 lat tow, nattowemu.
lowarzystwo to celem wynalezienia
odpowiedniego miejsca eksploatacji
naity ma prawo wsiwzymać się z
realizacją koncesji w ciągu 7 lat.

lamkuięcie wejścia (o poriu
w Gibraltar

LONDYN. (Pat). Jak. donoszą z
Gibraltaru, wczoraj wieczorem ogło
szono tam ołicjalnie o zamknięciu
północnego wejścia do portu, Zwra-
<cają uwagę, że podobne zarządzenie
wydane zostało wczoraj również i
dla południowego wejścia do portu.
Samoloty wojskowe przez cały
dzień latały nad Gibraltarem i jego
okolicami,

Śmiertelna walka
z pijanym w samolocie

TORONTO. (Pat). Znany w, ko-
łach sportowych „Base Ball'u* Koe-
necke wynajął samolot, by udać się
do Detroit. Koenecke, który był pi-
jany ' podczas lotu, zaatakował w
szale alkoholicznym pilota i jego
towarzysza. W! małej kabinie samo-
lotu doszło do zaciętej walki, Koe-
neckie otrzymał cios w: gławę i stra
cił przytomność, Lotnikowi udało się
szczęśliwie wylądować. Cios zadany
szaleńcowi był śmiertelny. Z samo-
lotu wydobyto już tylko zwłoki
Koenecke, Lotnik i jego towarzysz W, dniu 17 b. m. w gminie ostrow-

skiej spadł wielki grad W kilkuj
wsiach i zaściankach od uderzeń;
gradu powybijane
oknach. (h)

I HUDOROWCY NIE MAJĄ
SZCZĘŚCIA,

zostały szyby w|

obrażenia cielesne,

al
=PRZED DE We wsi Łuczaje gm. hruzdow-

skiej mieszkańcy wsi dotkliwie po-
bili zwolennika sekty Hudora, Piotra
Timofieja, który werbował włościan
do wstąpienia do sekty. Timofiej
odniósł pokaleczenia głowy i złama-
nie prawej ręki. Skierowano go do
szpitala. (b) „э
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wskutek tego posypały Się jeszcze śęściej ;

jeszcze silniej. Wobec tego komendant po-

rozproszyli. '

Prof. Birżyszko ustąpił
1 Uniwer, Kowieńskiego

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:
Jak podaje prasa, dziekan wydziału
prawnego Kowieńskiego  Uniwersy-
tetu biużyszka podat się do dymisji.
Jako motyw dymisji prot. Binżyszka
miał podać zdekompietowanie skia-

|możliwia — zdaniem jego — nor-
jmalną pracę naukową na wydziale.
|4 wydziatu prawnego ustąpili ostai-
|nio 5 protesorowie: Bielecki, Lume-
Inas i Stankiewicz. len qstatni, jak
(wiadomo, był jednym z giównych

kiajpedzkich|
1

ŁAGODNIE
1 DOKŁADNIE

narodowych socjalistów,

 

 

2 trasy lotu balonów w zawodacn
0 puhar Gordon-Benneita

WARSZAWA. (Pat). Wiczoraj o szawa z załogą kpt, Januszem i por.
godz. 1650 na wschód od miejsc. Wawszczakiem wylądował w okoli-
Nowobiełaja, na szer, 49 m. 50 s. i cach stacji kolejowej Filonowo na
dług. 39 m, 29 s. wylądował kpt. Hly- linji kolejowej Borysoglebsk — Sta-
nek, ma „Kościuszce”, utrzymując lingrad, w odlegiości około 1500
się w powietrzu 48 g. 1 m, czyli o km, od Warszawy, i
3 & 13 m, dłużej, niż w zeszłym ro-| Balon „Belgica“ (Belgja) wylądo-
ku. „|wał w miejscowości ,Millerowo, w

WARSZAWA. (Pat). Balon „To-, odległości 185 km. na północ od Ro-
run“ wylądował wczoraj ©godz. sitowa mad Donem, a około 1400 km.
18.55 koło jeziora Szlina, niedaleko|od Warszawy.

miejscowošci Bałagoje między Mo-| /MOSKWA. (Pat). Według ostat-
skwą a Leningradem, przelatując |nich doniesień, w okolicach Czerni-
około 978 km. howa wylądowało dwa balony, a
WARSZAWA. (Pat). Balon „War-|mianowicie belgijski w okolicy Lu-

bicza i trancuski w okolicy Nieżyna.
Wiładze lokalne i ludność miejsco-
Twa udzieliły pilotom wszelkiej po-
| mocy.

WARSZAWA. (Pat). Balon pol-
ski „Polonia“ wylądował w okręgu
Stalingradzikim. Miejscowość w de-
peszy podanej do kierownictwa za-
wodów przez kpt. Burzyńskiego zo-Premjer Sławek В

- ; stał Та ieksztaicona,
u Pana Prezydenta 3 аБоЁ%ЁСЁаЁ 2Ёе‹гошліасіжо zawo-

WARSZAWA. (Pat), Dziś wpo- 'dów nie otrzymałomeldunków: „M. '
ludnie Pan PrezydentRzeczypospo- S. Navy“ (St. Zjedn.), „Erich Decu“
litej przyjął p. prezesa Rady Mi-| (Niemcy), „Alired | Hildebrandt
mistrów Walerego Sławika, z którym (Niemcy) i „Maurice Mallet“ (Fran--

|

 

zabic m
Zaparcie. Wybitni przedstawiciele wie-

(dzy medycznej przekonali się, że nawet
najdelikatniejsze dzieci chętnie zażywają i
dobrze znoszą naturalną wodę gorzką
„KFranciszka - Józeta”, Zalecana przez lek-

 

  

       

omówił bieżące prace rządu,

Historyków Po
W drugim dniu VI-go Powszech-

nego Zjazdu Historyków Polskich w
Wilnie w poszczególnych sekcjach
wygłoszono referaty i przeprowa-
dzono dyskusje. Szczególne ożywie-
nie panuje w sekcji nauczania histo-
cji. Wieczorem wszyscy uczestnicy
zjazdu udali się na zakupione spe-
cjalnie dla nich przedstawienie w
Teatrze Miejskim na Pohulance.

W. środę popołudniu w ramach
zjazdu historyków nastąpiło poświę-
cenie nowego gmachu archiwum
państwowego w. Wilnie, Na uroczy-
stość przybyli wiceminister W. R. i
O. P. prof. Konstanty Chyliński, wo-
jewoda wileński Jaszczołt, rektor
U. S. B. Staniewicz, członkowie pre-
zydjum zjazdu historyków z preze-
sem prof. Stanisławem Kutrzebą na
czele i zaproszeni goście. Aktu po-
święcenia dokonał ksiądz prof. Pu-
ciata. Następnie otwarto wystawę 

w walce z szaleńcem odnieśli liczne
į kėw.

IAAAA AAJ)

archiwalną, która: podzielona jest na
dwa działy: popularny i specjalnie
interesujący zawodowych  history-

CYZJĄ
kupna puchowego szlafroczka, wełnianej bielizny, czy sweterka, szkolnej gelanterji i dzie-
cięcej, rękawiczek, parasoli, czy nawet kołdry lub jesiennego płaszcza męskiego nie zawie-
dzie się nigdy, kto przedewszystkiem zwróci się do najlepiej zaopatrzonej

: „Polskiej Składnicy Galante'yjnej"

Franciszka Frliczki

Ale tylko pod jedynym adresem Wilno, Zamkowa 9 Tel. 6-46

a LEAD 01110) ii A
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Drugi dzień PowszechnegoZjazdu
iskich w Wilnie .

Jutro uczestnicy zjazdu udadzą
jsię na Rossę i złożą hołd prochom
„Lelewela. Wi piątek rano odprawio-
na będzie w kościele św. Teresy
Msza żałobna za spokój duszy ś. p.
gen. Juljana Stachiewicza, kierow-
(nika biura historycznego.

MUZEUM LOKALNE I SCHRO-
NISKO NAD ŚWITEZIĄ.

NOWOGRÓDEK. Nad Świtezią,
w obecnym schronisku ma być
utworzone pod egidą Tow. Krajo-
znawczego, Komitetu  Mickiewi-
czowskiego i Zw. Propagandy Tury-
stycznej, rodzaj muzeum ściśle lo-
kalnego przyrodniczo - archeolo-
giczno- etnogralicznego z pokojem,
przeznaczonym na schronisku nocle-
gowe dla pracowników naukowych,
przybywających dla badań Świtezi
z jej okolicą. Cały ruch turystyczny
będzie kierowany na północny brzeg
Świtezi, do niezamkniętej części re-
zerwatu.
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12-dniowe obrady komisji pięciu

« okazały sie całkowiciebezowocne
Komu jest potrzebna genewska instytucja?

" GENEWA, 17.9 (PAT). Po cało-'
dziennych obradach komitetu pięciu
ogłoszony został dziś wieczorem na-
stępujący komunikat  sekretarjatu
Ligi:

KOMUNIKAT,

KTÓRY NIC NIE MÓWI

„Komitet pięciu kontynuował dziś
swoje prace nad znalezieniem pokojo-
wego rozwiązania sporu włosko - abi-
syńskiego.
W dniu jutrzejszym odbędzie się na-

stępne posiedzenie, celem ostateczne-
$o zredagowania sugestyj, mogących
służyć za podstawę do rokowań”,
Za tym stereotypowym komunika-

tem kryje się szereg niedomówień,
których zestawienie daje następujący
obraz sytuacji: Prace podkomitetu eks-
pertówzostały zakończone i były
przedstawione dziś rano komisji pię-
ciu. Pierwsza część sprawozdania,
zawierająca analizę memorjału wło-
skiegoi odpowiedzi abisyńskiej, zosta.
ła przez komisję pięciu aprobowana.
Co do drugiej części, zawierającej konń-
kretne zalecenia reform w Abisynji
pod kontrolą Ligi Narodów, ujawniły
się w łonie komisji pięciu pewne róż-
nice poglądów.

Wysunięte zostały m. in. zastrzeże-
nia, że zalecenia te wykraczają poza
ramy, dozwolone przez sam fakt na-
leżenia Abisynji do Ligi Narodów i po-
zostawienia jej narówni z innymi
członkami Ligi pod ochroną paktu Li-
$i, zapewniającego wszystkim  pań-
stwom równe traktowanie. Zastrzeże-
nie tego rodzaju wysuwać miała Tur-
cja,

TYLKO PODSTAWY DO DYSKUSJI

Po dłuższej dyskusji komisja pięciu
postanowiła nie ujmować propozycyj
swoich w formie definitywnych zale-
ceń, lecz nadać im jedynie formę su-
gestyj, mających służyć za podstawę
do dyskusji. Sugestje te, po przyjęciu
przez komisję pięciu na jutrzejszem
rannem posiędzeniu, przewodniczący
komisji, Madariaga, przedyskutować
ma jutro popołudniu z delegatem
(Włoch i Abisynji, wysuwając swoje
propozycje wobec Abisynji i Włoch.
W taki sposób komisja pięciu unik-

nie narazie wystąpienia z formalnemi
zaleceniami w ramach art. 15-g0 paktu
Ligi i ograniczy się do kroków nieo-
bowiązujących, pozostawiając bardziej
formalne ujęcie zagadnienia 'dalszej
procedurze. Ponadto zachowane zo-
staną pozory wolnej wymiany poglą-
dów z Abisynją,jako z równym part-
nerem,

Sugestja, jaką Madariaga ma przed-
stawić obu stronom, nie będzie zawie-
rać praktycznych decyzyj co do naro-
dowości osób, które mogą być powo-
łane do przeprowadzenia reformy w
(Abisynji Kwestja personalnego u-
działu Włoch w kontroli Ligi nad Abi-
synją pozostaje więc narazie otwarta,
Propozycje wyłączać mają jakąkol-
wiek wojskową i polityczną kontrolę
Abisynji, ograniczając się do reform
administracyjnych, policyjnych, | go-
spodarczych, sądowych i społecznych,

Ideą przewodnią propozycyj ma być
stworzenie, za zgodą cesarza Abisyniji,
szerokiej podstawy dla rozwoju cywili-
zacji w kraju i usunięcia stanu niebez-
pieczeństwa zarówno dla cudzoziem-
ców, pracujących w Abisynji, jak i dla
graniczących z nią kolonij włoskich.
Sugestje te dopuszczać mają w toku
dyskusji z Włochami j Abisynją pewne

'zmiany, ale tylko w ściśle zakreślo-
nych granicach. W kołach rady nie
przypuszczają ,aby propozycje te by-
ły w stanie stworzyć nową, lepszą sy-
tuację.

 

 

WŁOCHY WSZYSTKO ODRZUCĄ

Powszechnieprzeważa opinia, že.
Włochy odrazu-propozycje te odrzucą
i że komisja pięciu przedstawi Radzie
Ligi Narodów pod koniec tygodnia
bezowocność swoich 12-dniowych wy-
siłków,

ABISYNJA MOBILIZUJE

ADDIS - ABEBA, 17.9 (PAT), —
poniedziałek zakończone zostały o0-
stateczne przygotowania do ogłosze-
nia powszechnej mobilizacji, która je-

*Treśćraportu piediu
„„Wwedług relacji francuskiej

PARYŻ, 17.9. (PAT) — Agencja
Havasa donosi z Genewy, że premier
Laval, wychodząc z posiedzenia komi-
tetu pięciu, oświadczył, że. komitet u-
silu'e znaleźć podstawę rokowań i że
niewątpliwie ją znajdzie,. Jednocześ-
nie. premjer zaznaczył, że zgóry mo-
że zaprzeczyć wiadomościom, jakie
mogą ukazać się w prasie na temat
treści raportu komitetu.
Havas podaje pewne szczegóły 0

tym raporcie. Ma on zawierać 10 kar-
tek pisma maszynowego. Komitet bie-
rze pod uwagę, że rząd abisyński wie-
lokrotnie zwracał się do Ligi Narodów
o zanewnienie mu pomocy i że pódpo-
rządkuje się_decyzji Ligi Narodów.
Komitet uwzględnia również pretensje
delegacji włoskiej, która oskarża rząd

„Zwrot kupokojowi
w zatargu abisyńskim?

PARYŻ, 17.9. (PAT) — Korespon-
dent „„Intransigeant* sygnalizuje z
Genewy możliwość nowego zwrotu w
konflikcie włosko - abisyńskim.
W kołach włoskich miano oświad-

czyć, że, o ile W. Brytanja pozytyw-
nie odpowie na zapytanie francuskie,.
iż gotowa jest zagwarantować pokój | angić
we wszystkich częściach świata, to
znaczy zarówno: w Europie, jak i w
Afryce, Włochy gotowe są zrezyśno-
wać z wojny przeciwko Abisynji, о-
czywiście pod warunkiem, że uzyska-

-„Włochy nie: obawiają. się

„sankcyj gospodarczych
RZYM, 17.9. (PAT) — Włoskie ko-

ła polityczne w następujący sposób
oceniają sytuację, wytworzoną w Ge-
newie:
Włoski komunikat urzędowy z 14 b.

m. stwierdza wyraźnie, że problem a-
bisyński nie dopuszcza żadnego roz-
wiązania na drodze kompromisu. Dla-
tego też propozycje komitetu pięciu,
któreby nie uwzględniały w zupełno-.
ści żądań włoskich, będą musiały być
przez Włochy odrzucone.

Po ewentualnem odrzuceniu tych*
propozycyj rząd włoski postępować
będzie zależnie od okoliczności, a wy-
stąpienie swe z Ligi Narodów uzależ-
ni od szeregu warunków „które urzę-
dowo nie zostały jeszcze podane do
wiadomości publicznej. Można jednak
przypuszczać, że warunki tę wiążą się
z ewentualnością. uchwalenia przez
Radę Ligi sankcyj. przeciwwłoskich.

Włoskie sfery polityczne nie sądzą
jednak, aby Anglja sama zdecydowa-
ła się na sankcje wojskowe, „ktoreby
musiały pociągnąć za sobą wojnę,
przekraczającą znacznie ramy lokal-

 

„Spotkaliśmy się zrzeczą monstrualną"
Mussolini oAnglji |

PARYŻ —17.9 (PAT) — „Le Ma-|
tin'' zamieszcza wywiad swego współ-
pracownika z Muśsólinim, któty о-
świadczył m. in., có następuje:
„Żywiliśmy w stosunku do narodu

angielskiegoszczerą i wierną przy-
jaźń, spotkaliśmy się jednak z rzeczą

fmonstrualną, že narėd ten, przodujący
w šwiecie, odmawia nam biednego ka-
wałka ziemi pod słońcem afrykań -
skiem.

Pójdziemy prosto. Nigdy nie podej-
miemy kroku wrogiego przeciwko ja-
kiemukolwiek narodowi europejskie-
60521 dedopk rerachalka sów pado

„jęty będzie:taki krok, to nastąpi wojna.
Włochy jej nie pragną, ale też 1 nie

| boją się jej.
Czy, „Francja, której „wysiłki, przy* |.; ..

jazne w stosunku doWłoch'i szerokie
usiłowania europejskie uznaję,będzie
chciała sankcyj? To wszystko, o co ją
pytamy w jej sytuacji delikatnej, którą
rozumiemy. Inni niech sobie powiedzą,
"że sankcje to niebezpieczeństwo zmia-
ny mapy Europy.Niebezpieczeństwo to
ujrzanoby, gdyby rzucono Włochy do
obozu tych, którzy domagają się inne-
go podziału, być:możebardziej spra -
wiedliwośa

 

„у ай, jak i dominjów.

„nych roszczeń.

„w Rzymie za*wyłączonąz dwóch za l

„no unikać będzie przekształcenia 7a-

| podarczej, zastosowantmi przez An-

mowy Afryki południowej:

| skich,

' rozpoczęła formalną bitwę zapomocą 

dnak nastąpi tylko w tym wypadku,
jeśli Włochy uciekną się dojaz na-. |-
paści.

' Na pograniczu Erytrei zauważono
wzmožony ruch oddziałów włoskich.

„ PARYŻ, 17.9 (PAT). Agencja Ha-
vasa donosizAddis - Abeba, że po-
dróżni, którzy niedawno wyjechali do
Szwecji, zapewniają, że w prowincji
Bali następuje koncentracja znacznych
sił wojskowych.
W pobliżu granicy włoskiego Soma-.

li skoncentrowane są wielkie masy
piechoty abisyńskiej,

abisyński, iż nie wypełnił swych z0-.|.-
bowiązań, jako członek Ligi Narodów.
Celem polepszenia stosunkówmię-

dzy obu krajami komitet pięciu zamie- |
rza zaproponować rozwiązanie prak-'
tyczne, biorąc za podstawę propozy-
cje, uczynione rządowi włoskiemu, w
Paryżu przez Edena i'premjera La a:
la. W szczególności mówi się o rekty-
fikacji $ranic, reorganizacji policji, no-
minacji doradców fachowych i t. p.
Suwerenność  negusa ma być zacho-
wana przy. zastosowaniu wymienio-
nych reform, których wykonanie pod
egidą Ligi narodów w dużej mierze
będzie powierzone Włochom. Defini-
tywny tekst raportu zostanie opraco-
wany dziś wieczorem.

ją zadośćuczynienie swych. uzasadnio-

We Włoszech panuje przekonanie,
że $warancje Londynu mogłyby sku-
tecznie zapewnić granice włoskie w
Brenerze, Włosi mogliby wyciągnąć

korzyści pozytywne ze, zobowiązań |
ai
wypadku jednak, gdyby Anglja

odmówiła żądaniom Francji co do zo-
bowiązań przestrześania pokoju rów-
nież iw Europie, Włosi zmierzaćbę-
dą do osiągnięcia swoich celów, nie.
ay ze środków ostatecznych.

"nego zatargu włosko - abisyńskiego. 3
Ewentualność przyłączenia się Етап-
cji do akcji brytyjskiej uważana jest

sadniczych względów:
1) Anglja nie byłaby nigdy w J

nie dać Francji odpowiedniego ekwi-
walentu w Europie. 2) Francja, zwią-
zana węzłami przyjaźni z Włochami,
pragnąc utrzymania «pokoju, napew-

targu kolonjalnego w Afryce na kon-
flikt ogólny.
W. konsekwencji —:zdaniem włos-

kich kół politycznych — liczyć się mo-
żna jedynie z sankcjami natury gos-

ślję. Ewentualność ta bynajmniej nie
przeraża Włoch, które już dziś odczu-
wają różne trudności handlowe i fi-
nansowe zarówno ze strony W, Bryta-.

Wielka Brytanja domaga się sta-.
nowczo zapłaty zaległych należności
handlowych, a Afryka południowa cd-,
mówiła Włochom dostarczania powa-
żnych transportów bydła, przeznaczo-
nego dla armji: włoskiej 'w Afryce
wschodniej. Gdyby trudności te mia-
ły być trwałe, Włochy zakupywać bę-
dą węgiel w innych krajach, sprawę

mięsa dla dostaw wojskowych posta-
wią tak, jak ostatnio, gdy spowodu od-

' Włochy
zmuszone były dokonywać zakupów |
na rynkach południowo |- amerykań-

Bójka na boisku
- BERLIN, 17.9 (PAT). W miastecz-
ku Struth koło Erfurtu w czasie meczu|
piłki nożnej publiczność weszła na
boisko i podzielona na dwie grupy,

 

lasek, kamienii pięści, Kilkanaście o-
sób zostało poranionych. Jedna w dro-
dzę da szpitala zmarła

 

„zacją chłopów francuskich,

 

*34'st. szerokości. Jej ujście znajdowa-

„prowincji Szantung wody Hoangho u-

„koło półmiljona ludzi,

-demarcheFrancji. Tutejsze koła poli-

"gu nocy przyśpieszone, Komisja zbierze

-cemi wiadomościami, otrzymanemi w se-_
"kretajacieLigi owa włosko-abi-.
"syńskiego.

| kie biuro informacyjne donosi z Kow-
| na, że w tych dniach przed sądem ро-

»sowala' szczegėlnie;w

Chłopi francuscy
bronią swo:ch interesów

PARYŻ — 179 (ATE) — Organi-
„skupio-

nych w t, zw. „troncie chłopskim”, o-
publikowała wczoraj nowe wytyczne
@а’ obrony ÓW rolników fran-
cuskich;
Miedzy innemį kierownictwo „fron-

tu chłopskiego” wezwało swych
członków do składania wezwań po-

datkowych w rolniczych organizacjach
zawodowych i kategorycznego od-
mówienia: płacenia podatków.
Odezwa, wydana do chłopów fran-

cuskich, wzywa do ograniczenia zaku-
pów i czynienia ich jedynie u tych
kupców i przemysłowców, którzy po-
pierają cele polityczne i gospodarcze
frontu chłopskiego,

Skutki huraganu w Anglji
Zaginęła nawet

LONDYN —17.9 (PAT) — Nad
Anglją szaleje niezwykle gwałtowna
burza. Parowiec brytyjski „Mary King-
sley”', znajdujący sięubrzegówLands
End*z załogą 50 ludzi i kilku pasaże-
rami, wysyła sygnały S. O. S: Siła
wiatru dochodzido 150 km. na godzi-
nę; Wicheruszkodził"linje telefonicz=
ne i telegraficzne.

<Półmiljona ludzi
"*"ofiarqpowodzi

LONDYN — 17.9 (ATE) — Z Peki-
nu donoszą, iż rzeka Hoangho, wraca-
jąca do swego starego łożyska, zerwa-
ła: tamy ochronne i zalała znaczną
część prowincji Szantung. ,
Wobec niezwykle gwałtownego na-

poru wód zaniechano wszelkich prac
nad wzmacnianiem zagrożonych tam,
„skierowując główne wysiłki ku rato-
waniu ludności, Żółtemasy wód płyną
w kierunku starego koryta, z którego
rzeka wystąpiła w 1852 roku, żłobiąc
sobie nowe'koryto bardziej na północ.
„Po ustaleniu nowego biegui rzeka

Hoanghoplynęlaby mniej więcej pod

łoby się na południe od Tsingtan. W

tworzyły olbrzymie jezioro.  Bezpo-
średnio dotkniętych powodzią jest o-

Władze prowincji wyasygnowały
narazie 750 tysięcy dolarów meksykań-
skich na powodzian.

„Przed:naradami
- „rządu angielskiego
LONDYN — 17.9 (PAT) — Premjer

Baldwin powrócił dziś z Chequers do ;
Londynu.

Dziś lub jutro spodziewane jest zwo-
łanie zebrania gabinetu dla omówie-
nia sytuacji, jaka wytworzyła się w
Genewie. Gabinet zdecydować ma

tyczne uważają, że odpowiedź ta sta-
nowić będzie: decydujący czynnik dla
rządu francuskiego, czy weźmie on

udział w sankcjach przeciw Włochom
w razie uznania ich za napastnika.

„Morning' Post“ podaje, że projekt
odpowiedzi, '*który przygotowuje sir
Samuel Hoare, będzie przyjęty przez
gabinet,

-armujace wieści
z Rbisynii

GENEWA —17.9 (PAT) Zwołanie ko-
misji pięciu, która obradować miała po-
południu,zostałonieoczekiwanie w cią-

się już o godz. 10,30. Krążą pogłoski, że
krok ten spowodowany został alarmują-

* PARYŻ — 179 (PAT) — "ZA
pondent Havasa w Genewie:donosi,
iż'delegacja włoska zaprzecza obie-.
gającym zagranicą pogłoskom, jakoby
ubiegłej' nocy doszło+do powažniej-
szych incydentów naPogranicza wło-
sko - abisyńskiem,

"Rzeźbiarz—bandyta
skazanyna4lata więzienia
BERLIN —17.9 (PAT) — Niemiet-

lowym w Taurogach odbyla się roz-
prawa przeciwko bandzie, która gra-

północnej Li-
twiei.na której'czele ak znany rzeź-
biarz Klemenskas.
Dwaj członkowie bandy skazani zo-

stali ną karę śmierci. Klemenskas,
który osobiście nie brał udziału w na-
padach, skazany został na 4 lata wię-
zienia. Pozostałych 10 bandytów ska-

trów) zaskoczona

 zanora więżienie do lat 15. Wyrok'
śmierc! ==etaty" jnż wykonana

łódź podwodna
LONDYN — 17,9 (PAT) — Burza,

szalejąca u wybrzeży Anglji, stanowi
wielkie niebezpieczeństwo dla okrętów.
Szereg statków wysyła sygnały S.O.S.
M, in. parowiec „Brompton Manor”,
znajdujący się w pobliżu wyspy Wight.
Szereg statków szuka schronienia w

Statek motorowy „Frank“. gnany
wiatrem, znajduje się w poważnem
niebezpieczeństwie. W nocy siła wia-
tru dochodziła do 160 km. na godzinę.
LONDYN, 17.9. (ATE) — Hura-

gan, który szalał w nocy na wtorek na
kanale La Manche, trwa w dalszym
ciągu. Również w południowej Anglji
szkody, wyrządzone przez orkan, są
bardzo poważne. W szczególności bu-
rza wyrządziła wielkie spustoszenia w
portach i miejscowościach kąpielo-
wych na wybrzeżach południowych,
gdzie setki małych statków uległo roz-
biciu, a tysiące budek kąpielowych
zniszczeniu, Kilka osób straciło życie.
W Brighton wywrócił się,w czasie

jazdy tramwaj. 2 osobyzostały zabi-
te, a kilka odniosło ciężkie obrażenia.
W Londynie huragan powyrywał z ho-
rzeniami wiele drzew, m. in. stuletnie
okazy. Połączenia telefoniczne, które
nie były przeprowadzone pod ziemią,
zostały zerwane. Według danych mi-
nisterjum poczty uszkodzonych zosta-
ło w Londynie 5.000 przewodów, a w
całym kraju ponad 20.000.
Na terenie manewrów kilka tysięcy

namiotów wojskowych zostało prze-
wróconych. W ciągu całego dnia nad-
brzeżne stacje otrzymywały sygnały
„S.O.S;' od statków, które były zagro-
żone rozbiciem.

Łódź podwodna, która została ode:-
wana od holownika, zaginęła. Dotych-
czas nie zdołano jej odnaleźć. Łódź
stanowi poważne  niebezpieczeństwo
dla żeglugi na kanale. Ruch okrętów
na kanale odbywa się z wielkiemi tru-
dnościami i opóźnieniem. Komunikacja
lotnicza z kontynentem jest częściowo
przerwana,

.,—!-;

Zniżka na giełdzie
paryskiej

PARYŻ, 17:9 (PAT). Na' giełdzie
paryskiej w dalszym ciągu zaznacza
się poważna tendencja zniżkowa.
Zniżka ta objęła zarówno renty, papie-
ry państwowe, jak i akcje przemysło*
we, Lepszą tendencję wykazały jedy-

portach.

 

"nie papiery międzynarodowe, Nastrój
ten koła finansowe tłumaczą zarówno
naprężonąwdalszym ciągu sytuacją

międzynarodową, jak i pewnemi czyn.
nikami natury wewnętrznej, m, in. ake
cją „frońtu ludowego",

Tragicznawydeczka
RZYM —17.9 (PAT) — Grupa al<

pinistów z Medjolanu w drodze poe
wrotnej z Punta Rasica (3328 mee

została przez bu
rzę śnieżną, która uniemożliwiła kilku
sportowcom dalsze posuwanie się.
Część wycieczki, przybywszy do do*

liny, zaalarmowała władze „które poe
śpieszyły z pomocą. Pięciu jednalt
alpinistów zmarzło na śmierć,

Kronika telegrafczna
— Z Zug (Szwajcarja) donoszą, że poe

między Hóll Grothe a Baar wydarzyłą
się poważna katastrofa. Czoł$ zmotoryzo-
wanej artylęrji, na którym znajdowało
się pięciu żołnierzu, przy wymijaniu cy*
klisty wpadł do łożyska rzeki Lorze, któ.
ra wyschła niemal całkowicie, Dwóch
żołnierzży poniosło śmierć na miejscu, a
dwóch doznało ciężkich obrażeń.
— Jak podaje „Petit Parisien”, pod

Chartres nastąpiła wczoraj katastrofa
samolotowa, w której zginęły trzy osoby.
— Z Moskwy donoszą: Zakończony

został raid samolotowy, w którym brały
udział 34 samoloty sportowe nowego ty«
pu. Z liczby tej 32 samoloty przybyły do
mety. Samoloty przeleciały w ciągu 7 dni
5.200 klm

 

 



 

„ELITA“
I SPOŁECZEŃSTWO
Znaczny stosunkowo procent wy-

branych w ubiegłą niedzielę senato-

rów stanowią nieszczęśliwi kandydaci

na posłów, którzy o tydzień wcześniej

nie zyskali sobie uznania na szerszym

pod względem ilości głosujących te-
renie wyborczym.

Opinja publiczna trafnie oceniła

te „nagrody pocieszenia”, Warto je-
dnak poddać je dokładniejszej nieco
analizie, z której wypłyną wnioski,

zawierające wewnętrzną charaktery-

stykę systemu nowego parlamentu

polskiego, charakterystykę — po-

wiedzmy odrazu—bezwzględnie u-
jemną.

Ideą przewodnią i celem nowej
"sejmowej ordynacji wyborczej było—
według zapewnień jej twórców — po-

wołanie na posłów ludzi, cieszących
się zaułaniem społeczeństwa. Zau-
fanie to miało być wyrażone bezpo-
średnio przez głosowanie na nazwiska,

a nie na sztywne listy, na których ©-

bok mężów zaufania mogli znajdować

się ludzie, na to zaufanie nie zasługu-

jący.
O ile to założenie miało w sobie

wiele słuszności, o tyle jego wykona-

nie zapomocą filtru czy „ucha igiel-

nego” zgromadzeń okręgowych spra-

wiło, że dwie trzecie wyborców, we-

dług obliczeń urzędowych — a prze-

szło trzy czwarte według innych da-

nych — zastosowało metodę głosowa-
nia negatywnego, wypowiadając się w

ten sposób nie o poszczególnych kan-

dydatach, ale o całokształcie naszych
stosunków politycznych. 3

Obrońcy tych stosunków udają, že

nie zrozumieli tego plebiscytu. We-
dług nich ci, którzy nie oddali kartek
wyborczych, sami — dobrowolnie, czy
na skutek „partyjniczej” agitacji —

postawili się poza nawiasem  społe-

czeństwa, którego rzeczywistą i peł-

nowartościową przedstawicielką stała

się ta mniejszość, co wrzuciła do urn

wyborczych kartki z nazwiskami na-
rzuconych jej kandydatów.
Zgódźmy się chwilowo na tę dy-

skwalifikację większości i promocję
mniejszości społeczeństwa, aby przez

to doprowadzić obrońców systemu do
złapania się we własne sidła,
A zatem w niedzielę 8 września

„społeczeństwo”, reprezentowane

przez swoją lepszą, „„państwowotwór-

czą” mniejszość, obdarzyło swem zau-

faniem jednych kandydatów, odma-

wiając go innym, przyczem — jak to

zwykle bywa przy tego rodzaju wybo-
rach — kreska, postawiona przy na-

zwisku pewnego kandydata, była
rzadziej uznaniem jego cnót i zasług,

a częściej potępieniem osobistych,

społecznych czy politycznych cech je-
go konkurentów. ;

W tydzień potem zbiera się szczu-
pla „elita“ elektorów senackich. Za-

daniem jej było powołać do drugiej iz-

by ustawodawczej te wybitne jednost-
ki, które wyrosły ponad miarę „posła

powiatowego”, łącznika i adwokata

lokalnych bolączek społeczeństwa.
Jak „elita” wywiązała się z tego po-

słannictwa — czy spełniła ona zada-

nie, wyznaczone jej w nowej konsty-

tucji?
Odpowiedzią na to pytanie jest

skład nowego Senatu, Nawet naj-

genjalniejszy szermierz obecnego sy-

stemu wyborczego nie potrafi udo-
wodnić, że w województwie warszaw-
skiem w szóstce „elity elity” musiał

się znaleźć p. Róg, w Krakowie p.

Gwiżdż, w Poznaniu p. Jeszke i t. d.,
wszyscy, którym „społeczeństwo” ty-

dzień temu, przy wyborach, dało vo-
tum nieufności. Gdyby tu nie zacho-

dziły inne względy, to z pewnością
znalazłoby się w obozie rządowym

tysiące równie godnych, a nawet go-
dnie'szych piastowania mandatu sena-

tors':iego,
Jakie to były względy, o tem wie-

my. Gdyby nie wyraźne polecenie
politycznego kierownictwa obozu sa-

nacyjnego, to z pewnością żadnemu z

wyborców w woj. warszawskiem nie

przyszłoby na myśl realizować nowej

W rozmowie prowadzonej z wysłan-
nikiem „Matin'a”, Mussolini oświad-
czył, że wszystkie siły wrogie faszyz-
mowi skupiły się, aby szkodzić Wło-
chom.

Istotnie, obserwując grę, jaka się to-
czy dokoła zatargu włosko - abisyń-
"skiego ,trzeba przyznać, iż obok mo-
carstwowych i narodowych interesów
poszczególnych jej uczestników, nie
bez znaczenia są nienawiści do faszyz-
mu różnych tajnych mafij i organiza-
cyj- Masonerja i socjaliści uważają
widocznie, że jest to chwila odpowied-
nia ku temu, aby zadać cios organizu-
jącemu się nacjonalizmowi we Wło-
szech. Socjaliści angielscy, którzy
podczas wielkiej wojny, wbrew wyraź-
nym interesom swojej ojczyzny, agito-
wali za pokojem i fatalnie wpływali
na bojową postawę swego społeczeń-
stwa, obecnie, w imię pacyfizmu, na-
wołują do zastosowania sankcyj wo-
jennych wobec Włoch, chociaż zdają
sobie chyba sprawę, że grozi to wojną.
W Genewie roi się od różnych mene-
rów i macherów masońskich, którzy
dokładają wszelkich starań, aby upo-
korzyć Włochy i już to skompromi-
tować faszyzm w oczach narodu wło-
skiego, już to złamać za pomocą gospo-
darczych i wojennych sankcyj,

Na tym przykładzie widzi się jasno,
jak dalece współczesna polityka ze-
wnętrzna jest wypadkową uzasadnio-
nych interesów państwowo - narodo-
wych i intryś różnych, mniej lub bar-
dziej zakapturzonych, światowych
mafij. Nas w zatargu włosko - abi-
syńskim najwięcej obchodzą dalsze lo-
sy stosunków francusko - włoskich.  
Otwarcie zjazdu h
Dzisiaj, w godzinach rannych, na-

stąpiło otwarcie Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich, Już dnia po-
przedniego spotykało się w Wilnie
wiele obcych twarzy, świadczących o
tem, że coś się w Wilnie dzieje. Istot-
nie 6-ty Zjazd Historyków Polskich,
zwołany do Wilna,obudził powszech-
ne zainteresowanie i ściągnął do na-
szego miasta liczne rzesze gości, nie-
tylko z pośród osób bezpośrednio sty-
kających się z nauką historji, ale także
z pośród t. zw. szarej publiczności, cie-
kawej posłuchać tego, co o dziejach
Polski będą mówili jej uczeni.

Po nabożeństwie w Ostrej Bramie
oraz zwiedzeniu kościoła św. Teresy,
uczestnicy Zjazdu udali się do sali
Śniadeckich, gdzie o godz. 10 m. 15
nastąpiło oficjalne otwarcie Zjazdu.

W pierwszych rzędach zasiedli
przedstawiciele sfer rządowych z min.
Jędrzejewiczem na czele, generalicja
oraz honorowi goście. Na sali zgro-
madziło się około 400 osób, a na ga-
lerji liczna publiczność z dużą przewa-
&а młodzieży akademickiej.

Wśród zgromadzonych  spostrze-
gliśmy profesorów Kutrzebę, Zdzie-
chowskiego, Tymienieckiego, Kota,
Kukiela i wielu, wielu innych,

Zjazd otworzył prezes Polskiego
Związku Historyków, prof, Kętrzyń-
ski, który przemówienie swe poświęcił
rocznicom przypadającym na rok 1935,
a więc mówił o bitwie nad rzeką Świę-
tą z r. 1435, o Unji Krewskiej z r. 1385
LEP.

Na wniosek prof. Kętrzyńskiego, na
stanowisko przewodniczącego powo-
łano jednomyślnie prof, Kutrzebę. Po-
nadto w prezydjum Zjazdu zasiedli pp.
Bujak, Semkowicz, Kętrzyński, Ty-
mieniecki, Handelsman i Ehrenkreutz.
W skład prezydjum honorowego we-
szli profesorowie: Zieliński, Dembiń-
ski, Fijałkowski, Krzywicki, Pappee,
Kochanowski, Zdziechowski i Stanie-
wicz,

Bardzo ciekawe przemówienie wy-
głosił prof, Kutrzeba na temat roli hi-
storji w tworzeniu się świadomości  narodowej, poczem nastąpiły przemó-

konstytucji w osobie „partyjnika“,

który niespełna pół roku temu uro-

czyście przeciwko jej uchwa'eniu
imieniem całej opozycyjnej lewicy w

sejmie protestował, a przed tygodniem
został potępiony za swą politykę

przez sto tysięcy prorządowych wy-

borcėw.
Wybory sejmowe ujawniły prze- paść, dzielącą społeczeństwo od obo-

+ naj

Trzeba przyznać, że pozycja Francji
jest bardzo trudna. Przyjaźń włosko-
francuska jest, obok sojuszu z Polską,
najważniejszą obecnie, bo najrealniej-
szą podstawą polityczną bezpieczeń-
stwa Francji. Ważną okolicznością dla
utrwalenia tej przyjaźni byłoby umoc-
nienie się Włoch w Afryce Wscho-
driej, Dałoby to możność rozwiązania
włoskich trudności gospodarczych i
demograficznych „a zarazem położyło-
by kres dotychczasowemu kolonjalne-
mu antagonizmowi z Francją.

Z drugiej jednak strony, uwikłanie
się Włoch w długą wojnę kolonjalną,
powtórzenie doświadczeń, jakie zrobi-
ła chociażby Francja w Afryce pół-
nocnej, wycoła Włochy z polityki eu-
ropejskiej, a co za tem, ogromnie po-
mniejszy znaczenie ich jako sprzymie-
rzeńca. Dlatego też w interesie fran-
cuskim, naturalnie mamy tu na myśli
interes Francji, a nie lóż francuskich,
leży takie załatwienie zatargu, aby
Włochy dostały jaknajwięcej w Abi-
synji, bez konieczności uciekania się
do wojny. Tu stoi jednak na przeszko-
dzie przedewszystkiem Anglja, „Sta-
nowisko Anglji jest nieprzejednane“,
powiedział Mussolini, dodając, że w
$rze, jaką obecnie prowadzi Anglia,
Włochy mają poważną kartę — jest
nią przyszłość ich kraju.

Prowadzenie polityki z Anglją nie
należy do rzeczy łatwych i miłych,
Gdyby Anglja przed kilku miesiącami,
kiedy konflikt włosko - abisyński był
w stadjum początkowem, wyłożyła by-
ła swoje karty na stół, kto wie, czy
złayodzenie tego konfliktu nie prze-
szłoby znacznie łatwiej. Anglja jednak

 

storyków polskich
Wilno, 17 września.

wienia powitalne, które zainaugurował
minister Wacław Jędrzejewicz. Prze-
mawiali następnie pp.: Staniewicz,
Zdziechowski, Handelsman i inni.
Przykrym zgrzytem bylo przemėwie-
nie delegata Bialoruskiego T-wa Nau-
kowego, p. Antoniego Łuckiewicza.
Na szczęście sala go-nie bardzo rozu-
miała, ponieważ przemawiał on w na-
rzeczu białoruskiem, Dawał on do zro-
zumienia, że historycy polscy, za przy-
kładem rosyjskich, zaciemniają zna-
czenie j rolę Białorusinów w dziejach
Unji polsko - litewskiej,

Po odczytaniu depesz wygłosił refe-
rat p. t. „Jagiellonowie wobec unji
8 - litewskiej”, prof, Kolankow-

ski,

O godz, 13-ej nastąpiło. otwarcie
wystawy historycznej, obrazującej sto-
sunki polsko - litewskie. Wystawa ta
mieści się w Bibljotece Uniwersytec-
kiej.

Po południu dalszy ciąg obrad,

WILNIANIN  

WŁOCHYIFRANCJA
często się opóźnia. Spóźniła się z okre-
śleniem swojego stanowiska w r. 1914;
kto wie, czy nie spóźniła się i obecnie.
Bądź co bądź, nie jest dziś rzeczą łat-
wą dla Włoch wycofanie się z ich
przedsięwzięcia, po dokonanych wiel-
kich przygotowaniach wojennych, mo-
bilizacji i zaangażowaniu całej swojej
mocarstwowej powagi.

Nie zamierzamy bawić się w pro-
roctwa į przesądzač dalszy bieg wy-
padków, Pewnem jest jednak, że me-
djacja Ligi Narodów jest niemal bezna-
dziejna, Wysuwa się przeto kwestja
ogromnej doniosłości, co uczynią mo-

carstwa z chwilą, kiedy Włochy nie
zgodzą się na ich propozycje?

Prasa włoska donosi o wielkich
przygotowaniach, jakie podjęła już An-
glja. Na morzu Śródziemnem zostały
wzmocnione garnizony, oraz obron-
ność portów. Bazy Gibraltaru, Mal-
ty, Cypru, Haify i Aleksandrji są cał-
kowicie przygotowane do obrony i a-
taku, Wzdłuż Egiptu i Palestyny kur-
sują torpedowce. Podobne ożywienie
panuje na morzu Czerwonem. W Ade-
nie zaś podobno wszystko już przygo-
towano na przybycie jednostek bojo-
wych z Indyj. W Southampton kon-
centruje się „Home fleet'. Trudno w
tej chwili ocenić. czy jest to tylko
demonstracja, czy właściwe przygoto-
wania do wojny. Niemniej jednak sy-
tuacja staje się bardzo poważna.

Mussolini oświadczył, że gdyby Liga
Narodów zarządziła sankcje i gdyby
mocarstwa uciekły się do sankcyj wo-
jennych, Włochy podejmą rzuconą rę-
kawicę. A wtedy wojna europejska
staje się niemal nieunikniona, Są jesz-
cze bowiem w odwodzie Niemcy z od-
budowaną potęgą militarną, które nie
będą patrzeć obojętnie na to, co się
dzieje. W tym stanie rzeczy przed
polityką francuską staje bardzo trudne
zadanie, Musi ona bronić swojego bez-
pieczeństwa i pokoju. Musi uczynić to
w taki sposób „aby nie znaleźć się o-
samotnioną na zachodzie, z drugiej zaś
strony, aby nie stać się ślepem narzę-
dziem polityki angielskiej,

Dotychczas droga, po której postę-
pował premjer Laval, była zupełnie
prawidłową. Ale zachodzi obawa, że
droga ta się kończy: Dalej zaczynają
się bezdroża niewyklarowanej sytuacji
politycznej. Należy życzyć Francji, aby
na tych bezdrożach nie zbłądziła, By-
łoby to bowiem bardzo niebezpieczne
nietylko dla niej i jej sojuszników, a dla
całej Europy:

Sytuacja, w jakiej obecnie znajdu-
jemy się wraz z całą Europą, jest
brzemienna w wielkie możliwości i
niespodzianki. Daleka afrykańska
wyprawa może pociągnąć za sobą du-
że przesunięcie się sił w systemie eu-
ropejskim, a kto wie nawet, czy nie
zmianę politycznej mapy Europy.

Trzeba bacznie śledzić rozwijające
się wypadki i nie dać się zaskoczyć
nadchodzącym zdarzeniom,

 

Poziom nowego Seimu
Gdy czytam listę wybranych do no-

wego sejmu — odnoszę wrażenie, iż
członkowie „zgromadzeń okręgowych”,
a potem i sanacyjni wyborcy obawiali
się — ludzi nauki i ludzi fachowo
przydatnych.

I. W sejmie ostatnim było z początku
15,a przy końcu 13 profesorów wyż-
szych uczelni.Byli to pp. SŁ Dąbrowski,
Komarnicki,  Rybarski, Staniszkis,
Stan. Stroński i Winiarski z Klubu Na-
rodowego, Bryła, Ponikowski i ks. Szy-
delski z Chrześcijańskiej Demokracji,
oraz ks. Czuj, Czuma, Krzyżanowski,
Kozłowski, Makowski, Staniewicz i
Żongołłowicz z BB. Pp. Krzyżanowski
i Staniewicz złożyli mandaty wcze-
śniej, inni pozostali w sejmie do końca.

Do nowego Sejmu nie wszedł ani
jeden profesor wyższych uczelni.
„Zgromadzenia okręgowe" postawiły
na listach dwu: prof. Władyczkę z

zu sanacyjnego. Wybory senackie

stworzyły korflikt między „elitą” a
tą mniejszością społeczeństwa, która z

rozmaitych powodów „ustosunkowała
się” pozytywnie do systemu i nowych

form wyborczych.
Zaś jedne i drugie są dowodem ży-

‚ wotności i decydującej roli „partyj-

nictwa”, któremu miały kres położyć.  

Wilna i prof. Waltera z Krakowa. O-
bydwu jednak skreślili — sanacyjni
wyborcy.

IL Przemysł łódzki reprezentować
będzie w Sejmie nowym jeden jedyny
— Lajb Minoberg. Całe województwo
łódzkie nie wybrało ani jednego ro-
botnika. Z województwa łódzkiego
wyszło: 6 rolników, 7 urzędników,
1 ksiądz, 1 przemysłowiec i — sekre-
tarz woj. ВВ.!

III. Zupełnie podobnie wygląda re-
prezentacja Śląska, Zostali tam wy-
brani dwaj „lepsi” robotnicy (dozorca
kopalni i prezes związku metalowców
z BB), urzędnik, burmistrz, iec,
rolnik, dyrektor Radia, dziennikarz,
notarjusz i lekarz.

IV. „Okręgowe zgromadzenia”, a po-
tem i sanacyjni wyborcy powołali po-
nownie do Sejmu „wybitnych fachow-
ców" z Sejmu poprzedniego. Takich,
nizomu niestety nieznanych po 5 latach
pracy w Sejmie, mamy diugą litanję.
Np. Gorczyca i Sobczyk z Miechow-
skiego, Bura z Wołynia, Dzieduszycki
z Husiatyńskiego, Grzesik z G, Śląska,
Kondysar z Lubelskiego. Wielu z nich
w ciągu 5 lat ani razu głosu ani w peł-
nym Sejmie, ani w komisjach nie za-
breto. Weszli oni jednak ponownie do
Sejmu.

Mówią, że nowy Sejm ma zająć
się problemami gospodarczemi, ms
dać Polcze program gospodarczy!
A, no, zobaczymy!

 

PRZEGLĄD PRASY
STRATA 3 GŁOSÓW W GENEWIE

Wyraziliśmy wczoraj zadowolenie,

że cyfra głosów, oddanych na Zgroma-
dzeniu Ligi za przyznaniem Polsce
prawa reelekcji do Rady wynosiła 45
(przed trzema laty 41). Niestety, na
następnem zaraz posiedzeniu przy wy-
borze trzech członków Rady Ligi, Pol-
ska otrzymała na 54 państw głosują-
cych tylko 42 głosy, a więc mniej od
Rumunji (50 gł.) i Ekwadoru (45 gł.).
Dodajmy, że przed 3 laty wybór Pol-
ski przeszedł 48 głosami. Straciliśmy
więc w ciągu kilkunastu godzin trzy
głosy, a w porównaniu z r. 1932 gło-
sów sześć.
Z długiego i mętnego doniesienia sa-

nacyjnej „Iskry'* wynika, że ten uby-
tek j zdystansowanie Polski przez Ru-
munję i Ekwador było następstwem

wystąpienia p. Becka przeciw Litwino-
wowi. „Iskra” donosi w tej sprawie:
„Ledwie zdołał min, Beck zejść z try-

buny, p. Titulescu zameldował się na ła-
wach delegacji sowieckiej, u boku komi-
sarza Litwinowa. Potem nie opuszczał go
w ciągu kilku godzin.

Chodziło o zmobilizowanie jakiejś ak
El odwrotnej na bezkompromisową de-
klarację min. Becka. Zrezygnowano na-
wet ze śniadania, wyszukując po wszyst-
kich hotelach delegatów niektórych

stw. Jak na sumę włożonych wysił-
ów — rezultat był zaiste „imponujący:

zwerbowano delegatów dwóch komunizu-
jących republik Ameryki Południowej i
rzekonano ich, że nie powinni w popo-
udniowemo oddać swego gło-
su za kandydaturą Polski. Technika pra-
cy p. Titulescu, jako naganiacza wybor-
8 „rzejawiła się w sposób dosko+

naly“,
Coś tu jest w dużym nieporządku.

Pomijając już fakt, że wybory są taj-
ne i z reguły delegacje nie zdradzają,

na kogo głosują (Genewa — to nie
Kobryń, czy Kowel, gdzie głosowano
— podczas poprzednich wyborów —
masowo jawnemi kartkami), uderza
przedewszystkiem napaść na p. Titu-
lescu, ministra spraw zagr. sojuszni«
czej Rumunji, napaść, operująca przy*

tem insynuacją i nastrojowym reporta-
rzem dziennikarza, który więcej się

domyśla, niż słyszał i więcej zmyśla,
niż widział,
Co to wszystko ma znaczyć? Albo

to jest prawda, a w takim razie stwier-
dzić musielibyśmy ze zdumieniem i
smutkiem, że sojusz nasz nie działa

nawet w sprawie tak mało politycz-
nej, jak wybór do Rady Ligi, albo też
„lskra” nie pisze prawdy, a wtedy
zapytujemy, jak mogla „Gaz. Polska“
(i inne organy sanacyjne) zamieścić tę
lekkomyślną elukubrację? I jak mogła
agencja, ściśle związana z naszą de-
legacją do Ligi, i od niej otrzymująca
informacje, puszczać w świat atak na
ministra, którego jeszcze niedawno go-
ścił i sławił p. Beck jako przyjaciela
Polski ji któremu P. Prezydent nadał
najwyższy stopień polskiego orderu?

P. BECK PRZECIW.
LITWINOWOWI

Mamy dwóch sojuszników. I oto je+
dnemu z nich prasa sanacyjna zarzu*
ca nielojalność wobec Polski w Gene
wie. . Drugi, Francja, w wielkiej mo-
wie p. Lavala, wymieniając wszystkich
swych p.zyjaciół, opuszcza Polskę
(jak zapewnia Pertinax w „Echo de
Paris" — rozmyślnie), Tak sprawa
stoi z sojusznikami.

Zato p. Beck zaatakował Sowiety,
z czego wielką radość wyraża prasa
niemiecka, dla której jasnem było, że
p. Litwinow miał na myśli Rzeszę Nie-
miecką, gdy paktom dwustronnym
przypisywał tendencję zabezpieczania
z jednej strony dla agresji w stronę
drugą, Korespondent genewski „Gaz.
Pol." zdradza, że p. Beckowi chodziło
nie tyle o mowę p. Litwinowa (która
o Polsce nie wspominała), ale

„Sposobność była zbyt odpowiednia,
aby napiętnować długotrwałą i nielojal-
ną r ę na terenie politycznym i pra-
sowym w rozmaitych krajach. Póki te
próby zatruwania opinii publicznej mia-
ły charakter quasi-prywatny i polegały
przeważnie na puszczaniu w świat fan-
tastycznych pogłosek o polskich przy-
gotowaniach, czy zamiarach, rząd polski
nie znajdował właściwych podstaw do
formalnego protestu”,

Znalazł p, Beck tę podstawę dopie-
ro w mowie p. Litwinowa (skierowa-
nej przeciw Niemcom), by załatwić się
z prasą sowiecką, Mowa p. Litwinowa
byłaby więc raczej pretekstem, niż
podstawą do jego wystąpienia,
Metoda utożsamiania „pretekstu” z

„podstawą” niekoniecznie jest najlep-
szą. Ostatecznie bowiem p. Litwinow
stwierdził, że nie miał na myśli Pol-
ski i że dąży do przyjaznych stosun-
ków z nami, Nie cofnął jednak swego
ujemnego sądu o paktach dwustron-
nych. Wniosek więc w Genewie mo-
śą wyciągnąć ludzie taki, że p, Beck
niesłusznie zarzut przyjął pod adre-
sem Polski, gdyż był skierowany prze«
ciw Niemcom.  



Kongres historyków w Wilnie

Przegląd dziejów Litwy
Nauka polska przoduje w badaniach Litwy

Uroczyście otwarty w dniu wczoraj-
szym VI powszechny zjazd historyków
polskich w Wilnie, stoi najwyraźniej
pod znakiem badań dziejów Litwy. U-
widoczniło się to odrazu w czasie pierw
szego posiedzenia pleńarnego, na któ-
rem po lfcznych oficjalnych przemó -
wieniach i powitaniach, wygłosił wi-
leński profesor historji Europy
Wschod. Ludwik Kolankowski, prelek-
cję o Jagiellonach wobec unji polsko-
litewskiej. Prof. Kolankowski, wybit-
ny znawca tego okresu, ogłosił w 1930
r. podstawową monografję „Dzieje W.
Ks, Litewskiego”,. którego pierwszy
tom objął dzieje Litwy jagiellońskiej
w wiekach średnich. Tom drugi, przy -
gotowany obecnie, obejmuje epokę

Polak
na wyspie Kościuszki

Dr. Stefan Jarosz, który wyruszył na
Alaskę, by zbadać wyspy o polskich na-
zwach: Kościuszki, Zaremby i Woje-
wódzkiego, jak już donosiliśmy, dotarł 12
sierpnia do wyspy Kościuszki.

Jak się dowiadujemy z listu, otrzyma-
nego od naszego podróżnika, tąk pod-
czas podróży, jak i w ciągu pierwszych
8 dni panowała wspaniała pogoda, co jest
rzadkością w tych okolicach. Dr. Jarosz
opisuje z zachwytem piękno wyspy Ko-
ściuszki. Brzegi jej są bogato urzeźbio-
ne, góry są pokryte wspaniałemi lasa-

mi, które tak gęstym płaszczem pokrywa
ją zbocza, że podróżnik chcąc przedostać
się z nad morza na grzbiet górski musi
wałczyć z poważnemi trudnościami.
Puszcza jest tu bowiem w całem tego
słowa znaczeniu pierwotna. Co krok na-
potyka się obalone przez burze olbrzy-
mie świerki i cedry, pokryte mchami i
porostami w ogromnej ilości — ze wzślę-
du na obfite opady atmosteryczne. Drogę
wśród gęstych, kilometrowej wysokości
zarośli trzeba torować siekierą.
Podczas dotychczasowych wędrówek

p. Jarosz wykonał szereg zdjęć filmo-
wych z życia zwierząt, których tu wielka
obfitość, O tej porze roku łososie z zatok
miorskich potokami  górskiemi dążą do
jezior — z tego też powodu wilki i nie-
dźwiedzie, zajęte połowem łososi trzy-
mają się w dużej odległości od obozu na-
szego podróżnika,

Bardziej natomiast niebezpiecznemi są
żelazne sidła, zakładane w zimie przez
traperów, złapanie się bowiem w uie,
grozi złamaniem nogi, lub ręki.

Dr. Jarosz kiłka dni spędził w połud-
niowej części wyspy w Cape Pole, gdzie
od kilku lat w sezonie rybackim zatrzy-
miuje się szereg łodzi rybackich i gdzie
niedawno założono stację radjową. O-
statnie dni sierpnia natomiast dr. Ja-
rosz spędził w północnej części wyspy w
pobliżu osady Shakau, gdzie przed ki'ku
laty był tartak i fabryka konserw ryb-
nych — a obecnie znajduje się tylko u-
rząd pocztowy, do którego co tydzień
przybywa łódź pocztowa. Poza wspo-

mnianą osadą, gdzie stale mieszkają 3 o-
soby, niema na wyspie innych stałych
osad; sezonowo tylko na terenie całej
wyspy zjawiają się latem rybacy, a w
porze zimowej kilku traperów, przeważ-

nie Indjan.
Dr. Jaroszowi dotychczas towarzyszył

dr. Cox — Amerykanin, ten jednak 23

sierpnia odpłynął do St. Zjednoczo-
nych. Podróżnik więc nasz pozostał na

wyspie samotny.

  

 

 

zygmuntowską. Wykład wstępny sta-
nowił właśnie syntezę dociekań auto-
ra, przynoszącą wiele nowych myśli i
będącą rezultatem wieloletnich wła -
snych badań.
Obrady w sekcjach poświęcono w

pierwszym dniu zjazdu wyłącznie jed-
nemu posiedzeniu, na którem sześciu
polskich uczonych zdawało sprawę z
obecnego stanu badań nad historją Li-
twy, stawiając liczne postulaty w spra.
wie organizacji oraz dalszego rozwoju
tych badań.
Lwowski historyk prof. Stanisław

Zajączkowski, badacz dziejów Litwy
pogańskiej, referował stan badań do -
tyczących najdawniejszej historji Li-
twy do 1385 r. czyli do czasu związku
z Polską, Okres ten przynosi w ostat-
nich dziesięciu latach duże ożywienie
w nauce, Występują dwaj badacze
polscy: H, Łowmiański i H. Paszkie-
wicz, którzy zajęli się wyłącznie dzie-
jami Litwy pogańskiej i postawili dwie
nowe konstrukcje początków państwa
litewskiego. Łowmiański przyjmuje u-
tworzenie państwa litewskiego na lata
1254 — 1258. co miało nastąpić drogą
podboju społeczeństwa litewskiego
przez drużyny Mendoga. Paszkiewicz
początki jednolitego państwa litewskie
$o przenosi wstecz do XII w. Mendoga
zaś uważa jedynie za odnowiciela jed-
nolitego państwa litewskiego, który
dzieła tego dokonał w latach 1236 —
1239. Dyskusja na zjeździe wileńskim
przyczyni się niewątpliwie do wyjaś -
nienia tej zagadki genezy państwa li-
tewskiego.

Prof, Zajączkowski wylicza zgórą
sto prac, przeważnie z ostatniego dzie-
sięciolecia, poświęconych badaniom Li-
twy pogańskiej, Uwzględnia w tem
wszystkie dzieła autorów litewskich.
Za jedno z najważniejszych zadań na-
uki uważa syntetyczne ujęcie cało -
kształtu dziejów Litwy do 1385 r., co
powinno być punktem honoru współ -
czesnej nauki polskiej i w czem histo-
rycy polscy nie mogą się dać wyprze-
dzić swoim młodszym kolegomlitew -
skim.
Przeglądem badań nad dziejami Li-

twy w epoce Jagiellonów zajął się
prof, Oskar Halecki, znany uczony
warszawski, W badaniu tej epoki o-
degrała w ostatnich czasach poważną
rolę nauka polska. Prace Kolankow-
skiego, Fr. Konecznego, Prochaski,
WŁ. Semkowicza i wielu innych bada-
czy polskich zaważyły tu decydująco.
W nauce litewskiej tego okresu widzi-
my dopiero początki, a zarazem zgoła
odmienny od naszego punkt widzenia.
Mimo to prof, Halecki uznaje współ-
pracę naszą z nauką litewską za nie -
zbędny postulat naukowy.
Że stanu badań nad Litwą w okresie

1569 — 1696 r. zdawał sprawę dr. Ry-
szard Mienicki, który stwierdził, że o-
kres ten pozostawia dużo niespełnio-
nych postulatów.Nie mamy dziś jeszcze
odpowiedzi na takie pytania jak np. o
wpływie kultury polskiej na rozwój i
dobrobyt społeczeństwa litewskiego, o
oddziaływaniu Litwy i Korony zosob-
na w wspólnych ciężarach całej Rzpli-
tej, o wzajemnej pomocy Korony i Li-
twy w zapasach z Moskwą i Turcją
re
Przeglądem badań nad dziejami Li-

twy w 18 wieku zajął się znakomity
znawca tego stulecia prof. Władysław
Konopczyński. Dzieje te nie ściągają
na siebie żywszej uwagi badaczów.

ZEWSZĄD...
ORYGINALNA REKLAMA

W jednej z restauracyj budapeszteń-

skich podziwiać można w godzinach po-

łudniowych i wieczornych stałego bywal-

ca lokalu popisującego się pochłanianiem

olbrzymich ilości potraw, podawanych

mu przez usłużnego kelnera. Przykład

gościa, zajadającego z apetytem jedno
danie po drugim, działa podobno podnie-

cająco na apetyt innych gości, tak przy-

najmniej twierdzi dyrekcja restauracji

Oryginalnym gościem jest niejaki Pa-

weł Toth, mieszkaniec Budapesztu, który

od wczesnej młodości odznaczał się nie-

zwykłym apetytem a w ostatnim czasie

wskutek kryzysu nieraz przemyśliwał

nad tem, w jaki sposób tanim kosztem za-

spokoić swój nienasycony apetyt. Pewne-

go dnia Toth przeglądając ogłoszenia w

prasie budapeszteńskiej dla znalezienia

jakiejkolwiek posady, natrafił na inserat

restauracji, która poszukiwała „człowie-

ka odznaczającego się dobrym  apety-

tem". Toth, zaintrygowany ogłoszeniem,

udał się do dyrekcji zakładu gastrono-
micznego, gdzie po przeprowadzeniu pró-

by zaangażowano go w charakterze „żar-
łoka”, któryby zjadaniem dużej ilości po-
traw i odpowiedniem zachwalaniem po-
budzał gości do większej konsumcji. O-
ryginalny ten trick reklamowy opłaca
się podobno dyrekcji zakładu znakomi-
cie, Najrealniejsze korzyści stąd odnosi

niewątpliwie sam Toth, który w ciągu

jednego tygodnia przybrał: 10 kilo,

OBRONA PRZECIWLOTNICZA
W PARYŻU

W związku z przepisami wydanemi
przez władze bezpieczeństwa w sprawie
obrony przeciwlotniczej, w każdym do-
mu paryskim wywieszono obecnie szcze-
gółowe instrukcje pouczające mieszkań-
ców o zachowaniu się na wypadek alar-
mau lotniczo - gazowego. W instrukcjach
tych podano m. in. adres najbliższego
komisarjatu policji, straży ogniowej oraz najbliższego schronu przeciwgazowego.  

Przeważają jednak i tutaj prace uczo -
nych polskich, jak Stan. Kościałkow -
skiego, ks. Bednarskiego, Mienickiego
i in. Prof. Konopczyński wnosi dezy-
derat, aby wileński i brzeski oddział
Pol. Tow. Historycznego podzieliły
między siebie planowo teren badań re-
djonalnych i rozpoczęły przy poparciu
miejscowego społeczeństwa badanie
dziejów tych terenów w 18 wieku.

Przeglądem badań dziejów Litwy
po rozbiorach, do 1905 r., opracowa-
nym przez prof, J. Iwaszkiewicza i
prof. H. Mościckiego, zakończono te
niezmiernie pouczające sprawozdania,
najlepiej świadczące o olbrzymiem za-
interesowaniu dziejami Litwy w nauce
polskiej. Niestety, brak na zjeździe
wileńskim głosów nauki litewskiej, nie
jest okolicznością pocieszającą. Rząd
litewski zabronił z politycznych wzglę-
dów historykom litewskim oficjalnego
udziału w kongresie. Będzie to z nie -
wątpliwą obopólną szkodą. (1. a.)

 

 

Czasopisma literackie
„Aspazja“, — Pod takim tytułem czy-

tamy w ostatnim 38 numerze Myśli Naro-
dowej piąty zkolei artykuł Zygmunta
Wasilewskiego z cyklu obejmującego
dzieje powieści warszawskiej. Wagilew-
ski czyni nową rewelację, wynajduje w
„Nagance“ Żmichowskiej pierwowzór
Aspazji którą jest słynna z piękności
Marja Kalergis, uwielbiana przez Nof
wida, na której cżeść wiersze pisali Te-
ofilGauthieriHeine.—K.L. Koniński
w głębokich uwagach analizuje ostatni

CHORA WĄTROBA
zatruwa organizm

Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i
wydzielaniu żółci powodują swego rodzaju
zatrucie organizmu, a na tem tle szereg naj-
rozmaitszych chorób.
Zioła Magistra Wolskiego „Billosa” zawie-

rające znane rośliny egzotyczne Combretum
i Boldo, pobudzają wątrobę do właściwej
pracy oraz prawidłowego wydzielania żółci i
powodują naturałne wypróżnienia. Stosują
się przy cierpieniach wątroby i woreczka żół.
ciowego (kamicy żółciowej).

Zioła ze znak. ochr. Billosa” do nabycia
w 17 i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E Wolski, Warsza-

wa, Złota 14, m. 1. |
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tom poezyj Michała Pawlikowskiego. Nu

mer wypełniają artykuły polityczne i hi-
storyczne, jak St. Rymara „Nasze gos=
podarstwo"”, W, Huberta „Polska na mo-
rzu”, W. Podoski pisze o wystawie Jana
Ciąglińskiego. Doskonały jest dział „Na
widowni” z ciętemi refleksjami o ostat-
nich wyborach. Administracja, Warsza-
wa, Al. Jerozolimskie 17.

Prosto z Mostu. Ukazał się z druku 38
numer tygodnika „Prosto z Mostu" pod
redakcją St. Piaseckiego. Numer otwiera

interesujące studjum Adolfa Nowaczyń-
skiego, w którem świetny pisarz od-
ważnie stawia przemilczaną dotąd przez
historyków sprawę, dlaczego Mickiewicz
nie wziął czynnego udziału w powstanu.

Andrzej Mikułowski w artykule
„Poeta w'ejkjngo przełomu” kreśli syl-
wetę T. S. Eliota, Bolesław Miciński
kończy swe studjum o freudyzmie. Twór-
czość oryginalną reprezentuje: piękny
wiersz Beaty Obertyńskiej „U zegarmi-
strza”, dalszy ciąg powieści Świętochow-
skiego „Twinko”* i dalszy ciąg noweli
Andrzejewskiego „Ucieczka”, Cena nu-
meru 50 groszy. Adres redakcji i admini-
stracji: Warszawa, Nowy Świat 24, Pre-
numerata miesięczna i zł, 20 gr. kwar-
talnie.

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA NAUKOWA

Otwarcie kongresu filozofji ścisłej. —
W niedzielę 15 b, m. na Sorbonie rozpo-
częły się obrady I międzynarodowego
kongresu filozofji ścisłej. Zwołariie kon-
gresu zostało zainicjowane w r. ub. w
Pradze przez międzynarodowy komitet
prowizoryczny, w którym Polskę repre-
zentował znany nasz uczony prof. Łuka-
siewicz. Na obrady kongresu zjechało się
przeszło 150 przedstawicieli świata nau-
kowego z różnych krajów, m. in. kilku
wybitnych myślicieli tej miary, co Bert-
rand Russel i Fredrigo Enriques.
Przed otwarciem kongresu ogrodowni-

ctwa, — Do Rzymu przybyła delegacja
polska na 11-ty Międzynarodowy Kon-
gres Ogrodownictwa z dyrektorem Gird-
woynem na czele. Otwarcie kongresu od-
było się w poniedziałek na Capitolu.
Z uniwersytetu kowieńskiego. — Per-

sonel uniwersytetu Witolda Wielkiego w
Kownie, składa się z 459 osób, w tem
111 w administracji, 19 w bibliotece, 28
na wydz. filozoficzno-teologicznym, 4 na

wydz. ewang. teologicznym, 43 na wydz.
humanistycznym, 26 na prawnym, 62 na
przyrodniczo - matematycznym, 110 na

medycznym, 55 na technicznym. Ilość
studentów w r. 1934 — 3,708.
Nowa katedra języka polskiego w St.

Zjednoczonych. — Senat stanu Wiscon-
sin uchwalił projekt ustawy senatorów
Zimnego i Galasiūskiego, preliminujący
12,000 dolarów rocznie na katedrę języ-
ka polskiego na uniwersytecie stanowym
w Madison.

ZJAZDY NAUKOWE

Matematycy polscy w Moskwie. —
Delegaci na międzynarodową konieren -
cję topologiczną profesorowie Sierpiń-
ski, Mazurkiewicz, Kuratowski i Zaran-
kiewicz odwiedzili Akademję Nauk,
gdzie byli powitani przez prezesa Aka-

demji prof. Karpińskiego i członka Aka-
demji Borysiaka. Prof. Karpiński i prof,
Sierpiński wymienili poglądy na kwestję

stosunków naukowych polsko - sowiec-
kich. Uczeni połscy zwiedzili lokal Aka-
demji Nauk, a następnie Instytut Mate-
matyczny Stiekłowa.
Z międzynarodowego Kongresu Der-

matologicznego. — W piątek 13 b. m.

W najbliższych dniach władze miejskie
przystępują do budowy nowych schro-
nów gazowych, które mają być talk rozlo-
kowane, by w razie nalotu nieprzyjaciel
skiego dostęp do nich był łatwy dla
wszystkich mieszkańców.

NOWA WYSPA W STREFIE
PODBIEGUNOWEJ

Sowiecka ekspedycja naukowa, która
przed kilku tygodniami na pokładzie o-
krętu „Sadko“ wyruszyła dła zbadania
nieznanych okolic północnej strefy pod-
biegunowej, natrafiła na 81 st, szerokości

4 78 st. długości na niewykrytą dotych-
czas górzystą wyspę, odznaczającą się
„niezwykłem bogactwem fauny polarnej:
Wyspa posiada600km. długości i 30 km.
szerokości. у

W NILU ZNALEZIONO POSĄG
APOLLINA

Zwiedzający muzuem sztuki w Kairze,
podziwiają wspaniały posąg Apollina, ca-
ły z bronzu. Według iwic-dzeniauczo -
nych, posąg ten pochodzi z I wieku po
Chrystusie, Jest to najwspanialszy okaz

rzeźby starorzymskiej, Posąg ten znale«

 

 
 

rozpoczęły się obrady IK Międzynarodo-
wego Kongresu Dermatologicznego. Na
kongresie, któremu prezesuje prof. Lud
wik Nekam (Budapeszt), reprezentowa-
nych jest 23 państw, 57 uniwersytetów i
ponad 50 lekarskich towarzystw nauko-
wych, przy udziale 700 lekarzy zagra-
nicznych i około 200 węgierskich. Prócz
uniwers. europej. obesłały kongres uni-
wersytety Argentyny, St. Zjedn, E-
giptu, Japonji i Chin. Polskę reprezen-
tują: prof. Walter (Kraków), dr. Kapuś-
ciński (Warszawa), prof. Leszczyński
(Lwów) i dr. Lenartowicz (Lwów). Do-

tychczas odbyły swe obrady komisje dla
ujednostajnienia nazw chorób skórnych
oraz metod nauczania, Na posiedženiu
komisji dla chorób wenerycznych wyś!o-
sili odczyty prof. Spiethoft (Lipsk) i dr.
Somogyi (Budapeszt), w których pierw-
szy wzywał do stworzenia międżynaro-
dowej współpracy w akcji zwalczania
tych chorób, drugi wskazywał m. in. na
potrzebę zaprowadzenia lekarskich po-
rad przedślubnych.

MUZYKA

Paderewski nie jedzie do Ameryki. —
Korespondent" „Chicago Tribune“ dono-
si, Paderewski, wbrew zapowiedziom, nie
przybędzie tego roku do Ameryki,
Ewa Bandrowska - Turska w ZSRR. —

Filharmonja moskiewska otwiera nowy
sezon w dn, 25 b. m. koncertem p. Ewy
Bandrowskiej-Turskiej, Śpiewaczka pol-
ska da kilkanaście koncertów w Mo-
skwie, Leningradzie i w innych więk-
szych miastach ZSRR.
Józet Hoiman w Polsce. — W paździer-

niku b. r. przybywa do Polski znakomity
pianista Józef Hofman. Artysta zabawi w
kraju przez cały miesiąc, koncertując w

Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i
Lwowie.

PLASTYKA
Pomnik ku czci książąt Pomorskich, —

Najwyższy szczyt Szwajcarji Kaszubskiej

Wieżyca, już przed wojną przeznaczony |
został przez Niemców pod budowę pom-
nika - wieży kanclerza Bismarka. Zdoła-
no zbudować jedynie fundamenty, które
po dziś dzień cały szczyt zajmują. Obec-
nie znany poeta kaszubski ks. dr. L. Hey-
ke z Kościerzyny rzucił myśl budowy na
szczycie Wieżycy pomnika ku czci ksią-  
ziono przed dwoma laty, w czasie poszu- |
kiwań archeologicznych w łaźniach Sak-
ha, zbudowanych nad Nilem.

WALKA Z BEZROBOCIEM
WE FRANCJI

Gdy w roku 1925 przedstawiciele
francuskiego świata gospodarczego utwo
rzyli t© zw. narodową radę gospodarczą,
wyłoniła się również myśl systematycz-
nego zorganizowania robót publicznych.
Zagadnienie to wystąpiło jednak w całej
swej ostrości pod koniec 1933 r. w
związku z nienotowanym dotychczas na
rynku francuskim wzrostem bezrobocia.
Od tego czasu datuje się zapoczątk >wa-
nie na szerszą skalę robót publicznych.
Roboty te objęły przedewszystkiem re-
jon paryski, gdzie przy budowie ge mo
stów i t, p. znalazło zatrudnienie 14 000
bezrobotnych. Plan robót publicznych
obejmuje budowę gmachów szkolnych i
administracyjnych, dróg bitych, kolei ze-
laznych, c!ei podziemnych oraz w naj-
bliższej okolicy Paryża budowę tanich

domków robotn.czych,
Poczynając od roku 1933-go bezrobo-

cie we Francji stale wzrasta. Mimo ry-  

żąt pomorskich i zasłużonych działaczy
niepodległościowych Kaszub i Pomorza.
Projekt jest obecnie tematem dyskusji
wśród społeczeństwa kaszubskiego.

WYSTAWY
Wystawy pośmiertne Wasilkowskich

wZachęcie,—Wpaździernikur.b.bę-
dą urządzone w Tow. Zachęty Sztuk
Pięknych wystawy pośmiertne: art.
rzeźb. Leopolda Wasilkowskiego, jego

brata Kazimierza Wasilltowskiego art.
mal. oraz żony tego ostatniego art. mal.
Marji z Nostitz-Jackowskich Wasilkow-
skiej. Taw. Zachęty zwraca się z uprzej-
mą prośbą do posiadaczy dzieł wyżej
wymienionych artystów o użyczenie tych
dzieł na wystawę i zgłoszenie ich do kan-
celarji Tów. (tel. 609-51) w terminie do
20 września b, r.
Wystawa obrazów W. Terlikowskiego

w Wenecji — Wystawa obrazów Wł.
Terlikowskiego otwarta w Wenecji. w
Akademji Jana Ewangelisty, wywołała
bardzo pochłebne echa w prasie wlo-
skiej, która jednogłośnie wyraża uznanie
dla talentu artysty i dla jego inwencji
twórczej. Tematem naczelnym całej wy-
stawy jest Wenecja; wszystkie płótna,
zebrane w ilości przeszło 100, z rozmai-
tych muzeów i zbiorów prywatnych opie-

wają piękno tej perły Adrjatyku, przed-
stawiając najpiękniejsze zakątki Wene-
cji i najcharakterystyczniejsze typy jej
mieszkańców.
Jak pisze „Gazetta di Venezia” м о-

brazach artysty polskiego wyłania się
cała Weneqa ze swoim przedziwnym
czarem,zboskągrąbarw iodcieni.Tak
samo pochlebnie brzmi recenzja w „II

Gazzettino": „Ci nieliczni znawcy sztuki,
któ:c7, dotąd nie zetknęli się częściej ze
sztuką Włodzimierza Terlikowskiego bę-
dą w miły sposób zaskoczeni obecną wy-
stawą. Jego wielki talent obserwacyjny,

jego zapał urodzonego artysty i jego pie-
tyzm dla naszego miasta, stworzyły dzie-

ła sztuki, w których Wenecja przedsta-
wiona jest jako synteza poezji i marze-
nia",

Nadmienić należy, że ukazało się w
katalogu wystawy obszerne studjum syn-
tetyczne o Wł. Terlikowskim, pióra
wybitnego krytyka włoskiego Giulio Lo-

renzetti.

gorystycznie stosowanych przepisów o
niezatrudnianiu cudzoziemców i wysie-
dlenia ponad sto tysięcy emigrantów
polskich, bezrobocie w ostatnim okresie
zwiększyło się o dalszych 250.000 Z licz-
by tej zaledwie jedna czwarta znaleść
może zatrudnienie przy robotach pu-
blicznych.
Wobec tego rząd Lavala postanowił roz-

szerzyć znacznie plan robót publicznych.
opracowany swego czasu przez neo-So-
cjalistę Marquet'a i przewidujący wyko-
nanie szeregu objektów w ciągu 5 lat.
Okres ten ma być obecnie skrócony do
trzech lat. Opracowany przez rząd La-
vala program robót publicznych przewi-
duje rozbudowę portów morskich i rzecz
nych, elektryfikację linij kolejowych, bu-
dowę autostrad i t. p. W Paryżu powo-
łano do życia specjalną komisję inżynie-
rów drogowych, która opracowuje plany
budowy głównych dróg wypadowych,
idących w kierunkach północnym, połud
niowym i zachodnim. Drogi te miałyby
być ukończone do 1937 r. W samym Pary
żu i najbliższej okolicy znalazłoby przy
budowie zatrudnienie około 100,000 ro-
botników.

 



„Po głosowaniu w woj. lubelskiem
Głosowanie na wyznaczonych kan-

dydatów poselskich nie dało w na-
szem województwie innych wyników
jak w reszcie kraju, Przeciętny pro-
cent głosujących waha się około 30,
po odliczeniu głosów unieważnionych
rozmyślnie przez tych głosujących,
którzy z takich lub innych względów
do urn pójść musieli, Przeważna część
tych wyników (w obwodach) pozosta-
nie oczywiście tajemnicą urzędową,
bo ani lokalna prasa sanacyjna ani
okręgowe komisje wyborcze nie uja-
wniły najmniejszych skłonności do o-
głoszenia tych wyników, jak to było
w zwyczaju dawniej, Najlepszy dowód,
że niema się czem chwalić.
Dość liczne ułamkowe informacje,

szczególnie z obwodów wiejskich, po-
zwalają zorjentować się, jaki procent
ludności wiejskiej głosował, Okazuje
się, że przypuszczenia o 15 procentach
głosujących są jednak zbyt optymisty-
czne, że przeciętnie głosowało do 10
proc. z uprawnionych mieszkańców
wsi lubelskiej, Oto kilka przykładów:
W pow. biłgorajskim: w gm, Babice

głosowało w obw, Olsza na 1500 =
wnionych tylko 235, w obw. Babice
na 1200 upr. tylko 253. W gminie Łu-
kowa na zgórą 6.000 , uprawnionych
głosowało zaledwie 235, a więc około
5 proc., mimo, że w tej gminie gorli-
wie nakłaniano ludność nietyle pap-
ką ile pałką, strasząc chłopów, iż nie-
głosującym odbierze się ziemię, naby-
tą z parcelacji i t. d. Agitacji przedwy-
borczej nie było nawet bo do zebrań
przedwyborczych nie dopuszczano a
ulotki legalne zresztą, konfiskowano.
Południowe gminy powiatu nie dopisa-
ły zupełnie; na 2.500 do 3.000 upraw-
nionych głosowało 300 do 400 osób.
W pow, lubartowskim: w gm. Lud-

win w obw, Godziembów na 1300 u-
prawnionych głosowało 260 w tem 40
nieważnych, w obw, Rozkopaczew na
1737 upr, głosowało 12 osób. W gm.
Tarło na 3.700 upr. głosowało 567 o-
sób, a w obw, Brzeźnica Bychowska
dała na 1250 upr. tylko 58 głosują-
cych, W gm, Serniki w okr. Kaźniów
na około 1000 upr. głosujących tylko
82,

Fatalnie wypadło głosowanie w
pow. lubelskim, w najbliższem otocze-
niu stolicy wojewódzkiej. W gm. Pia-  ski na 10.267 upr. głosowało 953 osób,
przyczem wiejskie obwody dały tylko

(Оа własnego korespondenta)

117 głosów, a resztę osada miejska,

wybitnie żydowska, W obwodzie Lud-
wisin na 845 upr. głosowało kilka o-

sób, a mianowicie: 4 sołtysów, 3 na-
uczycieli, członkowie obr. kom. wyb.

i 1 chłop.
Nie sposób wymienić wszystkie da-

ne, zwłaszcza, że brzmią one w ten

sam deseń, Przeważnie j przeciętnie
na tysiąckilkaset uprawnionych gło-
sowało do 100 osób, a były i takie wy-
padki, że po 25, 30, 40 lub jak w gm.
Bełżyce w obwodzie Wierzchowiska

na 1050 upr. zaledwie 16.
Jeżeli mimo zupełnej abstynencji

wyborczej wsi polskiej w okręgu lu-
belskim (miasto Lublin i pow, lubelski)

okręgowa komisja wyborcza naliczyła
45.495 głosujących na 134,048 upraw-

nionych (w tem 2.063) głosów nieważ-
nych, bo sporej ilości głosów komisja
przywróciła ważność) — to jest to
niewątpliwie zasługą Żydów. Stwier-
dzają to także okoliczności, że obwo-

dy w osadach miejskich dawały niepro-
porcjonalnie wysokie stawki głosów w
porównaniu z obwodami czysto wiej-
skierni, Uderzające są wyniki w Pia-
skach, Łącznej, Chodku, Bełżycach
it. d., a zwłaszcza w Lublinie, W Lu-
blinie głosowali masowo urzędnicy i
wojskowi.z rodzinami, bardzo licznie
duchowieństwo, a najliczniej Żydzi.
Głosy żydowskie można obliczyć łat-
wo po głosach, otrzymanych przez pp.
Chaczyńskieśo, Świdzińskiego i Pta-
sińskiego. Pierwszy otrzymał” 23.154
głosów, drugi 30.849 gł, a trzeci
10.239 gł. Ponieważ Żydzi i ich komi-
tet wyborczy polecił głosować na pp.
Świdzińskiego i Ptasińskiego należy
 

 

; Lublin, we wrześniu.

przypuszczać, że conajmniej 10.000
głosów dali Żydzi, ponieważ Polacy na
p. Ptasiūskiego prawie zupełnie nie
głosowali, oddaiąc głosy pp. Świdziń-
skiemu i Chaczyńskiemu (urzędnicy,
wojskowi, organizacje urzędnicze,
kombatanckie i t. d.), Pewna ilość ży-
dowskich głosów padła również na
kandydatury pp. Chaczyńskiego i Świ-
dzińskiego, tak, że należy przyjąć o-
gólną ilość żydowskich głosów na ja-
kieś 15.000,

Reasumując stwierdzić strzeba, że
Polacy naogół udziału w głosowaniu
nie wzięli, że wieś absentowała się
prawie zupełnie, że wogóle ludność
ma sanacji po uszy i niczego tak nie
pragnie, jak odejścia jej od władzy,

Dla przykładu warto podkreślić, że
w roku 1930 w wyborach do Sejmu
uprawnionych było do głosowania
138.095 (miasto Lublin i pow. lubelski)
i że głosowało prawie 101.000 upraw-
nionych. Tym razem uprawnionych
było zaledwie o 4.000 mniej, natomiast
liczba głosujących była mniejsza o
55.000. Nie trzeba chyba dodać, że
wybory zostały zbojkotowane i to nie
przez P, Boga, którego sanatorzy nie-
potrzebnie mieszają do tej sprawy,
narzekając na niepogodę (akurat taka
sama była w 1930 r.) lecz przez ogół
Polaków; przyznać trzeba, że główna
zasługa należy się Stronnictwu Naro-
dowemu, które jedyne głosiło wśród
Polaków hasło, iż nie należy głosować,
i to w całem województwie, bo wszy-
stkie inne stronnictwa polskie, rozbite
i rozproszone, czynnie przeciw wybo-
rom nie występowały,

EEST

 

Zamiast lipca — sierpień i wrzesień
Spóźniony sezon na wybrzeżu

' woce w postaci zniesienia ulg w taksieBył właśnie początek sierpnia, kiedy
to po wyjątkowo niefortunnym lipcu na-
stały znów dni ciepłe i pogodne, a dzia-
łanie słońca okazało się niemal lipcowe.
Ale właśnie czynniki zarobkujące były
pod wrażeniem złego lipca, który dość
boleśnie dał się im we znaki. Słyszało się
też powszechne narzekania na nieudany
sezon morski, trwający u nas zazwyczaj
zaledwie jakieś 6 tygodni (koniec czerw-
са — poł, sierpnia). Znaleźliśmy wpraw-
dzie wielu jeszcze letników aplaża pięk-
nie się roiła od barwnych kostjumów i pi-
żam, a jednak lipiec podziałał od-
straszająco na ogół letników  Hi-
piec, stanowiący w naszych warunkach
merskich prawdziwą atrakcję i źró-

@ dochodów dla pens'onatów oraz Ka-
szubów. Niesłuszna atoli utarło się prze-
konanie. że skoro jechać nad nasze mo-
rze, to w lipcu, bo również sierpień bywa
tam prześliczny, a nawet i wrzesień.
Obecnie w sierpniu dni były tak ciepłe,
że kąpauo się do godz. 7 wiecz. Przyja-
ciele naszego morza, a zarazem amato-
rzy spokoju w tych właśnie miesią-
cach — oczywiście w razie pogody —
mogą doznać prawdziwego wypoczynku.
Co do cen — sierpień jest już naogol
znacznie przystępniejszy, wrzesień tem
bardziej — w tym miesiącu pensjonaty
wprawdzie naogół zwijają swe interesy,
niektóre jednak jadłodajnie cały rok są
otwarte. "
Centrum życia na półwyspie dawniej

umiejscowione w Helu, obecnie przenio-
sło się do Jastarni i to nietylko pod
względem towarzyskim, lecz i admini-
stracyjnym. Pod ostatnim względem wi-
domą oznaką jest teraz... mianowany ko-
misarz (oczywiście b. wojskowy), które-
go urzędowanie przyniosło już pewne o-

 

Z CAŁEGO KRAJU
KATOWICE

Zebranie Str. Narodowego. W zebra-
niu koła Stronnictwa Narodowego, które
odbyło się dnia 12 b. m., wzięło udział
około 200 członków. Na temat sanacyj-
nej „polityki“ gospodarczej i programu
gospodarczego narodowców, mówił kol.
Wurst. Następnie kol. Grzesiński scha-
rakteryzował w żywych słowach kwestję
żydowską. Skolei zabrał głos kierownik
powiatowy kol, Inglot, który omówił

 

 

7Е LWOWA
Teatr Wielki: Środa o godz. 20-tej

„Muzyka na ulicy”,
Teatr Rozmaitości: środa o godz. 20-ej

Wieczór piosenek T. Żakieja.
Repertuar kin:

Apollo: Złoto,zBr. Helm,
Atlantic: Aadledkie w Ischlu.
Casino: Dla ciebie tańczę.
Chimera: Car: komedja muz.
Grażyna: Pieśń słońca.
Kopernik: Mała mateczka.
Marysieńka: Mała mateczka.

pad Pana+ Legjon nieus :
'&п: Petersburskie noce i Poco praco-

Co grają w teatrach?
= ZFr. i,
tylowy: n Juan i rewia.

Świt: Dla ciebie śpiewam, z J. Kiepu-

а,
Szkoła bez księdza. — Z kół rodziciel.

skich dowiadujemy się, że szkoła pow-
szechna 7-klasowa (kol

r

a lejowa) przy AL
Focha jest do dnia dzisiejszego pozba-
wiona nauki religii Rzecz jasna, że ro-
dzice są zaniep wać i A. rze-
czy i domagają się powołan czyn-
ników jak najszybszego zalatwikdla wy-
mieni Wy.
Pik.Zleilński odchodz z sądu apela-

cyjnego. — Przed kilku dniami domieś-
liśmy o mającej nastąpić zmianie na sta-
nowisku prezesa 1 apelacyjnego we

iła z ро-wowie. iana ta nie nast:
wodu „wyborów”, obecnie jednak stała
sięskina, gdyż zły stan zdrowia p.
Zielińskiego nie uległ poprawie. wskutek
częgo ma on przejść w stan spoczynku.
„Jako zastępcę na zajmowanem przezeń
stanowisku wymiemiają prokuratora są-
du apel. w Lublinie kowskiego.
Wolne i lekarskie w liczbie

kilkunastu są do objęcia. Informacyj u-
dziela biuro pracy przy Okr, Izbie Le-
karskiej we Lwowie, Zyblikiewicza 23,

l.
Trzytygodn >gone do Buda-

urządzaI ud -weg) i "r
pasz zbiorowym -
aRT w Roożalnsłewęś.

(pl. Marjacki 8).
Skrytobójcze morderstwo, — Wśród

zagadkowych okoliczności zamordowany
został inż. chemii, Aureli Landenberger,
syn pastora ewangelickiego, liczący 40

lat,
Posiadał on mały domek parterowy

przy ul. Torosiewicza 3, w którym wiódł
jakby żywot pustelnika. Człowiek nie-
zwykle zdolny, doskonały chemik, były
student lwowskiej Politechniki, prowa-
dził w swym samotnym domku najpićrw
wytwórnię wyrobów chemicznych i ko-  smetycznych, a gdy przed dwoma laty w

czasie doświadczeń chemicznych nastą-
piła eksplozja, w azasie której doznał
ciężkiego poparzenia a pracownia uległa
zniszczeniu. przerzucił się w inną dzie-
dzinę i zajmował się wyrobem i napra-
wą precyzyjnych narzędzi lekarskich, co
mu zapewniało skromne warunki życio =
we. Przedstawiał typ dziwaka: sam sobie
gotował jedzenie, prał bieliznę, nikogo
do swego domku nie wprowadzał, intere-
sy załatwiał w przedpokoju. W jednym
pokoju miał sypialnię, jadalnię i kuchnię,

a w czterech innych mnóstwo żelaziwa

szkła, probówek i najrozmaitszychru -
pieci. Uchodził za człowieka zamożnego,
to też w ostatnim czasie złodzieje kilka-
krotnie przypuszczali atak do jego dom-
ku, który był jakłby twierdzą. miał bo-
wiem okratowane okna i szczególnie
silne zaniki w drzwiach.
W nocy ż samotnego domku dziwaka

po godz. 2-giej rozległ się przeraźliwy
głos, wołający ratunku, a niebawem roz-
legł się strzał rewolwerowy. Dopiero po
pewnym czasie sąsiedzi po wyłamaniu
drzwi dostali się do wnętrza mieszkania,
gdzie na barłogu leżał ciężko w pierė
ranny Lańdenberger. Słabnącym głosem
oświadczył sąsiadom, iż nieznany spraw-
ca napadł na niego i zranił go ciężko,
Landenberg przewieziony do szpitala
powszechnego niedługo potem zakończył
życie, Rewolweru w mieszkaniu nie zna-
leziono.
Wstępne dochodzenia ustaliły, że

sprawca przedostał się do wnętrza miesz-
kania przez wąziuwtkie okienko strycho-

we itądrogą podokonaniuzbrodniumk-
nął. Śledztwo prowadzone jest w kilku

| deesiałe pociągówna dw. towa-na dworcu
rowym. — Pociąż towarowy, wyjeżdża-
jący z dworca towarowego I. w kierunku
rakowa wjechał na wyjeżdżający po-

ciąg drugi, wskutek czego 8 wagonów zo-
stało uszkodzonych, wśród nich cztery
wagony, naładowane solą i oraz
waga służbowy. Władze kolejowe pro-
wadzą dochodzenia.

ET овcu e erunkowy, peł -
niącysłużbę obchodową, zauważył po-
dejrzanego osobnika, który =PR. wi-
s.czemprędzej począł uciekać. Poste-
WL: o, byOa
os ów dalej uciekał, posterun-

owy strzelił i zranił go ciężko, Rannym
został niejaki Stefan Kulin, umysłowo
chory ze wsi Rudna.

 

wyniki wyborów do Sejmu i rzucił hasło
dalszej walki o Wielką Narodową Pol.
skę.

Po ożywionej dyskusji i omówieniu
szeregu spraw organizacyjnych zebranie
zakończono odśpiewaniem Hymnu Mło-
dych. Należy zaznaczyć, że zebranie by-
ło pierwszem po wyborach do sejmu, w
związku z któremi można zauważyć silny
wzrost zainteresowania się opinji pu-
blicznej pracą Str. Nar.

POZNAŃ

50 tys. złotych w ziemi, Robotnicy na
polach małątku Porażyn, pod Bukiem,
który jest własnością gen. Sosnkowskie-
go, wykopali około lasu 50.000 złotych w
banknotach. Zakopane pieniądze pocho-
dzą prawdopodobnie ze skradzionej

przed dwoma laty w Cukrowni Opale-
nickiej, kwoty przeszło 100 tys. zł,

Policja wszczęła energiczne dochodze-
nia i obecnie aresztowała kilka osób po”
dejrzanych o współudział w kradzieży.
Zaznaczyć wypada, że toczące się

przez długi czas śledztwo w sprawie ta-
jemniczej kradzieży z kasy cukrowni tak
olbrzymiej sumy, nie dało jak dotąd po-
zytywnych wyników. Wykopane pienią-
dze przyczynią się zapewne do ujęcia
sprawców zagadkowej kradzieży.

SZAMOTUŁY

Morderstwo po pogrzebie, W niedzielę
odbył się we Wronkach pogrzeb tra-
gicznie zmarłego, wskutek przebodzenia

 

 

 

przez buhaja Macieja Kaszkowiaka z No-
wej - Wsi pod Wronkami. Po pogrzebie
wieczorem, jeden z uczestników pogrze-
bu został pod Samołężem zamordowany.
Gdy 19-letni Marjan Kaszkowiak z Po-

znania w towarzystwie kilku uczestni-
ków pogrzebu wracał do domu, trzech
osobników, ukrytych w przydrożnym ro-
wie strzeliło do wracających. Kule ugo-

dziły Kaszkowiaka i zabiły go na miejscu,

Sprawcy po dokonaniu tego czynu w
stanie nietrzeźwym, wsiedli na rowery i

zbiegli. Powiadomiona 0 morderstwie
policja wszczęła dochodzenia i uóęła
sprawców morderstwa w osobach An-
drzeja Ławiczaka z Pęckowa, Michała
Subera i Stanisława Subera, odbywają-
cego służbę w 7 dyonie artylerji przeciw-
lotniczej w Poznaniu.

ŚWIECIE
—

Pożar. Po północy 14 b. m. wzniosła
się nad majętnością Gawroniec, własno-
ścią p, Elżbiety Hofmeyer, a dzierżawio-
ną przez ziemianina p, Otona Waltera z

Kotomierza pod Bydgoszczą, olbrzymia
łuna. Paliła się wielka stodoła w Ga-
wrońcu, a wraz z nią płonęły żniwa; 204
furyżyta, 132furyjęczmieniai 37 fur
koniczyny. Szkody są olbrzymie i obli-
czane są na blisko 50.000 zł., które czę-
ściowo pokrywa ubezpieczenie.
Przyczyna powstania pożaru jest nara-

zie nieznaną, lecz niewątpliwie ustalą ją
władze śledcze.

 

Lwowscy przyjaciele Żydów
Warto zapamiętać ich nazwiska

(Od własnego korespondenta)
Lwów, we wrześniu.

Kilka dni już minęło od gorszącej wal-, zupełnie osobistych pobudek narazić na
ki między kandydatami lwowskimi na po- | szwank dobre imię organizacyj polskich i
słów, a mimo to „wybory” nie przestają| katolickich, które niestety reprezento-
być tematem rozmów 1 komentarzy, Nie
pomogło ocknięcie się prasy sanacyjnej,

dla której wynik głosowania był uderze-
niem po łbie, nie pomaga robienie dobrej
miny do złej gry, „poprawianie* wyni-
ków, „cudowne* zwiększanie procentu
głosujących i t. d. .
Opinja o „wyborach* ustaliła się bez-

pośrednio po glosow. niemal jeszcze
przed ogłoszeniem , a sens jej
streszczal się w mocnem przekonaniu, že

sanacja poniosła klęskę, z której się już
nie wydźwiśnie. Przekonanie to ujawnia
się 1 w powolnem prostowaniu karków i
w bardziej odważnem wypowiadaniu п-
wag krytycznych i wreszcie w odwadze
wystąpień. Zapanowała poprostu jakaś
inna atmosiera.
Jednocześnie jednak społeczeństwo

polskie we Lwowie nie może zapomnieć
kandydatom sanacyjnym ich bezwstyd-
nych wystąpień. Z oburzeniem, manife-
stowanem jawnie i głośno, wskazuje się
ва fakt, że kilku z nich odważyło się z  

wali i dotąd jeszcze reprezentują.

A więc p. Kwiatkowski, kandydat wy-
sunięty przez Związek Obrońców Lwo-
wa, tak się wypowiedział na temat kwe-
stji żydowskiej na łamach sjonistycznej
„Chwili”:

wKierując się najwyższem dobrem na-
szego kraju i obserwując pracę społecz=
ną i gospodarczą żydów na terenie nasze-

$0 miasta i innych miast polskich, mam
to przekonanie, że najbliższa przyszłość
będzie mogła wykazać dodatnie wyniki.
"Z megostanowiskaosądzam,żeproblem
tenjestobecniewostatniejfazie realiza-
cji i że zapanujeobopólnezrozumienie*,..

Zapytać należy,czyZwiązekObroń-
ców Lwowaupoważniłp,Kwiatkowskie-
go do wypowiadaniapodobnychnonsen-
sów? IczyObrońcy Lwowa aprobują
tekstulotkiwżargonie, wydanejprzez
ichwiceprezesa?!

Godnym rówieśnikiem tego pana oka-
załsięprezesIzbyRzem. p. Pammer.

 

uzdrowiskowej dla emerytów. Kultura na
półwyspie, dotychczas posuwająca się
żółwim krokiem, ostatnio poczyniła
znaczne postępy. Jak poprzednio Hel,
podobnie Jastarnia od kilku lat posiada
już przystań, pozwalająca na komunika-
cję wodną z Helem, Gdynią i t. d. oraz
na normalne przejażdżki po morzu. Od
paru miesięcy półwysep posiada już t.
zw. autostradę, biorącą początek w Hal<
lerowie i przechodzącą przez Wielką

Wieś, Chałupy, Jastarnię i narazie koń-
czącą się w Juracie, Życie religijne za <
pulsowało też normalnie, o ile bowiem
doniedawna na całym półwyspie istniał
jedyny stary kościół parałjalny w Ja-
starni, w sąsiednich zaś miejscowościach
(nie wyłączając przeważnie protestan-
ckiego Helu) nabożeństwa odprawiali
przygodni przebywający tam księża w
szkołach powszechnych lub innych ad
hoc przystosowanych chwilowo loka«
lach, obecnie na miejscu starego kościół«
ka w Jastarni wybudowano nowy znacz«
mie obszerniejszy i pozatem stanęły koś-
cioły filjalne w Hallerowie, w Helu i
Kuźnicy — wszystko w stylu przyjem-
nym dla oka. Prymitywność kultury pod
wielu jeszcze względami obciążająca
nasz półwysep, pomimo, że przyzwycza+
jonmym do pewnych wygód dotkliwie nie-
raz i obecnie jeszcze daje się we znaki
(np, brak elektryczności, z wyjątkiem
Helu i Juraty), posiada, trzeba to przy«
znać, swoisty urok, umożliwia tu znacze
niejszą swobodę; posiada zarazem i tę
dodatnią stronę, że naogół odstraszająco
oddziaływa na Żydów.
Pewne wszakże czynione przez kul-

turę postępy powodują też, że letnicy tej
rasy zaczynają coraz bardziej łaskawem
okiem spoglądać na nasz półwysep.
Przed kilku jeszcze laty przeważnie
przybywali do względnie kulturalnego
Helu, stopniowo jednak poczęli zaglądać
i do miejscowości sąsiednich, Obecnie
znaleźli już dla siebie prawdziwe Eldo-
rado w postaci Juraty, którą łączy z Ja«
starnią jeden z nielicznych, lecz b. mis
łych i nieuciążliwych spacerów (2 — 2 1
pół klm.). Już w drodze do Juraty wśród
spacerowiczów co drugi niemal należy do
rasy wybranej, w samej zaś Juracie sta
li goście przeważnie tę rasę reprezentu=
ją, tak, że jeden z Kaszubów w Juracie
wręcz nazwał tę miejscowość Palestyną,
pewien zaś kapłan, który zamierzał u-
rządzić tam przygodną kaplicę, musiał
zrezygnować ze swego pomysłu, gdy się
rozejrzał, Poza tą stroną rasową, Jurata
posiada drugie wielkie „ale”, a mian.
brak rozłożystej plaży, której mogłaby
pozazdrościć sąsiadującym z nią Jastar=

ni (właściwie Borowi) oraz Kuźnicy. Po«
mimo to wszystko, jest to ośrodek w każ:
dym już calu europejski: piękne (prze

ważnie parterowe) wille (liczne żydow«
skie), wielkie pensjonaty, hotel, olbrzys
mia i z wielkim nakładem kosztów urząs

dzona nad samem morzem kawiarnia
„Casino, w której salach odbywają się
przedstawienia teatralne oraz bale, za-
kład kąpieli ciepłych, przystań, 0+
czywiście wszędzie jest elektryczność.
Między innemi zwraca na siebie uwagę
wielki komfortowy budynek "tuž nad
pełnem mbrzem, podobno należy on do
Rodziny Urzędniczej (a więc impreza sa-
nacyjna — stąd pieniądze). Główną sprę-
żyną finansową w Spółce Akcyjnej, do
której należy Jurata, a której sumptem
wzniesione zostały wszystkie niemal
gmachy, nadające tej miejscowości pięt«
no kultury europejskiej jest... p. Lewin,
Pomimo, że dla zwykłego i „nieraso*

wego” letnika zawsze przyjemnie było
kilka godzin spędzić w atmosferze kul-
turalnej, wracało się do Jastarni z myślą,
że tu, wśród domków kaszubskich, jest
spokojniej, przytulniej i przyjemniej, i że
się jest wśród swoich. J. P.

pa

Ten — ci sanacyjny kandydat poprostu
dziwi się na łamach „Chwili“:

„„Moje stanowisko wobec problemu ży
dowskiego? Czy trzeba je wyjaśniać?.
Przecież jestem prezesem honorowym
Jad Charuzim”,

Niemniej jasno przemówił z łamów sjo-
nistycznego dziennika p. Piau, prezes
Kongregacji Kupieckiej:
„Żydów uważam za autochtonów tej

rej równorzędnych obywateli Rzpli-
t “

Wobec tych enuncjacyj niewiadomo .
naprawdę, kogo ci panowie reprezentu-
ją, czy żydowskich „obrońców** Lwowa,
i żydowskich rzemieślników i kupców?
Bo jeżeli panowie ci nie zdają sobie spra-

wy z zasadniczych warunków obecnej
wegetacji polskiego rzemieślnika i kupca
izprzyczyn,którenatenstansięzło-

żyły — to poco zajmują czołowe stano-
wiska w polskich i chrześcijańskich orga-
nizacjach?!
Uważamy, że obrońcy Lwowa, oraz

chrześcijańscy kupcy i rzemieślnicy po«
winni dać na to pytanie właściwą odpo=
wiedź.
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Zapožnione plany
Polska należy do rzędu krajów o

bardzo silnym przyroście naturalnym
ludności. Mieliśmy lata, w których
przyrost ten przekroczył pół miljona
jednostek: r. 1925 — stanowił 544
tys., r. 1930 — 534 tys. W latach ostat-
nich — 1933 i 1934 przyrost wynosił
403 i 402 tys. W okresie 1920 do 1934
roku przybyło na drodze przyrostu na-
turalnego 6 miljonów. 545 tys. jedno-
stek. Jeśli pominiemy drugi czynnik
ruchu ludności, wychodźtwo i powrót
wychodźców, które to zjawiska w nie-
małym stopniu równoważą się, doj-
dziemy do wniosku, że ludność nasze-
go kraju rośnie w szybkiem tempie.
Ta prężność biologiczna Polski stano-
wi naszą siłę, wyróżnia nas korzystnie
z pośród wielu innych narodów Euro-
py, stać się winna jedną z podstaw
naszej poważnej pozycji w świecie i
naszej spotęgowanej w nim roli.

Wzrost ludności — to nasz wielki,
żywy kapitał narodowy, którego nie
wolno zatracić w katastrofie bezrobo-
cia. To też przed Polską stanęło i na-
biera wagi gatunkowej z każdym mie-
siącem wielkie zagadnienie narodowe,
jak zatrudnić przyrastające miljony,
jak zużytkować dla pomnożenia bo-
gactwa narodowego kraju, dla jego
twórczości, jego znaczenia w świecie
te nowe roczniki dojrzewającej i wcho
dzącej w życie młodzieży,  
 

Z życia organizacyjnego rolnictwa
W dniu 13 b. m. odbyło się w Związku

1zb i Organizacyj Rolniczych R. P. po-
siedzenie zarządu sekcji organizacyj 0-
įSekcja ta skupia w s0-
ie i koordynuje obecnie całość czynnych

organizacyj ogólno - rolniczych woje-
wódzkich. Tematem obrad było szereg
aktualnych zagadnień organizacyjnych
pracy rolniczej, w szczególności projekt
uiednostajnienia form organizacyjnych
Towarzystw Rolniczych (wojewódzkich i
powiatowych) oraz kółek rolniczych,
Omówiono również plan stworzenia

Zmiana gdańskiej ustawy monetarnej
Z Gdańska informują:
Senat wydał rozporządzenie, zmienia-

jące dotychczasową gdańską ustawę mo-
netarn
Według tego rozporządzenia, cenę 1

kg. czystego  złoła wyznaczono na
5.924,44 guld.

‚ W obiegu znajdować się będą monety
.niklowe 10-cioguldenowe, 5-cioguldeno-

Polityka handlowa Francji
Ochrona przed konkurencją zagranicy

Francuski minister przemysłu i han-
dlu przemawiał 17 b. m. w Genewie

* na komisji ekonomicznej i finansowej
Ligi Narodów. Min. Bonnet podkreślił
wagę współpracy międzynarodowej
zwłaszcza w zakresie walut i celnej.
Oświadczył on m. in., iż

„Francja gotowa jest do współpracy,
o ile będzie przekonana, że nie pozosta-
nie w swem dążeniu odosobnienia. Jeśli
musiała ona chronić swój rynek przed
konkurencją zagraniczną przy pomocy
zarządzeń celnych, które były uważane
rzez pewne kraje za przesadne, to tyl-

„R dlatego, iż spadek wartości wielkiej
liczby monet, trwający od 4-ch lat, "L |
tworzył niebezpieczną konkurencję dla
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Nie widzimy w tym względzie žad-
nych szerszych planów ze strony czyn-
nika, najbardziej odpowiedzialnego za
stan ekonomiczny kraju, ze strony
czynnika rządowego, Nie stanowią bo-
wiem rozwiązania kwestji, ani w
skromnych rozmiarach prowadzone ro-
boty publiczne, ani taki paljatyw, jak
zapomogi, wypłacane pewnej ilości
bezrobotnych. W kraju daje się nadal
odczuwać bezruch, kryzys trwa, wieś
nie może się džwignąč, przeciwnie—
pomimo szeregu półśrodków pogrąża
się raczej w biedę, wedle jednomyśl-
nej opinji świata rolniczego.

Ilość bezrobotnych we wszystkich
sferach ludności rośnie,
Po jakich linjach ma się potoczyć

dalszy rozwój stosunków gospodar-
czych w kraju, by zużytkować ekono-
micznie przyrost naturalny?
Organ wielkiego przemysłu i finan-

sjery w Polsce „Przegląd Gospodar-
czy” wskazuje na dalszy rozwój prze-
mysłu, jako na wypróbowane ujście
dla narastającej ludności.
„Rzućmy okiem — woła — na najbar-

dziej ogólne liczby „Małego Rocznika
Statystycznego”. Jaka część ludności u-
trzymuje się z pracy w przemyśle, han-
dlu i komunikacji? W_ Niemczech i
Szwajcarji — około 60 proc., w Czecho-

słowacji — ok. 45 proc, w Polsce — 25
proc.“,

„Zbliżenie się do poziomu uprzemy-
słowienia np. Czechosłowacji w ciągu

centrali dla tanich popularnych wydaw-
nietw rolniczych, racjonalnego ujęcia ak-
cji filmowej i radjofonji na wsi, Przyjęto
pozatem sprawozdanie P. (Prasowej
Agencji Związku Izb i Organizacyj Rol-
niczych R. P.), utworzonej przed paru
miesiącami z inicjatywy sekcji obsłu-
gującej tak całość prasy fachowo - rolni-
czej, jak i pisma codzienne, Ponadto o-
mówiono wytyczne dla akcji organizacyj
rolniczych lokalnych w dziedzinie orga-
nizowania zbytu produktów rolnych.

we, 1-guldenowe i półguldenowe. Norma
obiegu tych monet nie może prz:
30 guld. na głowę ludności Wolnego Mia-
sta. Pozatem znajdować się będzie w o-
biegu bilon (10 fenigėw i 5 te-
nigėw) oraz miedziany (2 ienigi i 1 fe-
nig). Obieg bilonu može przekraczač nor-
my 3 guldenów na głowę ludności W. M.

wytwórczości francuskiej. Postępowanie
naszego rządu dowodzi — mówił Bonnet
— że Francja zgodziłaby się na bardziej
liberalny system pod warunkiem, że
znajdzie się wśród państw, mających po
dobne dążenia ekonomiczne i gotowych
do utrzymania w czasie obowiązywania
umów handlowych swych walut na po-
ziomie parytetu”.

Przedstawiciel W. Brytanji, uznając
wielką wagę tych sugestyj, zwrócił się
do komisji z prośbą o udzielenie mu
jednodniowej zwłoki w celu porozu-
mienia się z Londynem i przedstawie-
nia punktu widzenia swego rządu о-
raz złożenia komisji odpowiednich
wniosków.

 
— Weź pan sobie!
Kawałek papieru przeszedł z ręki do ręki.

* — Pan poleci przez milę w śniegu, by obrabo-
wać biedaka z jednego grosza.
— Któż tu kogo rabuje? To, co robię, jest zu-

kilkunastu lat pozwolił i Iko
zlikwidować staląod alk lat Z
kę rynku pracy, ale i wchłonąć znaczną
część przyrostu naturalnego”,

Trudno nie zgodzić się z autorem,
że podniesienie w Polsce procentu lu-
dności, utrzymującej się z przemysłu,
handlu i komunikacji z 25 do 45 proc.
byłoby niemal rozwiązaniem kwestji
przyrostu ludności w przeżywanym о-
kresie. Jakie jednak dane istnieją na
to, że program taki jest realnym?

Kraje, posiadające wysoki procent
ludności przemysłowo - handlowej do-
szły do rozwoju swego przemysłu i
handlu w innym zupełnie okresie,
który załamał się w naszych oczach.
Załamał się w szczególności handel
międzynarodowy, coraz trudniej o eks-
pansję przemysłową, o wywóz towa-
rów. Uprzemysławiają się liczne kra-
je i nie życzą sobie korzystać z usług
krajów przemysłowych, a te ostatnie,
nie wyłączając cytowanych przykła-
dowo przez autora Niemiec i Czecho-
słowacji coraz mocniej nawracają wła.
śnie ku rolnictwu. *

Rozwój stosunków posunął się o
wiele dalej, niż myśl autora, to też je-
śo plan tchnie błogą wiarą w ewolu-
cję wedle recepty 19 wieku i jest pla-
nem zapóźnionym.

„Ośgólno-światowe warunki — oświad-
cza autor — to zapewne ogólnoświatowe
trudności gospodarcze, zjawisko w znacz-
nej mierze przejściowe”,

Jeszcze raz na gorącym uczynku
chwytamy autora na rozumowaniu
„przed kryzysowem', na złudnej —
naszem zdaniem— wierze w przejścio-
wość ogólnoświatowych trudności go-
spodarczych. k

Liczyć na rozwój wielkiego przemy-
słu w Polsce, opartego o rynki ze-
wnętrzne — nie można. Rachuby te
zawodzą coraz bardziej. Pójście po
drodze, proponowanej przez autora,
byłoby kosztownem a bezpłodnem do-
świadczeniem. Szkoda na to środków
i niema na to funduszy. Nawet dzi-
siejszy nasz eksport przemysłowy jest
w wielu wypadkach ponad nasze siły.

Polska może i powinna utrzymać
przemysł, obliczony na rynek we-
wnętrzny przedewszystkiem. Niewąt-
pliwie — należałoby go, zwłaszcza
na punkcie świadczeń prawno pu-
blicznych postawić w lepszem niż dziś
położeniu, natomiast wiele jego gałę-
zi należałoby wziąć w twarde karby w
tym celu, aby na drodze rozmaitych
karteli i porozumień, zawartych na
szkodę kraju i jego siły nabywczej,
nie stał na sztucznych nogach i nie u-
prawiał lichwy towarowej, opóźniając
tem normalny rozwój kraju.
Jednakże przemysł nasz nie będzie

w stanie zatrudnić i utrzymać znako-
mitej części przyrostu naturalnego.

Zagadnienie to rozwiązywane być
musi głównie na drodze podniesienia
rolnictwa, jego handlu, przeróbki je-
go płodów oraz rozwoju mniejszych
przedsiębiorstw przemysłowych i war-
sztatów rzemieślniczych.

Utrwalić i rozwinąć musimy wielo-
miljonowe warsztaty samodzielnych
wytwórców rolnych, rzemieślniczych,
drobno i średnio - przemysłowych.

Będzie to cokolwiek inna linja roz-
woju, niż Europy Zachodniej i Amery-
ki Półn. w w. 19-tym, lecz zbliżamy
się przecież do połowy 20-go stulecia.

 

Pod znakiem zapytania
stoi sprawa 1-rocznego moratorium

Pol. Aj. Agrarna podaje:
„Stery rolnicze, zwłaszcza drobnego

rolnictwa, zostały wysoce zaniepokojo-
ne wiadomością, że sprawa jednorocz-
nego moratorjum znajduje się pod zna-
kiem zapytania, względnie, że o zasad-
niczych postanowieniach przesunięcia
płatności ze względu na swego czasu zło-
żone oświadczenie p. ministra skarbu,
nie może być mowy. Gdy. dodamy do te-
$o wznowienie egzekucyj oraz dalszych
płatności podatków, drobne - rolnictwo
znajdzie sA w tak trudnej sytuacji, jak
nigdy dotąd.
Bardzo krótki czas do października

wywołuje na wsi głęboką troskę, jak wo-
góle będzie można sobie dać radę, gdyż
niewielkie zasoby gotówkowe musiano

 

Z giełdy mięsnej

Na zebraniu warszawskiej giełdy mię-
snej utrzymała się nadal tendencja zniż-
kowa na targowisku trzody ewa i
po najwyższej zanotowanej cenie, a mia-
nowicie 132 zł., sprzedano tylko nie-
wielką partję 10 sztuk; Tranzakcyj po
cenach wyższych od notowań ołicjalnych
nie było wcale,
Spęd bydła wyniósł ogółem 538 sztuk,

cieląt — 631, owiec — 2, trzody chlew-
nej — 1.737, z czego pozostało 521 sztuk
niesprzedanych.
Za 100 kg. żywca loco Warszawa pła-

cono: woły tuczne — 75 do 76 zł., mię-
siste — 60 do 65 zł., tłuste — 65 do 70
zł, karmne — 51 do 58 zl., buhaje tucz-
ne — 75 do 76 zł. mięsiste—57 do 64
zł, tłuste — 64 do 70 zł,, karmne—55 zł,,
krowy tuczne — 70 zł., tłuste — 66 do
70 zł.,mięsiste—60 do 64 zł., karmne 56
do 58-zł., bukaty karmne—52 do 58 zł.,
cielęta odżywione — 75 do 80 zł., mię-
siste — 70 zł., słabo odżywione—55 zł.
Trzoda chlewna, słoninowa od 150 kg.
wzwyż — 105 do 132 zł, słoninowa od
130 do 150 kg. — 90 do 105 zł., mięsne
od 110 kg. wzwyż—80 do 90 zł.
Na hali hurtu za kg: mięsa uboju war-

szawskiego płacono: wołowina gat. I-y—
1,60 do 1.70zł., gat. II-śi—1,40 do 1.50
zł, wieprzowina słoninowa — 1.40 do
1.45 zł., mięsna — 1,15 do 1.35 zł, Mię-
so przywożone: wołowina gat. I-szy—1
do 1.10 zł., gat. II-gi — 80 gr. do 90 gr.,
cielęcina gat, I-szy 1.40 do 1.35 zł., gat.
II-fi—1.25 do 1.35 zł., baranina zady —
110 do 1.30 zł., wieprzowina mięsna—
1.12 do 1.25 zł.

Fabryka przetworów
chmielu w Dubnie

Kosztem -stukilkudziesięciu tys. zło-
tych została w Dubnie uruchomiona wiel-
ka fabryka przetworów chmielu i suszar-
nia. Przedsiębiorstwo zatrudniać będzie
1000 .pracownic na dwie zmiany, Urzą-
dzenia techniczne są przystosowane do
wymogów eksportowych, tak na rynek
europejski, ak i zagraniczny. Przeds'e-
biorstwo funduszować będzie Bank Spó-
łek Zarobkowych.

Kampanja zbożowa
we Włoszech

Z Rzymu podają:
Na zebraniu komitetu zbożowego Mus-

solini stwierdził że wynik kampanii zbo-
żowej w 1934/35 r. przedstawiał się iak
zapa: obszar zasiewu wynosi
5 milį. ha, produkcia osiąśnęła wysokość
77 mi'j. q., przeciętna produkcja z jedne-
go hektara — 15,3 q.

Należy zaznaczyć, że w latach 1921—
25 średnia produkcja roczna zbóż wyno-
siła zaledwei 54 mil. q.

 

„Nie czeba rozpaczać! Pamiętaj! Bojaśli-
we serce nie zdobędzie nigdy pięknej lady. Bę-
dę czuwał nad twoimi przyszłymi postempami
z wielgiem zainteresowaniem. Dobrze życzący
ci przyjaciel".

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

W każdem słowie była wywieszona biała cho-

rągiew. :

— Zrobię, bo. taki jest mój obowiązek.

—Ale panu nie zależy na całej sprawie, — po-

wiedział przymilnie Albert. :

— Namyšlę się jeszcze, — wycedził zwolna

Keggs. — Nie chcę być okrutnym dla młodego

chłopca. — Walczył ze sobą w milczeniu. — Zaui-

szczyć jego karjerę.
Wpadł, zdawało się, na nową myśl.

— No dobrze, Albercie, — rzekł ostro. — Po-

stąpię z tobą wbrew mojej lepszej naturze.. Ale ty

oddasz mi zaraz twój bilet. Wiesz dobrze, co mam

na myśli. Ten bilet z „panem X”, którym grasz

w totalizatora.
Nieugięty duch Alberta zatriumfował na

chwilę nad zgnębionem ciałem.
— (Coś podobnego! Nic z tego.
Keggs westchnął, westchnieniem człowieka,

który zrobił co mógł, by pomóc swemu bliźniemu,
a ten odpłaca mu się przewrotnošcią.

— Jak chcesz, rzekł smutnym głosem. Lecz ja
miałem nadzieję, że nie będę potrzebował zawiada-
miać jego lordowskiej mości, jak go oszukałeś.

Albert skapitulował.  

pełnie w porządku. Weź sobie mój bilet z nazwi-
skiem Reggie Bynga. Będzie to prosta zamiana,
— Dużo mi z tego przyjdzie!
Keggs zrobił ruch ku wyjściu. |
— Jesteś jeszcze zbyt młodym, Albercie, by

zagarniać tyle pieniędzy. Nie wiedziałbyś, co z nie-
mi zrobić. I napewno nie przyniosłyby ci szczęścia.
Są jeszcze inne rzeczy w świecie poza biletami na
totalizatora. I prawdę mówiąc, nie powinno się tak
młodego chłopca wciągać do gry.

Albert jęknął głucho.
—Gdy pan skończy swoją gadaninę, może bę-

dzie pan tak dobry i pozostawi mię w spokoju. Nie
jestem teraz sobą.
— To właśnie, — rzekł Keg$s, — stało się dla

ciebie szczęściem. Przyjmij moje serdeczne gratu-
lacje.

Klęska jest próbą charakteru wielkiego czło-
wieka. Prawdziwy generał, to nie ten, co odnosi ła-
twe triumfy, ale ten, który, zwyciężony, potrafi zdo-
być się na opracowanie planów przyszłego zwycię-
stwa. Takim właśnie był Albert, chłopiec do po-
sług. Obserwujcie tylko Alberta w jego pokoiku na
poddaszu w niecałą godzinę po rozmowie z Kegg-
sem. Ciało już prawie przestało go męczyć i jego
wzniosły duch odzyskał swoją siłę, Poza przerwami,
kiedy wstrząsają nim jeszcze spazmy, myśl jego
pracuje niestrudzenie. Na komodzie leży zmiętoszo-
na koperta, zaadresowana niewprawną ręką do „Ja-
śnie Wnego P. Reggie Bynga“. Na arkusiku papie-
ru, który ma być włożonym do koperty, tasama rę-
ka wypisała słowa następujące!  

Ostatnie zdanie nie jest oryginalne. Powiedział
je Albertowi jego nauczyciel w dniu, kiedy ten obej-
mował służbę w zamku i utkwiło mu silnie w pa-
mięci. Na szczęście, wyrażało ono dokładnie to, co
Albert chciał powiedzieć. Odtąd postęp Reggie
Bynga w uczuciach lady Maud Marsh miał stać się
sprawą najbliższą jego sercu.

A cóż Jerzy tymczasem robi? Nieświadom, jak
los nagle sprzymierzeńca zamienił w przeciwnika,
stoi on teraz na skraju leszczyny opodal bramy zam-
kowej.. Noc jest cudowna; ręce i kolana odarte
miejscami z naskórka, bolą go teraz daleko mniej,
i jest pogrążony w długich, przyjemnych myślach.
Właśnie odkrył nadzwyczajne podobieństwo, któ-
re uszło jego uwagi, śdy wspinał się po węzłach
prześcieradła, między jego własnym losem a losem
bohatera poematu Tenysona „Maud', poematu, do
którego zawsze był szczególnie przywiązany, a naj-
bardziej w tych ostatnich dniach, gdy poznał imię
jedynej, dla niego istniejącej, dziewczyny. W chwi-
lach wolnych od golfa „Maud” Tenysona był jego
nieustannym towarzyszem.

Muzyka z salonu spływała ku niemu przez nie-
ruchome powietrze. Czuć było naokoło zapach zie-
mi i krzewów.

„Zejdź, och zejdź do ogrodu, Maud. Już noc,
jak czarny nietoperz, precz odleciała, Zejdź więc,
Maud, do mnie, do ogrodu. Czekam tu samotny
przy bramie. Tu wiatr zapachy krzewów rozwiewa
po świecie. I zdmuchuje pył z płatków róży”.

(d c. n.).  

rzucić na zakupno książek dla dzieci,
przyodziewek oraz najpilniejsze, mocno
nadwerężone i zniszczone przedmioty
codziennego użytku. Kończą się roboty
sezonowe oraz funduszu pracy, liczba
bezrobotnych na wsi wzrośnie również
poważnie.

Brak. oficjalnych wiadomości wzmaga
zaniepokojenie",
 (тр

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 17-go września

DEWIZY
Belgja 89,73 (sprzedaż 89,96, kupno

89,50); Holandja 358,40 (sprzedaż 359,30,
kupno 357,50); Kopenhaga 117,30 (sprze-
daż 117,85, kupno 116,75): Londyn 2627
(sprzedaż 26.40, kupno 26.14); Nowy Jork
(kabel) 5,31 i trzy ósme (sprzedaż 5.34 i
trzy ósme, kupno 5,28 i trzy ósme); Pa-
ryż 35,01 (sprzedaż 35.10, kupno 34.92);
Praga 21,94 (sprzedaż 21,99, kupno21 89)
Szwajcarja 172,68 (sprzedaż 173,11, kup-
no 172,25); Sztokholm 135,40 (sprzedaż
136.05, kupno 134.75); Włochy 4339
(sprzedaż 43,51, kupno 43,27); Berlin
213.40 (sprzedaż 214.40, kupno 212.40).

Obroty dewizami większe, niż średnie
tendencja niejednolita (mocna dewiza na
Amsterdam). W obrotach prywatnych:
banknoty dolarowe 5.31 i pół, rubel zło-
ty 4.73 i pół, dolar złoty 9.03 i trzy
czwarte, (Gram czystego złota 5,9244,
marki niem. (banknoty) 158.75 — 158,00,
funty ang. (banknoty) 26.28.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. poż. stabilizacyjna: -63.38 —

63.50 — 63,38, odcinki po 500 dol. 64.50
— 64.25 (w proc.); 5 proc. konwersyjna
68,75 — 69,00; 6 proc. poż. dolarowa
81,75 (w proc.); 5 proc. poż. kolejowa
konwersyjna 61,00 — 61,25; 8 proc, L. Z.
i oblig. Banku gospodarstwa krajowego
po 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z. i obl:g.
Banku gospodarstwa krajowego po 83,25;
8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc,
L. Z. Banku rolnego 83,25; 4 i pół proc.
L. Z. ziemskie 45,50; 5 proc. L, Z, War-
szawy (1933 r.) 56,13 — 56,75 — 56,63;
8 proc. poż. szkolna I em. 74,50.

AKCJE
Bank Polski — 92,50 — 92,75; Warsz.

Tow, fabr. cukru —36,00; Węgiel —
11,75; Starachowice — 31,25 — 31,00 —

31,25. :
Dla pożyczek państwowych tendencja

przeważnie utrzymana, dla listów za-
stawnych i akcji przeważnie mocniejsza,
Pożyczki dolarowe w. obrotach prywat-
nych: 8 proc. z r. 1925 (Dillonowska)
91,00 (w proc.); 7 proc. poż, śląska 71.50
(w proc.); 7 proc. m, Warszawy (magi-
strat) 70,25 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 17-$o września

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 19.00
— 19,50; Pszenica jednolita 742 gl. 19,00
— 19,50; Pszenica zbierana 731 gl. 18,50
— 19,00.

Żyto I standart 700 gl. 13,00 — 13 25;
Żyto II standart 678 gl. 12,75 — 13,00;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 16.00—
16,50; Owies II st. (lekko zadsz.) 468 gl.
15,50-16,00; Owies III st.( zadesz.) 438 gl.
15,00-15,50; Jęczmień brow. 16.00-17 00;

Jęczmień 678-673 gl. 14,75 — 15,25; Jęcz-
mień 649 gl. 14,50 — 14,75; Jęczmień

620,5 gl. 14,00—14,25; Groch polny 23,00
— 25,00; Groch Victorja 30,00 — 33.00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin żółty — — — —; Rzepak zimowy
36.00—37; Rzepik zim. 34,00—35,00; Rze-
pak i rzepik letni 23,00-33,00; Siemię In.
basis 90 proc. 32,00 — 33,00; Mak nie-
biesli 46.00 — 48,00; Ziemniaki jada!ne
— — —; МаКа pszenna gat, I-A 0-20
proc. 33—35,00; Mąka pszen. gat. IB
-0—45 proc. 31,00 — 35,00; I-C 0 — 55
proc. 29,00 — 31,00; I — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29,00; I-E 0 — 65 proc. 25,00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26.00;
П-р 45 — 65 proc. 23,00 — 24,00; II.E
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60—65
proc. 21,00 — 22,00; III-A 65—75 proc.
16,00 — 17,00! Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 22,00 — 23,00; I gat. 0 — 65 proc.
21,00 — 22,00; II gat.. 16,50 — 17,50; ra-
zowa 16,50 — 17,50; poślednia 11,00 —
11,50; Otręby pszenne grube przem,
stand. 9,75 — 10,25; Otręby pszenne
średnie przem. stand, 9,25 — 9,75; O-
tręby pszenne miałkie 9,25 — 9,75; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16.50 — 17.00; Kuchy rzepakowe
12,50 — 13,00; Kuchy  słonecznikowe
—————; Śruta sojowa 45 proc.
20.50 — 21,00.

Ogólny obrót 3727 ton, w tem żyta
1086 ton. Usposobienie stałe.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki ł

śruty sojowe* rozumieją się łącznie z wore

kiem. inuych artykułów — luzem

 

 



 

Wanda z Oiwinowskich

* Stanislawowa Kuczyńska
Z Koroszczyna

opatrzona św, Sakramentami, po dlūgich i ciężkich cierpieniach zmarła w Witulinie dn. 16 września 1935 r. przewyższy lat 70.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Witulinie dnia 18 b. m. o godzinie 10-ej, poczem nastąpi prze-
wiezienie zwłok do. Malowej Góry, gdzie. nazajutrz odbędzie się pogrzeb o godz. 10-€j i pół rano. O smutnych tych obrzę:
dach zawiądamiają życzliwych i znajomych pozostali w ciężkim smutku. MĄŻ, CÓRKA, SYN ZIĘĆ i WNUKI wj

Konie oczekiwać będą na.stacji Terespol -n/Bugiem-dnia-19-g0-0. godz: 6,47 i|8,02-vanoa"- - * - t >  

 

Zakład Pogrzebowy P. W. Lopackiego, Warszawa, Plac 3-ch Krzyžy 14.

 

/0STATNI -ETAPWALKI
* Jakie nagrody czekają zwycięzców ?

W chwili, kiedy piszemy te słowa, nad
rozległemi obszarami Rosji rozegrywa

się ostatni, decydujący etap walki balo-
nów wolnych o puhar im. Gordon - Ben-

nettą,
Ściśle mówiąc, nie tylko o ten puhar,

„przewidzianych jest bowiem także sze-

re$ innych nagród,

PUHAR GORDON - BENNETTA

Sam puhar Gordon - Bennetta nie
jest właściwie tym, któryw r. 1905 ufun-
dował dziennikarz amerykański Gordon-
Bennett. Ten pierwszy puhar zdobyli w

roku 1924 na własność Belgowie, dzięki
zwycięstwu Ernesta Demuyter'a. Na
miejsce zdobytego puharu Królewski Ae-
roklub Belgijski ufundował wówczas in-

ną nagrodę, którą nazwano puharem

„imienia Gordon - Bennetta”.
T8en drugi puhar zdobyli na własność

Amerykanie w r. 1928, dzięki zwycięstwu

Koeppera. Wówczas trzeci puhar ufun-
dował Ford, a gdy i ten również prze-
szedł na własność Stanów Zjednoczo-
nych w r. 1932 (zwyciężył Amerykanin

Settle), trzecią skolei nagrodę w postaci
puharu ufundowała redakcja wielkiego
dziennika chicagowskiego — „Chicago

Daily News”. W roku 1933 puhar ten
zdobył po raz pierwszy dla Polski kpt.

Hynek, przelatując na balonie „Kościusz-
ko" 1.361 klm. w 39 godzin 22 minuty.
W roku ubiegłym kpt. Hynek zdobył pu-
har po raz drugi, przelatując tym razem

1335 km. w 44 godziny 48 minut.
Obecnie piloci nasi walczą o utrzyma-

nie puharu. Jeżeli to nastąpi, wówczas
puhar przejdzie na własność Polski, W

takim wypadku Aeroklub Rzeczypospoli-
tej zapewne ufunduje skolei piąty puhar

im. Gordon - Bennetta j zawody odbywać

* się będą nadal.

NAGRODA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ

W obecnych zawodach przewidziane

są trzy grupy nagród regulaminowych, o-
raz ufundowanych przez ofiarodawców.
Nagrody te są następujące:
1. Nagrody według klasyfikacji klubo-

wej. %
1-sza nagroda P, Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej dla Klubu Narodowe-
$o, zdobywcy puharu Gordon - Bennett
1935. Plakieta srebrna na podstawie
drewnianej, w/g proj. art. Kasprzyc-

„ kiego.

2-ga nagroda prezydenta m. st. War-

szawy dla II-go skolei Klubu Narodowe-
$о,. „ОЪгах, tryptyk art. mal. Cieślew-
skiego.

3-cia nagroda Aeroklubu Rzeczypospo-
litej Polskiej dla III-go skolei Klubu Na-

* rodowego. Misa miedziana ze znakiem

zodjaku w/ś proj. art, Grunwalda.

10.000 ZŁ.

il. Nagrody według klasyfikacji ogól-

nej.

1-sze miejsce. — A. Nagroda prze-
chodnia im. Gordon Bennetta. Puhar
przechodni, ufundowany przez „Chicago
Daily News“ dla Klubu Narodowego
zwycięzcy. B. Nagroda regulaminowa w
kwocie 10.000 zł. dla zwycięskiej załogi.
Poza tem dwie nagrody firmy „Sanok”
(waza kryształowa) i wojskowych war-

sztatów balonowych w Legjonowie.
2-gie miejsce. — A. Nagroda regulami-

nowa — 7.000 zł. B. Nagroda honoro-
wa f-my „B-cia Czeczowiczka”  (puhar
srebrny) dla pilota balonu, C. Nagr. f-my
„Widzewska Manufaktura” (puhar srebr-
ny) dla pofnocnika pilota,

* 3-cie miejsce, — A. Nagroda regulami-
nowa — 4.000 zł. B. Nagr, f-my „Schei-
bler i Grohman* — zegar biurkowy dla
pilota, ©. Nagr. tej samej firmy dla po-

mocnika pilota — przybory do palenia.-
4 — 8 miejsce. — Nagrody regulami-

nowe w kwocie:

4-te — 2.500 zł., 5-te — 1,500
6-te — 1.200 zł, 7-me — 1.000

8-me — 800 zł. dla załóg balonów.

NAGRODY SPECJALNE

III. Nagrody specjalne:
A. Nagroda zespołowo min. komuni-

kacji dla Klubu Narodowego .którego ze-

zł..

zb,

spół 2-ch najlepiej sklasyfikowanych ba-
lonów osiągnie najlepszy wynik średni.
B. Nagroda wojskowa — ministra spraw
wojsk., dla. najlepszego pilota wojsko-
wego zawodowego (puhar srebrny). C.

Nagroda zagraniczna — ministra spraw
zagr. dla najlepszej załogi zagranicznej
(dwa srebrne pudełka do papierosów).
D. I nagroda krajowa — LOPP. dla naj-
lepszej załogi polskiej (dwa złote zegar-

ki na rękę). II. nagroda krajowa —
f-my „Orwil”, F, „Nagroda przewidy-
wania”, — linij lotniczych „Lot' (maka-

ta f-my „Ład') dla pilota balonu, który

tuje się w „Polskiem Radio“ zespoły mu-
zyczne i zmienia się ich skład. Rzecz to
zwykła, gdyby nie pewne „ale”,

Oto zamiast Polaków przyjmuje się
przeważnie Żydów lub cudzoziemców A
więc usuwa się wiolonczelistów Butlera,
Zielińskiego, Przybojewskiego, a na ich
miejsce przyjmuje-się m. in. Żyda --emi-
granta z Niemiec Liefanta. Ze skrzyp-
ków usuwa się Kurzątkowskiego — Po-
laka, a na jego miejsce przyjmuje się
Englendera — Żyda, usuwa się Leopolda
Dworakowskiego, przyjmuje pochodzą-

 

BandytaCzapski
"zastrzelony

Nocy wczorajszej policja powiatu war-

szawskiego ' otrzymała wiadomość, że
groźny bandyta, Jan. Czapski, o, którym
pisaliśmy wczoraj w związku z zabój-

stwem Jana. Ładnego, ukrywa się w hu-

cie w Falenicy. Wobec tego wysłano wy-

wiadowców,celem ujęcia opryszka. ten
jednak zaryglował wejście i zapowie-
dział, że zasypie kulami każdego, kto bę-

dzie usiłował wejść do wewnątrz. Wy-
wiadowcy zawiadomili policję munduro-

wą, która przybyła w sile.12 posterunko-
wych i otoczyła cegielnię.

O godz. 6-ej wyjechał z Warszawy na

samochodzie ;ciężarowym oddział policji

pancernej, Wezwano bandytę do podda-
nia się. Wobec odmownej odpowiedzi
policja przystąpiła do wyłammania drzwi.
W tym momencie rozległ się huk wy-
strzału rewolwerowego. Po. wyważeniu
drzwi znaleziono bandytę, leżącego na
ziemi z przestrzeloną skronią. Przy

zmarłym znaleziono dwa rewolwery oraz
kilka magazynów nabojów. Zwłoki samo-
bójcy przewieziono do Warszawy, do ga-
binetu medycyny sądowej,

Artystka skarży męża
o aiimenty

Do władz prokuratorskich wpłynęła

skarga artystki teatru Letniego w War-
szawie, Heleny Rychter, przeciwko jej

mężowi, śpiewakowi Witoldowi Rychte-
rowi, o złośliwe uchylanie się od płace-

nia alimentów. Pełnomocnik artystki do-
wodzi, że Witold Rychter spowodował
fikcyjne areszty na swych uposażeniach,

by uniknąć płacenia alimentów na rzecz
żony i 3-letniego dziecka, (i)

Adw. Łypacewicz
| na wolności

W dniu wczorajszym zwolniony został
z więzienia na Pawiaku adw. Stanisław

Łypacewicz, który skazany był na półto-
ra roku więzienia za udział w aferach
puszczania w obieg czeków bez pokrycia.
Sprawą adw. Łypacewicza zająć się ma

na najbliższej sesji dyscyplinarnej War-
szawska Rada Adwokacka, której władze
sądowe przesłały odpis wyroku. Adw.
Stanisław Łypacewicz ma być skreślo y z listy członków palestry.

-nwazjaŻyć

 

 

wyląduje najbliżej miejsca podanego
przez siebie przed startem. G. |-sza na*

groda „wytrwałości* — firmy „Warśmu”
— 1.200 zł. dla załogi balonu za najdłuż-
szy czas lotu. Il-ga nagr. „wytrwałości”

dar tej samej firmy — 800 zł. dla załogi
za drugi skolei najdłuższy czas lotu.

Jak więc widać, nagród jest wiele. Są
one tak ustanowione, by jaknajwiększa
liczba zawodników została nagrodzona.
Ale nagroda najcenniejsza — puhar im.
Gordon - Bennetta — jest tylko jeden.

Komu on przypadnie, o tem może zade-

cyduje dzień dzisiejszy. (st. $.).

ta
kos stw
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" P. Fitelberg działa
Z okazji rozpoczęcia sezonu komple- | cego z Żydów Stanisława Dobrzyńca. W

basach przyjmu'e się Rosjanina Saw-
czenkę,

Nie koniec na tem. Usuwa się Stanisła-
wa Jakubczyka, Jana Tobiasza, przyjmu-
je się Leona Szulca (z pochodzenia Ży:
da). Przyjmuje się Rosjanina Bieriłę, Ży-
da Surowicza, Łabuszyńskiego i t. d.
W małej orkiestrze „Polskiego Radja**

pod dyrekcją Górzyńskiego vel Grynber-
ga gra sześciu Żydów (m. in, Hochermann,
Szpilmann) a cztetech tylko Polaków
i tg,
Kto wprowadza tego rodzaju zmiany?
W "okresie kiedy społeczeństwo nau-

czyło się patrzeć na ręce Żydów, ludzie
narodowości czy pochodzenia żydow-
skiego powinni być szczególnie ostroż-
ni, gdy występują na arenie publicznej.
Nie uznaje zupełnie zasady p. Fitel-
berg, naczelny kapelmistrz Polskiego
Radja, decydujący o doborze zespołu.
P. Fitelberg, który w swej przeszłości
"dalszej i bliższej posiada aż nadto dużo
powodów by możliwie w cieniu trzymać
się w społeczeństwie polskiem.
Niedawno wrócił p. Fitelberg z Kijo-

wa, gdzie był kierownikiem mużycznym
bolszewickiego radja. Starał się ponoć
dostać do Filharmonji bez powodzenia.
A do „Polskiego Radia” trafił
wskutek poparcia prezesa Rady progra-
mowej p, Lilienfeld - Krzewskiego.
Obecnie „Polskie Radjo“ angażując

członków orkiestry stawia im za waru-

Niebezpieczeństwo
duru i płonicy

Powrót dzieci do szkół zbiega się ze
wzmożeniem chorób zakaźnych. Nieraz
dzieci, wracając ze wsi przywożą ze so-
bą infekcję, najczęściej dur brzuszny lub
płonicę (szkarlatynę). Od początku roku
kalendarzowego zanotowano 919 przy-*
padków, podczas gdy w tym samym 'o-
kresie r. ub. 1,172. Wobec: tego jest 'na-
dzieja, że epidemja nie osiągnie rozmia-
rów zeszłorocznych, Należy jednak pa-
miętać, że nawet mniejsze natężenie epi-
demji jest też zjawiskiem ś$roźnem i że
płonica w każdym przypadku jest nie-
bezpieczną chorobą dzieci i zagraża.
ciężkiemi komplikacjami. Wczesne. wy-
krycie chorych zapobiega szerzeniu się

epidemji i sprzyja leczeniu chorego, dla-
tego rodzice powinni zwracać baczną u-
wagę nawet na lekkie. niedyspozycje
dzieci, zaczerwienienie i ból gardła i t.
d. i kierować dzieci do lekarza. Ze swej
strony personel lekarsko - higjeniczny
szkół dokłada starań, by wzmacniając
nadzór w kierunku wykrywania płonicy,
przeciwdziałać wzmożeniu epidemii.

(k)

 

 

jakoby:

 

Organizacja poczty, telegrafu i telefonu
Nowe rozporządzenie

Minister. poczt i telegrafów podpisał

nowe rozporządzenie o organizacji służ-

by pocztowej telegraficznej i telefonicz-

nej ,które wejdzie w życie z dniem 1

października r. b. Za jednostki cerńtralne

uznano Państwowy Instytut Telekomuni-

kacyjny, Izbę kontroli rachunkowej

poczty, Muzeum poczty i Główne skład-

nice materjałów pocztowych i teletech-

nicznych, Cały kraj podzielony jest na 9]
dyrekcyj pocztowych, przyczem osobna
dyrekcja istnieje dla terenu Wolnego M.

Gdańska.

Przy organizacji nowych jednostek
pocztowych przewidziane jest urucha-

mianie poczty peronowej nietylko na
dworcach kolejowych, ale także i autobu-
sowych ,óraz na przystaniach żeglugi

rzecznej, We wszystkich  dyrekcjach
pocztowych działy pocztowe prowadzić
mają akcję zwalczania fałszerstw doku-
mentów pocztowych. znaczków, pieczęci
itp. Specjalny nacisk położony został

na studjowanie potrzeb klijenteli i wa-

runków gospodarczych poszczególnych o-

kręgów.
Przyznawanie odszkodowań za zaginio-

ne przesyłki pocztowe o ile wysokość wy-
płacanego odszkodowania n'e przekra-
cza kwoty 1.000 złotych, należy do decy-
zji dyrektora okręgu poczt i telegrafów.

= Masdlzaść

nek, by nie grali w orkiestrze Filhar-
monji. Ponieważ dotąd wszyscy niemal
członkowie orkiestry Polskiego Radja

byli również: członkami orkiestry filhar=
moniczne, warunek, którego autorstwo
przypisywane jest p. Fitelbergowi wy-

wołał wśród nich oburzenie i komento-
wany jest jako chęć rozbicia orkiestry
Filharmonji.
Wczoraj członkowie zespołu muzycz-

nego Filharmonji warszawskiej. wybrali

 

 

* delegację, która interwenjować będzie w
dziale muzycznym „Polskiego Radja".

Czy i co wskóra, zobaczymy niebawem.

  

Biblioteka na Koszykowej
Bibljoteka podstawowa (naukowa) przy

ul. Koszykowej 26 zakończyła swój okres
wakacyjny i od 16 b. m, jest czynna nor-
malnie, t. į. od 9 rano do 10 wiecz. bez
przerwy.

131,800 dzieci
w wieku szkolnym

Według danych planu realizacji po-
wszechnego nauczania, w roku szkolnym
1934/35 było w Warszawie 118969

dzieci podlegających obowiązkowi nau-
czania. W roku szkolnym 1935/36 liczba
ta wzrosła do 122,800 dzieci. Przyrost
naturalny dzieci w roku. szkolnym
1936/37 wyniesie około 9.000, czyli ogól-

na liczba dzieci będzie stanowiła 131.800.
W r. 1934/35 istniały w Warszawie 162

szkoły powszechne, w tem 88 szkół w
śmachach wynajętych i 74 w gmachach
własnych. W r. 1935/36 liczba szkół

wzrosła do 170, w tej liczbie 73 szkoły
mieszczą się w lokalach wynajętych, a
pozostałe w gmachach własnych.

Zarząd Miasta w r. b. szkolnym oddał
do użytku publicznych szkół powszech-
nych 10 nowych „gmachów, w których |

znalazły pomieszczenie 24 szkoły; 6 na-
stępnych śmachów jest już w budowie.

(k)

Telefony m'edzymiastowe
na Poznańskiej

W. przyszłym miesiącu nastąpi prze-
prowadzka centrali telefonów międzymia
stowych do gmachu, przy ul. Poznań-
skiej. W gmachu tym mieścić się będą
telefony podmiejskie, i telefony między-
miastowe, Nowa centrala zaopatrzona

została w najnowsze urządzenia automa-

tyczne. Jak wiadomo telefony między-
miastowe mieściły się dotąd częściowo
na baszcie Cedergrena przy ul. Zielnej.

(i)

 

Pierwszy procesanarchistówwWarszawie
Obwinionym dostarczono akty oskarżenia

Wydział VIII karny Sądu Okręgowe-
go rozpatrywać będzie niebawem pierw-
szą wielką sprawę polityczną anarchi-

stów. W b. tygodniu urząd prokurator-

ski doręczył akt oskarżenia 17 osobom,
które odpowiadać mają za udział w cr-

ganizacji anarchistycznej o charakterze
wywrotowym

 
 

Urzędom pocztowym powierzone zosta-
ło organizowanie prywatnych punktów
sprzedaży znaczków pocztowych i dbanie

o ich należyte umieszczenie, umożliwia-

jące zakup znaczków pocztowych o każ-
dej porze @ ма,

 

Baczność narodowcy
Koła Powązki

We środę dn. 18 września r. b. od-

będzie się o godz. 8 wiecz. przy ul.

Dzikiej 29 zebranie kół Powązki I i IL.

Przemawiać będzie delegat zarządu. ;

Sądy pracy
Ministerstwo opieki społecznej į mini-

sterstwo sprawiedliwości powołały spe-

cjalne komisje ,celem zorganizowania są-
dów pracy na obszarze b, dzielnicy pru-
skiej. Sądownictwo pracy zastąpić ma

istniejące tam t. zw. sądy przemysłowe i
kupieckie. (i) у

Pokazy kulinarne
dla pani domu r

  

W środę, 18 b. m., Związek pań domu

wznawia swoje pokazy kulinarne po
przerwie wakacyjnej, Tego dnia odbędą
się dwa pokazy przetworów zimowych
i potraw sezonowych: pierwszy o'g. 7
m. 30 do g. 8 m. 30 (o pomidorach). drugi
od g. 19 do 20 o śliwkach i innych owo-
cach.

200 nowych stowarzyszeń

W ciągu ostatniego półrocza  zareie-
strowały władze administracyjne w stoli-
cy 200 nowych stowarzyszeń. Ogółem.
rejestr stowarzyszeń w Warszawie, obej-
muje już 2400 rozmaitych organizacyj

Elektryfikacja wezła
warszawskiego

Zamówienia dla przemysłu
polskiego

Konsorcjum angielskie, przeprowadza-
jące elektryfikację warszawskiego węzła
kolejowego, rozpoczęło udzielanie zamó-
wień dla przemysłu polskiego na dosta-
wy licznych materjałów.

Jedna z fabryk krajowych otrzymała
zamówienie na wyłączniki na sumę 1 mi-
ljona złotych, inna zaś na aparaty i u-
rządzenia techniczne podstacji na sumę
400 tysięcy złotych. Obstalunki na dosta-
wę innych materjałów udzielone będą w
najbliższym czasie.

Między innemi fabrykom krajowym
ma być powierzone wykonanie kabli i

przewodów elektrycznych. Zamówienie
to posiada wartość kilku miljonów zło-
tych.

Należy dodać, iż na całej trasie, obję-
tej planem elektryfikacyjnym, prowadzo-
ne są w szybkiem tempie prace budowla-
ne. W budowie znajduje się m. in. 6
podstacyj dla rozdziału prądu elektrycz-
nego, z których 3 wznoszone są na linji
Żyrardowa, a 3 na linji Otwocka. (Pr.)

 

Pamietaj 0 |
_ bezrobotnych

narodowcach

Tabela wygranych
Loterji Państwowej

(Nieurzędowa)

 

Wczoraj w 10-ym dniu ciągnienia 4-ej
klasy Polskiej Państwowej Loterji Klaso-
wej, wygrane padły na numery następu-
jące:

Zł. 20.000 na nr.: 174481
Zł. 10.000 na nr. nr.: 148008 155258
ZŁ 5.000 na nr. nr.: 8858 42712 94892

183450

ZŁ. 2,000 na nr. nr.: 3142 8892 13317 20647
22256 23927 26426 32956 48098 68571 82233
93701 109943 115355 129668 130320 136174
146649 119456 151228

ZŁ 1,000 na nr. nr.: 3169 7947 8684 9260
19923 23436 25324 37229 38195 42018 40355
49701 50284 50893 55732 59121 61646 61475
64414 69766 73579 79097 83952 85531 87786
88023 99352 119700 121782 124382 142771147707 15%n=

 



 

«a Wilenska,
; POGODA?
hmurnym lub
ciągu dnia dość

bez większych

w północnych umiar-
kowane, :m słabe wiatry z
kierunków zacaodnich.

DYŻURY APTEK:
nocy dyżurują następują :e

apteki:
Apteka Jundziła Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-
miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza
Piłsudskiego 20. 3

Z MIASTA.

Wiceminister rolnictwa w
Wilnie. Wj dniu 19 b. m. przybywa
do Wilna wiceminister rolnictwa
Roger Raczyński.
— Uczestnicy zjazdu Historyków

Polskich zwiedzają Wilno. Bawiący
w Wilnie uczestnicy VI zjazdu Hi-
storyków Polskich zwiedzili miasto
i zapoznali się z historycznemi za-
bytkami Wilna. Niektórzy zwiedzili
Troki i Werki. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Memorjał o rzekomem upo-

śledzeniu szkolnictwa litewskiego.
Dowiadujemy się, iż czynniki kultu-
ralno - oświatowe litewskie przy-
gotowały obszerny memorjał w spra
wie rzekomego upośledzenia szkol-
nictwa litewskiego na Wileńszczyź-
mie. Litwini zamierzają memorjał
wręczyć ministrowi W. R. i O. P.
podczas inspekcji szkół w Wileń-
szczyźnie.

Koła oświatowe litewskie w dal-
szym ciągu podtrzymują koncepcję,
iż dzieje się im krzywda z powodu
znikomej ilości szkół litewskich. (h)

Inspekcja ministerjalna. W
dniu 18 b. m. w godzinach rannych
minister W, R. i O. P, Wacław Ję-
drzejewicz wyjechał w towarzystwie
kuratora okr. szk. wil. Szelągow-

Dziś w

P A ži | Film niezapomnianychwrażeń:

LEGI AEDSTRLSZONYCH
W roli głównej Wallace BEERY

 

 

Ba
skiego na teren wojewódzwa, celem
przeprowadzenia inspekcji szkół i
instytucyj oświatowych.

SPRAWY PODATKOWE.
— Umarzanie zaległych podat-'

ków. Urzędy skarbowe na obszarze
wileńskiej Izby Skarbowej przystą-
piły do uporządkowania ksiąg bier-
czych przez usunięcie z nich należ-
ności obecnie nieściągalnych, a to
wobec faktycznej likwidacji przed-
siębiorstwa, zwinięcia warsztatu
pracy, śmierci płatnika, lub jego;
emigracji i t. p.

Równocześnie władze skarbowe
przystąpiły do umarzania innych po-
datków nieopłaconych od r. 1925. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
‚ — Tydzień dziecka. Ze względu

na spóźnioną porę (jesień) „Święto
Dziecka” nie jest obchodzone tak
jak co roku w jednym dniu, a każda
organizacja i szkoła może w dowol-
nym dniu urządzać zabawy, imprezy
i wycieczki dla dzieci i młodzieży,
Codziennie począwszy od 17 wrze-
šnia odbywają się zabawy dla dzieci
przedszkolnych, od jutra dzieci
szkół powszechnych korzystać będą
z wycieczek za miasto. W: dniu 19 b.
m. w ogrodzie Bernardyńskim 300
dzieci przyjmowane będą muzyką i
poczęstunkiem dla nich przygoto-
wanym przez Komitet i Z, P. O. K.

RÓŻNE.
— Petencje hotelarzy zostały

uwzślędnione. Jak  donosiliśmy w
swoim czasie, Związek Hotelarzy
wysłał do Warszawy delegację, któ-
ra miała interwenjować w Minister-
stwie w sprawie obniżki kategoryj
drobnych hoteli, zajazdów, pokojów
noclegowych i t. d. z III kategorji na
IV-tą, Wczoraj w sprawie tej nade-
szła z Ministerstwa odpowiedź za
Nr. 3259/IV/35, zawiadamiająca, iż
petencje hotelarzy zostały załatwio-
ne przychylnie.

   

     

Nad program: NOWOŚĆ, Po raz pierwszy na ekranie KOLOROWY
2 AKTOWY dodatek p. t.: „Wesoły biegun".

Początek punktualnie: 4, 6,8 i 10. 15

 

CASINO Otwarcie sezonu! DZIŚ,FILM DLĄ WSZYSTKICH!
Przebój godny podziwu3 . Najwybitniejszy film ostatnich lat:

| wych indywidualne

, wodowane
"nych zakładów hotelowych na tle

Zainteresowani powinni złożyć
do właściwych Urzędów  Skarbo-

po rozpatrzeniu zostaną załatwione
przychylnie.

Wszelkie kary i protokuły spo-
przez właścicieli drob-

wykupywania niewłaściwych paten-
tów zostaną umorzone.

— Zmiana legitymacyj dorożkar-
skich, Referat ruchu kołowego w
Starostwie Grodzkiem przystąpił do
zmiany na nowe legitymacyj doroż-
karskich, uprawniających do jazdy,
Zamiana legitymacyj /uskuteczniač
się będzie tylko za okazaniem do-'

{ wodu osobistego.
WYPADKI.

— Karambol przy ul. Zawalnej. Nauli- |
cy Zawalnej trafił pod taksówkę jadący
rowerem Paweł Andruszkiewicz l. 26, zam.'
przy ul. Wiwulskiego 26. Rower został cał-
kowicie połamany, P. Andruszkiewicz zaś
doznał ogólnego potłuczenia ciała,

‚ — Zatruł się spirytusem, Kazimierz
Zdanowicz l. 30 (Sapieżyńska 5) zatruł się
wczoraj wskutek spożycia większej ilości
spirytusu skażogego. Dochodzenie poiicyj-
ne ustaliło, iż Zdanowski używał spirytusu
skażonego w celach pijackich.
— Spadł z dachu. Pozostawiony bez

opieki sześcioletni Zygiryd Bohdanowicz
(ul. Grodzka 33) dostał się na dach swego
domu, gdzie, straciwszy równowagę, spadł
ze znacznej wysokości wdół na wbite do
ziemi drewniane kółki.
„znał porwania ścięgien obu nóg. Karetka
pogotowia ratunkowego odwiozła go do
szpitala św. Jakóba.

KRONIKA POLICYJNA.
Ujęcie zawodowych  złodziejów.

W dniu wczorajszym przez policję wileń-
ską zatrzymani zostali trzej zawodowi zło-
dzieje: Mejer Jofie, Felicja  Hajdamowicz,
oraz Anna Szuszkiewiczówna, zamieszkali
przy ulicy Sygnałowej 8, Przed kilkudniami
wyżej wymienieni dokonali zuchwałej kra-
dzieży garderoby męskiej i damskiej z
mieszkania Wiaczesława Struczyńskiego.

SPRAWCÓW MORDU WYSOC-
KIEGO NIE UJĘTO.

Dochodzenie w sprawie morder-
stwa na Antokolu utiknęto narazie
na martwym punkcie. Wszelkie usi-
łowania władz w kierunku ustalenia
sprawców mordu narazie nie dały
żadnego rezultatu.

 

NAJSTARSZA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA
WYROB.W ZŁOTYCH, SREBRNYCH I METALOWYCH

i K. MALINOWSKIf. L. PERKOWSKI
ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury košci

poleca:
ARTYKULY
le, puszxi, kie!

p.

  

 

stołowe, euki

|
oraz roboty arawerkkie. złocenie, sr.

CENY BARDZO UMIARKOWANE,

podania, które|

Nieszczęśliwy do- |

WYROBY ME

WYROBY ZŁOTE, SREBRNE

DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI
Zegary I zegarki pięrwszorzędnych
firm krajowych i

Wszelkie reperacje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące,

 

'| Teatri muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Ostat-

|nie występy M. Maszyńskiego. Dziś o godz.
|š-ej wiecz. doskonała komedja „Wszystkie
prawa zastrzeżone”. Ceny miejsc zwykłe.

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

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Skowro-
nek po cenach propagandowych”. Dziś op.
„Skowronek“ Lehara, widowisko stojące
na wysokim poziomie.

— Jutrzejsze przedstawienie propagan-
dowe w „Lutni”*, Jutro raz jeszcze ukaże

dziewcząt" operetkasię „Domek trzech
oparta na motywach Szuberta, która po;
dzisiejszem przedstawieniu schodzi z re-|
pertuaru. Ceny propagandowe.

 

'Z za kotar studjo.
Radjowy koncert z cyklu „Kwartety

Haydna”.

nych kwartetów, bo op. 3 Nr. 5. Pierwsze
te kwartety powstały za namową protek-
tora Haydna von Fiirnberga, który idąc za
prądem czasu stworzył u siebie mały zes-
pół kameralny. Dlatego to zespołu napisał
Haydn swe pierwsze kwartety, by nieba-
"wem stać się największym mistrzem tego
rodzaju muzyki. Audycję czwartową trans-,
mituje Warszawa z Wilna. Wykonawcami
będą członkowie Wileńskiego Kwartetu
Smyczkowego im. Karłowicza.

Ulubione piosenki i pieśni.

Amatorzy
programach czwartkowych, dnia 19 b. m,
|dwie audycje odpowiadające ich upodoba-
niom: o godz. 13.00 szereg lekkich piosenek
wykonają: Szczepańska, Bodo, Modzelew-
ska i chór Erjana, popołudniu zaś o godz.
18.45, znakomity śpiewacy: Ewa Bandrow-

| ska-Turska, Czaplicki, Nowicka i Nowita
! odśpiewają pieśni o charakterze poważniej-
'szym i poziomie wysoce artystycznym: Mo-
niuszki, Niewiadomskiego, Karłowicza, Her
„mana, Mierzejewskiego i Perkowskiego.

i Na swojską nutę.

Zawsze bliską nam i miłą dla ucha
muzykę ludową, pieśń ludową, przełożoną
na orkiestrę znajdą radjosłuchacze w pro-
gramach radjowych z dnia 19 września
(czwartek) o godz. 16.15. Będzie to wią-
zanka pieśni śląskich, Władysława Macury,
które napotykają na coraz większe zainte-
resowanie innych dzielnic Polski, oraz wią-
zanka pieśni ludowych Szopskiego, w o-
pracowaniu na orkiestrę M. Rudnickiego.

W WILNIE

ola Św. Jana).

KOŚCIELNE: żyrando-
lichy, monstrancjeit.p.

ALOWE: nakrycia
lernice I t. d,

   
DROGIE KAMIENIE.

2 .
HALEŻY KUPOWAĆ tylko

W. CHARYTONOWICZ
ARTECZNY D/H.

MICKIEWICZA Nr. 7. Telef. 9-71,

zagraniesnych.

ebrzenie | nikiowanie.

i

' Zebranie Hotelarzy

"właścicieli poszczególnych
„dów hotelowych.

| dzy
właścicielami hotelów, którzy wysy-

 

|aAbada” 1 oprowadza
W trzeciej audycji z cyklu „Kwartety , Tadoswoich hotelów przyjeżdża-

Haydna" dnia 19 b. m. (czwartek) o godz. jących do Wilna, ` 0
17.15 usłyszą radjosłuchacze jeden z wczes-|dobna niejednokrotnie kończyła się

piosenki i pieśni znajdą w.

COREAZERBRAYARADO IIISTD ОЕаОа
| 5

Truskawiec-Zdrój
inhalatorjum — słynna Naftusia — tani sezon je-

sienny wrzesień — październik.

rzędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wody :

Wczoraj pod przewodnictwem p.
E. Kowalskiego odbyło się zebranie
Związku Hotelarzy. W obszernem
sprawozdaniu z działalności
du za rok ubiegły p. E. Kowalski
podkreślił liczne interwencje Zarzą-
du u władz aaministracyjnych, oraz
w Magistracie, zmierzające ku po-
lepszeniu warunków ekonomicznych

zakła-

Burzliwą dyskusję wywołała po-
ruszona sprawa t. zw. „„wyjezdnych“
czyli konkurencyjna walka pomię-

poszczególnymi  drobniejszemi

łają swoją służbę na dworzec kole-

Konkurencja po-

awanturą na dworcu, co sprawia na
przyjezdnych ogromnie niemiłe wra-
żenie. Na omówieniu sprawy, doty-
czącej projektu Izby Handlowej,
poruszającej kwestję zmiany kate-
goryj poszczególnych hoteli, posie-
dzenie skończyło się.

AKTAIATA akiTNGT IAA IIS a,

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 19 wrzešnia,

6.30 Pieśń. Gimn. Muzyka. Dzien. por.
Muzyka. Giełda rolnicza. Audycja dla szkół
8.10 Przerwa. 11.57 Czas. 12.00 Hejnał. 12.03
Dzien. poł. 12.15 Koncert szkolny. 13.00
Płyty. 13.25 Chwilka dla niewiast. 13.30
Muzyka lekka. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25
Życie kulturalne miasta i prowincji, 1530
Koncert mandolinistów. 16.00 Opowiadanie
dla dzieci młodszych. 16.15 Mała orkiestra
Pol. Rad. 16.45 Pieśni ludowe śląskie. 17.15
Kwartet wileński. 17.35 Płyty. 17.50 Od-
czyt. 18.00 Recital fortepianowy. 18.40 U-
twory skrzypcowe. 19.10 Jak spędzić świę-
to — pog. 19,15 Jarosław Nieciecki opowie
o wileńsk. sportowcach w Królewcu. 19.35
Koncert reklamowy. 19.50 Sport. 20.00 Mu-
zyka salonowa. 20.45 Dzien. wiecz. 20.55
Obrazki Polski współczesnej. 21.00 Sekre-
tarka niewidomego (słuchowisko). 21.40 Na-
sze pieśni. 22.05 Koncert. 23.05 Komunikat
meteorol. 23.10 Muzyka,

  

W CARZEŚCIAŃSKIEJ-POLSKIEJ firmie

 

Zarzą-

W. JUREWICZ
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, orazwyroby
ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

WILMO, Ul. MICKIEWICZA 4.
HELIOS Dziś premjera! Dawno niewidziany,. najgłośniejszy AE iik

gwiardor ekranu a i

kolońskie. Ceny bardzo niskie. į
-B |

W. WELER,Wilno, Sadowa 8
Zakiady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych
poleca na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

DRZEWKA OWOCOWE
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r.

i
i

|
Lpoleca nasze przeboje: ogromny wybor pierwszo- i

  

 
SEQUOIA
W rol. tyt. JEAN PARKER Zadziwiające arcydzieło, zupełnie nowe, oryginalne Iš nie-
zwykłe, które łączy w soble najwyższą sensację, patos komizm, potęgę, atrakcyjność

1 piękno. Przepiękny dodatek kolorowy oraz aktualja „Pata” jako nadprogram.
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