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Ostateczny wynik wyborów
WARSZAWIA. (Pat). W. „Moni-

torze Polskkim* ulkazały się dzisiaj
ogłoszenia generalnego komisarza
wyborczego o wyniku wyborów do
Sejmu i Senatu., Ogłoszone urzędo-|bejmie
wo nazwiska zgodne są z podanym| przez 1
poprzednio przez prasę sktadem no-|trzech najstarszych posłów.

deusz de Thun, a nie p. Tadesz Mo-

rawski. Zgodnie z dotychczas obo-
wiązującym regulaminem, na pierw-

szem posiedzeniu nowego sejmu o-

przewodnictwo _powołany

Prezydenta R. P. jeden z
Senjor

wego sejmu, ustalonym na podstawie|złoży ślubowanie poselskie na ręce

nieoficjalnych danych. Tylko w okrę|Pana Prezydenta i odbierze  ślubo-

gu skierniewickim po ostatecznem| wania od pozostałych posłów. Po-

policzeniu głosów okazało się, że
wybranym został

Na marginesie

dobny przebieg będzie miało i pierw

na posła p. Ta-!sze posiedzenie nowego senatu.

nowej ustawy
antyżydowskiej w Niemczech |

BERLIN. (Pat). Wobec wątpli-
wości, czy uchwalona ostatnio przez

Reichstag „ustawa o ochronie krwi

i honoru narodu niemieckiego” od-
nosi się tylko do żydów, czy też
również do innych it. zw. mniejszo-
ści w Niemczech, narodowo-socjali-
styczna Korespondencja Prasowa
wyjaśnia, że ograniczenia, zawarte
w tej ustawie, dotyczą żydów, ponie
waż żydzi ze stanowiska narodowo-
socjalistycznego zajmują odrębne
miejsce wśród narodów i nie są „ra-
są” w tem znaczeniu, jak np. Japoń-
czycy, żydzi stanowią „absolutną
antynomję rasową” (absolut gegen-
rasse), Żyd jest wprawdzie gościem!

w Niemczech, podobnie, jak każdy
gość miežydowski, ale jest on go-

| ściem w znaczeniu specjalnem, gdyż
| nie posiada własnego terytorjum, ja-
ko ojczyzny. Liczebnie należy on do
mniejszości, ale nie jest to np. mniej
szość w sensie prawa mięzynarodo-
wego, gdy bowiem innym mniej-
szościom przyznaje się równoupraw-
nienie, to żydzi wykluczeni są od
równouprawnienia i poddani  usta-
wie o cudzoziemcach”. Przyjęta
przez Reichstag ustawa, jak zazna-
cza urzędowa korespondencja, nie
oznacza bynajmniej, jakoby małżeń-|
stwa mieszane z członkami innych
nieżydowskich ras były dozwolone.
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Zamknięcie Zjazdu Kistoryków
Wczoraj został zakończony VI

Powszechny Zjazd Historyków Pol-
skich. O godz. 8 rano odbyło się na-
bożeństwo żałobne za duszę š. p.
gen. Stachiewicza w kościele św.
Teresy.
O godz. 9 rozpoczęły się ostatnie

obrady sekcyj. Najwięcej słuchaczy
zgromadził referat gen. Marjana
Kukiela p. t. „Litwa i Białoruś a
wojska Napoleona w r. 1812".

O godz. 12 w sali Śniadeckich
odbyło się posiedzenie plenarne
zjazdu. Po krótkiem przemówieniu
prof. Kutrzeby przystąpiono do

uchwalania wniosków.
Najważniejszemi z nich są na-

e:
Sekcja IV postanowiła zwrócić

się do odpowiednich czynników o
przywrócenie katedr historji kultury,

Sekcja VI zaproponowała wszczę-
cie starań o rewindykację wywie-
zionej w r. 1915 Metryki Wołyń-
skiej, która na mocy, postanowień

st.

traktatu ryskiego powinna wrócić:
do Polski,

Dwawielkie pożary wsi
Nocy ubiegłej we wsi Wąsoszy

pow. szczuczyńskiego w zabudowa-
niach gospodarskich St. Czyžewskie
śo wybuchł groźny pożar. Ogień
przerzucił się na znaczną część wsi

obejmując _ kilkadziesiąt domów.
Dzięki tylko energicznej akcji lud-
ności i straży ogniowych, pożar zdo-
łano zlokalizować i uchronić od spło,
nięcia całej wsi. Mimo to pastwą
płomieni padło 21 domów mieszkal-
nych i 25 budynków gospodarskich.

Sekcja VIII zwróciła uwagę, iż

należałoby rozpocząć akcję w Min.

W. R. i O. P. o pogłębienie przygo-

towania historycznego w szkołach
średnich.

Po odczytaniu i przyjęciu wnio-
sków, prof, Kutrzeba zaproponował

urządzenie następnego Zjazdu w r.

1940 we Lwowie. Po uzyskaniu zgo-
dy obecnych i po złożeniu podzięko-
wań organizatorom i społeczeństwu
wileńskiemu, przewodniczący  za-
mknął Zjazd.

O godz. 14-ej wyjechała wyciecz-
ka 160 historyków do Trok, celem
zwiedzenia tamtejszych zabytków
historycznych i jezior trockich.

Dzisiaj rano historycy wyjeżdża-
ją do Grodna na otwarcie oddziału
polskiego Tow.
którego inauguracyjnem zebraniu

prof. S$. Kościałkowski wygłosi re-

terat p. t. „Rzut oka na działalność
Antoniego Tyzenhauza, podskarbie-
$o nadwornego litewskiego.

 
Straty sięgają 40 tys. zł. 100 osób
pozostału bez dachu nad głową. (h)

We wsi Piotrowicze, gm. iwiej-
skiej, w chlewie należącym do Ho-

łowienki, wybuchł pożar, który na-

lstępnie przerzucił się na sąsiednie

zabudowania. Mimo akcji czterech

straży pożarnych spłonęło 16 do-
mów mieszkalnych oraz ponad 30
innych zabudowań gospodarczych.
Straty sięgają kilkudziesięciu tysię-
cy złotych.

Spłonął dom modlitwy sekty baptystów
W. chutorze Siemienowicze gm.

janowskiej w nocy z 18 na 19 b. m.

spłonął dom modlitwy wraz z „ple-

banją” sekty baptystów. „Duchow-

ny” Czernik Ludomir ratował się w

koszuli z płonącej „plebanji”. Po-

wód pożaru narazie nieustalony.

Sprawa zabójców Śp. Kuszcza |
| działa formalną walkę. Przeciwnicy bili się

Nie wyklucza jednak przyczyny, że
pożar powstał skutkiem podpalenia,
$dyż wielokrotnie kobiety odgraża-
ły się, że spalą sekciarza za oszu-
kańcze imachinacje i wciąganie wło-

' ścian do sekty. Dochodzenie prowa-
'dzą władze śledcze. (h)

NA GIEŁDACH.

PARYŻ. (Pat). Nastrój paniki, ja-
ki zaznaczył się w dniu wczorajszym
na giełdzie paryskiej, w znacznym
stopniu już minął. Renty i papiery
państwowe nieco zwyżkowały.

każdym razie zwyżka ta nie wyrów-
nała jeszcze wczorajszych strat, Pa-
piery egipskie i inne wykazują w
dalszym ciągu tendencję zniżkową.
Koła giełdowe przejawiają w dal-
szym ciągu pesymizm. Do utrzyma-
nia tego nastroju przyczyniły się w
dużej mierze niepomyślne wiado-
mości o tendencjach giełdy londyń-
skiej, Poprawa, jaka się zaznaczyła
na giełdzie dzisiejszej — stwierdza
sprawozdawca giełdowy „Journal
des Debats“ miała charakter
ściśle ograniczony.

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
donosi z Kairu, f$ w dniu dzisiej-
szym na giełdach 'w Kairze i Ale-
ksandrji panowało silne zaniepoko-
jenie w związku z sytuacją między-
narodową. Przedlicpiocetwa euro-
pejskie otrzymały o dswych central 

Historycznego, na|

polecenia likwidacji Wiobec silnej
podaży zaznaczyła się zniżka walo-
rów państwowych, zarówno zwy-
kłych, jak i uprzywilejowanych, w

| stosunku do dnia wczorajszego zniż-
|ka ta wynosiła około 2 punktów.
| Minister finansó wosobiście przybył
na giełdę i zapowiedział jęcie

nia kresu spekulacji, Przewiduje się,
iż nastąpi nowa reglamentacja sprze
daży z oznaczeniem cen minimal-

nyc
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1& PIOTRKOWA PRZYBYLI SZU-
KAĆ SKARBU Z XVIII STULECIA.

W. lesie w pobliżu wsi Zajączko-
j wicze, śm. twereckiej, zatrzymano
, dwóch młodych ludzi, jak się po-
tem okazało, mieszkańców m. Piotr-
kowa — Stanisława Michnowskiego
i Gustawa Karasińskiego, którzy na
podstawie jalkichś starych ksiąg i
planu poszukiwali ukrytego skarbu
przez kasztelana Dolędzkiego w. dru-
$iej połowie XVIII stulecia. (h)

 
KRADLI NAGROBKI I SPRZEDAWALI

NA SZMELC.

Policja aresztowała Piotrowskiego J. i

Koźżlaka M, mieszkańców miasteczka

Ostrów pod zarzutem

kradania miejscowego cmentarza z na-

grobków. Złodzieje kradzione nagrobkii

ogrodzenia żelazne sprzedawali handlarzo-

wi żelaza, niejakiemu Ch. Gordonowi: (h)

BÓJKA MIĘDZY MIESZKAŃCAMI WSI

MARTOWSZCZYZNA.

We wsi Martowszczyzna śm. kudel-
skiej między mieszkańcami wynikł zatarg 

w Grodnie

wczoraj w Sądzie Okręgo roz-

poznawana była sprawa Szumela'

Sztejnera lat 21 i Mejłacha Kanto-

iego, oskarżonych: Sztejner z
art. 225, $ 1, czyli o zabójstwo z,
premedytacją i Kantorowicz z art.

Jak donosi „Goniec Kresowy" 240 czyli za przyjmowanie udziału w
bójce.

Sprawa ta jest epilogiem zatargu
przy Szkole Tańców p. Rejzera,
podczas którego zabity został ś. p.
Władysław Kuszcz,

na tle podziału gruntów. Grupa włościan

podzielona na dwa wrogie obozy wypowie-

drągami, siekierami i nożami. „Na „placu

boju” odnieśli dotkliwe rany: St. Kudły,

M. Karaś, St, Michalski, J. Dudko, nato-

miast lżej ranni zostali: W. Podwalonek, K.

Szostak, D. Czerdowicz i G. Śmiechacz.
Odnośne władze badają sprawę, przy-

czem winnych pociągnęły do odpowiedzial-

„ ności karno - sądowej. (b) |

 

systematycznegoo-|

PRASA ANGIELSKA O ROLI POL-
SKI W ZATARGU WŁOSKO-

ABISYŃSKIM.

LONDYN. (Pat). Prasa angielska
interesuje się wywiadem  „Kurjera

W| Warszawskiego” z. Mussolinim.
„Times* podkreśla ustęp, w któ-

rym. szef rządu włoskiego wyraża
się z uznaniem o prącach min.
Becka w Genewie. „Times“ zazna-
cza, że, aczkolwiek sympatje Pola-
ków są powszechnie po stronie Abi-
synji, to jednak stanowisko oficjal-
nych czynników Rzeczypospolitej
jest ściśle bezstronne.

W. polskich kołach rządowych
wzrasta przekonanie, iż włoskie żą-
dania ekspansji kolonjalnej są uza-
sadnione, a Polska, mająca przed
sobą problem szybkiego przyrostu
ludności, potrzebując przytem su-
rowców przemysłowych, winna zaj-
mować  jalknajbardziej pobłażliwe
stanowisko wobec wysiłków i aspi-
racyj włoskich. Możnaby nawet po-
wiedzieć, iż Polska „szybko zyskuje
świadomość kolonjalną”.

„Manchester Guardian“ zaznacza,
iż w Warszawie wywiad „Kurjera
Warszawskiego” uważają za zręcz-
ny manewr Mussoliniego, mający na
celu pozyskanie sympatyj Polski i
rządu polskiego. Włoskie koła dy-
plomatyczne w Warszawie sądzić
mogą, iż Polska nie będzie głoso-

środków: -zmierzających do położć:|wała zasankcjami, Jednakże war- szawskie koła rządowe inaczej się
\ па t ęsprawę zapatrują. Polska bę-

Nastroje wojenne
dzie się przez długi czas wahała.

lecz jeżeli Francja i Anglja opowie-

dzą się za sankcjami, to i Polska

wikońcu stanie po stronie Ligi. Mimo
bowiem dobre stosunki z Niemcami,
nie chce być ona razem z niemi osa-
motniona w Europie.

(LADSAS a ISTEKSTAI T NVS

KRYZYSOWE ROZWAŻANIA.

W. dzisiejszych ciężkich czasach nie

wystarczy same narzekanie, lecz trzeba

rozglądać się także za dodatkowem źród-

iem dochodów.
Takim dodatkowym dochodem jest

bezwątpienia dobry sad owocowy, albo-

wiem takowy nawet w dobie dzisiejszego

kryzysu wdzięcznie się opiaca za pon.e-

sione koszty i starania przy założeniu go.

Dobry jednakże sad może być tylko

wtedy, o ile posadzimy dobre drzewka, a

dobre drzewka nabyć można tylko w po-

ważnych i odpowiedzialnych szkółkach
ogrodniczych.

Do rzędu kilku innych czołowych za-

kładów ogrodniczych w Polsce, zaliczają

się przedewszystkiem, cieszące się od kil-

kudziesięciu lat dobrą  opinją, SZKÓŁKI

PODZAMECKIE Hr. Fr. Zamoyskiego w

Podzamczu, poczta Maciejowice, wojew.

Lubelskie, dostarczające, powszechnie zna-

ny ze swej dobrej jakości, towar.

Wydając gotówkę na założenie sadu

pamiętać trzeba, że to nakład na wiele lat

i że zaoszczędzone przez kupno lichych

„drzewek grosze przez wiele lat srogo się

!będą mścić na dochodowości sadu.

\ Szkółki Podzameckie, oprócz drzewek

|owocowych, posiadają także największy

|wybór drzew i krzewów ozdobnych oraz

|innych roślin.
‘ Cenniki ilustrowane
danie gratis i iranko.
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, Premjer Laval u min. Becka
| PARYŻ. (Pat). Wszystkie dzien-
niki podają wiadomość o obiedzie,
wydanym przez ministra Becka dla
premjera Lavala.

Publicysta Jeantet w „Petit Jour-
nal“, nawiązując do zagadnień, jakie
mogą być omawiane w czasie tego
obiadu, pisze: :

„Polska, zachowując dziś rezer-
| wę, może, szczególnie w grożącym
zamęcie dyplomatycznym, stać się

i Apetgty niemieckie
BERLIN. (Pat). „Boersen Ztg.” w

anonimowym artykule « wstępnym
polemizuje z „Timesem'* w sprawie
Kłajpedy, oświadczając m. in., że,
jeżeli mocarstwa gwarancyjne uzna-|
ją za wystarczające wystąpić w
Kownie z łagodnemi „perswazjami'”
w odpowiedzi na łamanie umów
przez rząd litewski, to „wszelkie po-
stanowienia 0 kontroli i ochronie
są nie więcej warte, niż papier, na
kitórym: zostały spisane.

„Jak długo suwerenność litew-
ska nie została naruszona — kończy
dziennik — czego zresztą rząd ko-
wieński nigdy nie potrafił udowod-
nić, — tak długo każde zarządzenie,
które sprzeciwia się  swbbodnemu
prawu samostanowienia o sobie
ludności Kłajpedy jest naruszeniem
autonomji klajpedzkiej“.

BERLIN. (Pat). Niebywałe wzbu-
|rzenie wywołuje w prasie niemiec-
| kiej wiadomość o zamiarze rządu li-
tewsikiego zgłoszenia na ręce mo-
carstw — sygnatarjuszy protestu
przeciwko wystąpieniu kanclerza
Hitlera w Norymberdze.

Prasa niemiecka wyraża przy-
tem zaniepokojenie w związku z in-
formacją Reutera, iż ministrowie
Eden i Laval w rozmowie z Lozoraj-
tisem i Muntersem uchwalili nie

Proces zabójców
PARYŻ. (Pat). Sprawa trzech te-

(rorystów chorwackich  Pospiszyla,
Kraila i Rajlicza, aresztowanych pod
zarzutem morderstwa króla Ale-
ksandra „ow siakof wchodzi
w ostateczne stadjum.

 

lacyjnego _ rozpatrzy
trzech Chorwatów od decyzji władz

poniedziałek izba karna sądu ape- ji policjanta Galy,
odwołanie |szywych paszportów «1-3...»

czynnikiem decydującym w polity-

ce europejskiej, Premjer Laval już w

Warszawie i w Krakowie dokonał z
| polskim ministrem Beckiem wymia-

ny. poglądów równie serdecznej,

jak i pozytywnej. Do rozmów wczo-

rajszych przywiązywać trzeba je-

szcze większe znaczenie, gdy się

zważy, że wśród gości min. Becka

znajdował się baron Aloisi.

a sprawa (Młajpeń
stawiać kwestji kłajpedzkiej przed
forum, Ligi Narodów, lecz załatwić
ją na drodze rokowań dyplomatycz-
nych. dė

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
donosi z Kowna: władze litewskie
aresztowały Tietża, przywódcę okrę
gowego niemieckiej pantji „Jedności
kłajpedzkiej'” w momencie, gdy scho
dził on ze statku niemieckiego „Ки-

Idolf', Przy aresztowanym znalezio-
no propagandową literaturę naro-
dowo - socjalistyczną, wymierzoną
przeciwiko Litwie. Badanie Tietza
doprowadziło do wykrycia u kupca
Papendicka kandydata na członka
„Jedności kłajpedzkiej' dokumen-
tów kompromitujących. Papendick
przyznał się do utrzymywania sto-
sunków z władzami nieimieckiemi z
Królewca. 4

ŚMIERĆ SEKRETARZA AMBASA-
DY POLSKIEJ W MOSKWIE,

a CYamba-
sady eczypospolitej. Polskiej w
Moskwie tónk Kałuski zmarł
wczoraj rano 0 godz. 6-ej w szpitalu
im. prof. Botkina, wskutek ran od-

| niesionych we wczorajszej katastro-
fie. samochodowej.

króla Aleksandra
sądowych departamentu Bouches-du
Rhon, mocą której oskarżeni sta-
nąć mają przed sądem przysięgłych
w Aix-en-Provence.Pospiszil, Kirail i
,Bajlicz oskarżeni zostali pozatem o

 
| sobotę lub usiłowanie zabójstwa gen. George'a

o posiadanie fał-

md”
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Pokojowe załatwienie niemożliwe
Nastrój paniki na giełdzie paryskiej

Co zrobi dalej Liga Narodów?
ATMOSFERA PESTMIZMU

GENEWA, 19.9 (PAT). Cały dzień
dzisiejszy minął w Genewie na ocze-
kiwaniu wieści z Rzymu. Atmosfera
pesymizmu zgęszcza się i zaczyna cią-
żyć coraz bardziej,

Wywiad udzielony przez Mussoli-
niego korespondentowi „Daily Mail“.
wywołał wrażenie, że o przyjęciu
propozycyj komitetu pięciu, choćby
jako płaszczyzny do dyskusji, niema
co marzyć. Wiadomość, że Aloisi nie
jedzie do Rzymu, oceniona została ja-
ko potwierdzenie tego wrażenia. Mi-
mo nalegań ze strony Lavala, Alo'si
nie został wezwany przez Mussolinie-
gó do ustnego zreferowania propozy-
cyj, które wobeć tego zostaną przez
szefa rządu przyjęte do wiadomości w
ich lapidarnej postaci dokumentarnej,
bez wyjaśnień Aloisiego.

Propozycje te zresztą ujawnione
zostały dziś przez „Echo de Paris“ i,
aczkolwiek treść tej niedyskrecji ma
się różnić od tego, co o propozycjach
tych jest wiadome, to jednak potwier-
dziła ona jeszcze ogólne .mniemanie,
że propozycje istotnie odbiegają da-
leko od minimum, mogącego zaspoko-
ić Mussoliniego.

Komitet pięciu odbył dziś krótkie
posiedzenie, na którem Madariaga
poinformował o doręczeniu propozycyj
obu stronom. Rozważano następnie
kwestję zakomunikówania treści pro-
pozycyj również i innym członkom Ra-
dy, lecz postanowiono dokumentu na-
rażie dalej do wiadomości nie poda-
wać i czekać rezultatów sobotniego
posiedzenia włoskiej rady ministrów.

Oczekują tu, że w sobotę: popołu-
dniu stanowisko odmowne Włoch sta-
nie się faktem formalnie dokonanym i
że komitet pięciu zbierze się na swoje
ostatnie posiedzenie celem zwrócenia
całej sprawy spowrotem Radzie Ligi
Narodów,

Laval odbył dziś rano z Edenem
dłuższą rozmowę, która poświęcona
być miała m. in. omówieniu spółdzia-
łania floty francuskiej z brytyjską na
morzu Śródziemnem, Popołudniu obie-
"gły Genewę wiadomości, że w Tulonie
zaczęły się przygotowania do wysłania
części floty francuskiej w kierunku
Port Saidu,

Wiadomości te wywołały zadowole-
nie w łonie delegacji brytyjskiej, która
już od dwu dni wysuwała tezę, że nie
jest pożądane, aby tylko flota brytyj-
ska pojawiła się na morzu Śródziem-
nem i że dla zadokumentowania
wspólności działań obu mocarstw celo-
we byłoby przybycie również choćby
dwuch lub trzech krążowników fran-
cuskich. W kołach włoskich natomiast
ruchy floty brytyjskiej wywołały, ©-
czywiście, komentarze ,że stanowi to
bardzo silne zaóstrzenie sytuacji,

DOPIERO TERAZ ZROZUMIANO
STANOWISKO ANGLJI

LONDYN, 199 (PAT). . Szereg
dzienników podkreśla, że w Genewie
dopiero teraz zaczynają sobie należy-
cie zdawać sprawę, jak zdecydowane
stanowisko zajmuje W. Brytanja w
obecnym konflikcie,

„Times“ zaznacza, że doniedawna
powątpiewano nietylko o stanowczo-
ści W, Brytanji ,ale również o tem,
czy W. Brytanja rozporządza należyte-
mi środkami, Jednak nieostentacyjne,
ale stałe przygotowania, czynione
przez rząd brytyjski na morzu Śród-
ziemnem, wywarły wieykie wrażenie
zarówno w Genewie, jak i Rzymie, W
kołach włoskich w Genewie daje się
jakoby zauważyć nerwowość.

Korespondent dyplomatyczny
„News Chronicle", powołując się na
opinję ekspertów, pisze, że Malta jest
obecnie nie do zdobycia i pogotowie
obronne W. Brytanji we wschodniej
części morza Śródziemnego zdoła о-
deprzeć każdy atak. Dziennik podkre-
śla, że w razie zamknięcia kanału Su-
ezkiego i Gibraltaru, Włochy nie mo-
głyby otrzymać dostaw i nie byłyby w
stanie obronić swych wybrzeży,

GDZIE PRZYCZYNA ANGIELSKICH
DEMONSTRACYJ ZBRÓJNYCH

PARYŻ, 19.9 (PAT). Korespondent

genewski „Paris Soir'* omawia nastro-

je, panujące nad Lemanem. W Gene-

wie przypuszczają, że konflikt, wzglę-

dnie wojna włosko - abisyńska będzie

zlokalizowana i że w chwili obecnej

nie zachodzi obawa działań wojennych

pómiędzy Anglją i Włochami, Angiel-

skie dómónstracje zbrojńe na morzu—

OSANO SEN as

 

zdaniem kół .genewskich — zostały
wywołane zbyt. agresywnym,tonem
prasy włoskiej, uznanym przez Londyn
za niedopuszczalny i za niebezpieczną
prowokację, mającą na celu poderwa-

nie prestiżu Wielkiej Brytanii.
W żadnym jednak wypadku nie na-

leży oczekiwać, aby W. Brytanja sa-
modzielnie zastosowała sankcje mili-
tarne. Angielska rada ministrów nie
byłaby pod tym względem jednomyśl-
na, tembardziej, że Anglja nie ma ża-
mizru brać odpowiedzialności wyłącz-
nie na swoje barki, bez uprzedniego
mandatu Ligi Narodów.

Zastosowane natomiast będą w ca-
łej rozciągłości sankcje ekonomiczne,
które, gdyby były obliczone na dłuż-
szą metę, mogłyby doprowadzić do ru-
iny Włoch, Z faktem tym musi się li-
czyć Mussolini,
Koła genewskie zalecają mu przy-

jęcie propozycyj komitetu pięciu, które
mośą być dla niego korzystniejsze, niż
zdobycze, osiągnięte przez wojnę.
Zwracają w Genewie ogólną uwagę,
że nakłady finansowe Włoch.na wojnę
z Abisynją pozostają w zupełnej dy-
sproporcji do zasobów, jakiemi pań-
stwo to rozporządza.

Wszystkie te sprawy były dziś
przedmiotem rozmowy premjera Lava-
la z min, Edenem .,

DALSZA ROLA LIGI NARODÓW

PARYŻ, 19.9. (PAT) — Korespon-
dent genewski „Le Temps”, wobec e-
wentualnej  odmownej odpowiedzi
Włoch, zastanawia się nad tem, jaka
będzie dalsza rola Ligi Narodów.

Przypuszcza on, iż, zgodnie -z art.
15 paktu, Rada przystąpi do redakcji
raportu końcowego, który będzie miał
znaczenie formalnego zalecenia, wy-
stosowanego przez Ligę Narodów do
stron zainteresowanych. Raport ten,
może być już gotowy w przyszły wto-,
rek, Przedstawiony on będzie na po-
siedzeniu Rady, w którem Włochy nie
wezmą udziału,

Następnie możliwe są dwie ewentu-.|.. 9 о: 1
„Journal“ podkreśla, iż według opi-alności. Zgodnie z życzeniem Anglji

Rada Ligi Narodów obradowałaby per-
manentnie w oczekiwaniu rozpoczęcia
przez Włochy kroków wojennych prze-
ciw Abisynji. Wśród wielu delegacyj
na zgromadzenie lansowana jest jed-
nak koncepcja, aby również i Zgroma-
dzenie Ligi Narodów uznało się za 0-
bradujące w permanencji.
Druga ewentualność oparta jest na

precedensie, jaki miał miejsce w cza-
sie konfliktu chińsko - japońskiego.
Wówczas to nadzwyczajne Zgroma-
dzenie Ligi Narodów powołało stały
komitet, złożony z 19 członków, który
miał ża zadanie czuwanie nad rozwo-
jem wypadków w Mandżurji.
Obecnie Rada mogłaby zastosować

tę samą metadę i wyłonić komitet, a
po przyjęciu raportu końcowego ro-
zejść się, Ta procedura wydaje się
wielu najskuteczniejszą. gdyž pozwa-
la na podjęcie rokowań  pojednaw-
czych nawet po rozpoczęciu wrogich
kroków. .
Jednak naležy zaznaczyč, že ta dru-

ga ewentualność napotyka na opór
zwolenników natychmiastowej akcji
Ligi Narodów w ramach paktu, z u-
względnieniem artykułu o sankcjach.

„ATAK NA ABISYNJĘ—TO SAMO,
CO ATAK NA BELGJĘ"

LONDYN, 19.9. (PAT) — W prze-
mówieniu, wygłoszonem tutaj dziś po-
południu, Lloyd George, nąwiazując
do sprawy zatargu włosko - abisyń-
skiego, oświadczył: „Atak na Abisy-
nję byłby równoznaczny z wojną na-
pastniczą tego samego znaczenia, co

atak na Belgję'. В
Lloyd George wyrażał nię przy-

chylnie o mowie, wygłoszonej w Ge-
newie przez sir Samuela Hoare'a, lecz
z pewnym krytycyzmem odnosił się
do całokształtu polityki rządowej, za-
rzucając jej dążenie w swoim czasie
|do przewlekania sprawy.

CZUJNOŚĆ ROOSEVELTA
NOWY JORK, 19,9. (PAT) —Pre-

zydent Roosevelt śledzi uważnie kon-
flikt włosko - abisyński w celu okre-
śleńia stanowiska Stanów Zjednoczo-
nych. Prezydent pozostaje w- stałym
kontakcie z departamentem stanu, a
praśnąc zebrać jaknajwięcej informa-
cyj o obecnej sytuacji, przyjął dziś
ambasadora w Paryżu, Strausa, sekte-
tarza skarbu Mor$enthaua, b. amba-'
sadora w Turcji, Stanley Higha, uwa-
żanego za znawcę spraw międzynaro-
dowych, wreszcie zastępcę sekretarza

marynarki, Hentyka Roosevelta.  

„OPAMIĘTAJCIE SIĘ!* — WOŁA
PRASA FRANCUSKA DO WŁOCH

PARYŻ, 19.9. (ATE) — Mimo ży-
wych sympatyj, z jakiemi opinja fran-
cuska odnosiła się do Włoch, mnożą
się w ostatnim czasie głosy. nawołują-
ce: Włochy do opamiętania.
„Echo-de Paris“, omawiając znacze-

nie projektu. zatwierdzonego przez ko-
mitet pięciu, podkreśla, iż rząjd wło-
ski powinien projekt ten zasadniczo
przyjąć, przez co unikniętoby niebez-
pieczeństwa powikłań wojennych. O-
stałnie przesunięcia floty angielskiej—
podkreśla dziennik — nasuwają oba-
wę daleko idących i poważnych kon-
sekwencyj, o ile rząd włoski nie cofnie
swych militarnych zarządzeń na po-
graniczu Abisynji.

Mussolini, godząc się na rozstrzyg-
nięcie zatargu włosko . abisyńskiego
w drodze nowych międzynarodowych
rokowań, położyłby nieprzemijające
zasługi dla dzieła pokoju. W swej ak-
cji pokojowej mogą Włochy liczyć cał-
kowicie na pełne poparcie ze strony
Francji.

, Genewski sprawozdawca „Petit Pa-
risien'', wskazując na nowy moment w
sytuacji międzynarodowej, wytworzo-
nej przez ruchy floty angielskiej, o- |
świadcza, iż tak wielkie mocarstwo,
jak Włochy, może bez narażenia swe-
go prestiżu przyjąć nieoczekiwanie
korzystne propozycje, opracowane w
Genewie.
Realizacja tych propozycyj nietyl-

ko że nie przyniosłaby Włochom żad-
nej szkody, ale, przeciwnie. zwięk-
szyłaby ich sławę. Stanowisko, zaję-
te przez aeropaś narodów wobeć rzą-
du faszystowskiego, świadczy o wiel-
kiem znaczeniu, jakie Włochy zdoby-
ły w,świecie, Decyzję komitetu pięciu
są dowodem zrozumienia konieczności
życiowych Włoch. Obecnie należałoby
współpracować nad ich realizacją. a-
by w. ten sposób zagwarantować pokój
i uchronić cywilizację iaiaka, przed
katastrofą nowej wojny. :
Sprawozdawca genewski dziennika.

nji, panującej w kolach francuskich,
projekt komitetu pięciu mógłby — lo-
jalnie przeprowadzony i zapewniający
Włochom Idominującą rolę — dopro-
wadzić w przeciągu kilku lat w Abi-
synji do ścisłej współpracy włosko-
abisyńskiej, podobnej do tej, jaką o-
sągnęła Francja w Marokko..

KRYTYCZNE UWAGI WŁOSKIE

RZYM, 19.9 (ATE). Dzisiejsze dzien-
niki poranne podają wiadomość 0 za-

kóńczeniu prac komitetu pięciu w
Genewie, zaopatrując ją w krytyczne
komentarze. |

„Messaggero' podkreśla, że prze-
widywania pewnych kół co do rezul-
tatów prac komitetu pięciu nie spraw-

dziły się. Włoska odpowiedź na pro-
pozycje komitetu może być tylko ód-
mowna. Dziennik podkreśla, jako
rzecz znamienną, że propozycje komi-
tetupięciu stanowią naruszenie suwe-

renności cesarza Abisynji, komitet
bowiem uznał zasadę obcej interwen-
cji dla ustanowienia w Abisynji ładu
i porządku,
Również „Popolo di Roma” zajmuje

wobec uchwał komitetu pięciu stano-
wisko nieprzychylne, Dziennik nie są-
dzi, by na zasadzie propozycyj komi-
tetu pięciu mogło być osiągnięte ja-
kiekolwiek porozumienie, — propo-
zycje te bowiem nie uwzględniają na-
wet minimalnych żądań włoskich, Ge-
newski korespondent dziennika, obra-
zując nastroje genewskie, podkreśla,
że w kółach genewskich obawiają się
skutków odrzucenia przez Włochy
propozycji komitetu. pięciu,
Jedyna nadzieja istnieje, zdaniem

tych kół, w możliwości dalszych roko-
wań, stworzonej uchwałami komitetu
pięciu. Z kół delegacji angielskiej w
Genewie podkreślono, że propozycje
komitetu pięciu stanowić mogą po-
ważny krok naprzód na drodze do
zlikwidowania konfliktu włosko - abi-
syńskiego, gdyż zawierają gwarancje
nienaruszalności granic posiadłości
włoskich, sąsiadujących z Abisynją.

Dalsza zniżka
na giełdzie paryskiej

PARYŻ, 19.9. (PAT) — Giełda pa-
ryska była dziś widownią .poważnej
zniżki, która objęła wszystkie walory.
Tendencja zniżkowa, uje'vniająca się
od kilku «dni, dziś: nabra.a: specjalnej
siły.
Koła giełdowe tłumaczą popłoch w  

Wypatek samochodowy
Pp. Sokolnickiego i Kałuskiego

MOSKWA, 19.9, (PAT) — W dniu
dzisiejszym charge d'affaires ambasa-
dy. Sokolnicki, oraz sekretarz.amba-
sady, Kałuski, ulegli wypaldkowi. sa-
mochodowemu. P. Sokolnicki został
ranny lekko w rękę i ramię, p. Kałuski
zaś został poważnie ranny w głowę. *

Rozmowy o Kłajpedzie
GENEWA, 19.9. (PAT) — W go-

dzinach popołudniowych litewski mi-
nister spraw zagranicznych, Lozoraj-
tis, a następnie delegaci Estonji i Ło-
twy, złóżyli wizyty min, Edenowi i La-
valowi, z którymi adbyli rozmowę o
zagadnieniu kłajpedzkiem. Laval wy-
jeżdża jutro do Paryża. Do Genewy
wróci w poniedziałek lub wotrek.

Antysemityzm w Anglii

LONDYN, 19.9. (ATE) — Dzienni-
ki donoszą o coraz częściej powtarza-
jących się incydentach antyżydow-
skich w dzielnicy Stamford Hill. W
wyniku bójki, która miała miejsce we
wtorek wieczorem przed jednem z kin,
kilku Żydów odniosło rany.

Ślady Amundsena?
BERLIN, 19.9. (PAT) — Niemiec-

kie biuro informacyjne donosi za pra-
są sowiecką, że kierownik stacji me-
teorologicznej na przylądku Czeluski-
na znalazł na wyspie Starchodamsk(?)
ślady wyprawy Amundsena. Kartka,
zawarta.w butelce, podaje szereg wia-
domości o sytuacji i pracach uczest-
ników wyprawy. Drugi ślad znalezio-
no na jednej z sąsiednich wysp.

Nowy protest grecki

ATENY — 19.9 (PAT) — Flota
grecka odpłynęła wczoraj z Salonik w
kierunku Stambułu.
Na zasadzie nadesłanego przez mi-

nistra spraw zagranicznych Maximo-
sa, niepokojącego sprawozdania z Ge-
newy o krytycznem położeniu, jakie
się tam wytworzyło, — rząd zajmuje
się rozpatrzeniem sprawy, jakie zna-
czenie dla Grecji mieć może dalsze za-
ostrzenie się konfliktu włosko - abisyń-
skiego i mogących z niego wyniknąć
komplikacyj. * 4
Rada ministrów postanowiła doko-

nać w Rzymienowej demarche w spra-
wie ruchu włoskich: okrętów wojen -
nych, zażnaczając jednocześnie, iż od-
wiedzanie wód greckich przez włoskie
„okręty wojenne bez zezwolenia rządu
greckiego winno być wstrzymane.
Co się tyczy wizyty angielskich okrę-

„tów. wojennych na Korfu w Navarino i
w Argostolion, koła miarodajne stwier-
dzają, iż wizyta ta zapowiedziana by-
ła na długo przed wybuchem zalargu
włosko - abisyńskiego.

Starcie na granicy
austro-niem eckiej

WIEDEŃ — 19.9 (PAT) — Inspek-
tór żandarmerji austrjackiej, Scher-
kler, i dyrektor szkoły, Kriber, udali
się wczoraj na wycieczkę nad granicę

austrjacko - bawarską. Gdy wracali z
'Bawarji, -dokąd odbyli wycieczkę, mi-
licjant niemiecki, znajdujący się na te-
rytorjum austrjackiem, usiłował za-
wrccić obydwuch turystów do Bawarji,
grożąc im rewolwerem.

Scherkler stawił opór, wobec czego
m:licjant strzelił do niego, raniąc go
ciężko, poczem cofnął się na terytor-
jum niemieckie. Rząd austrjacki za-
wialdomił o tym wypadku władze nie-
mieckie i żądał przeprowadzenia do-
chodzenia.
|minuia ЛЕ

dalszym ciągu niepewną sytuacją mię-
dzynarodową i grožnemi' pogloskami
alarmowemi, szerzonemi, jak mówią,
w celach spekulacji. Nabywcy zacho-
wywali taką rezerwę, iż tranzakcje z
trudem dochodziły do skutku przy
wielkich stratach.
Renty straciły od 55 centów do 1

franka 65 cent., akcje przemysłowe
straciły od 25 do 50 punktów. Bank
Francji spadł o 475 punktów do 8.730
punktów, akcje kanału Suezkiego stra-
ciły 575 punktów, dochodząc do
16.430. Poważna zniżka objęła rów-
nież papiery egipskie. Zniżkę tę no-
towano oficjalnie, W kulisach była
ona znacznie większa.
PARYŻ, 19.9. (PAT) — Nastrój pa-

niki, jaki zapanował dzisiaj na gieł-
dzje porannej, przypisują dzienniki
informacjom o -ewentualnem zastoso-
waniu przez Wielką Brytanję sankcyj
wojskowych.  

Aeronauci wracają
do Warszawy

MOSKWA, 19.9. (PAT) — W dniu
dzisiejszym aeronauci Boitard i Cor-
mier (balon „Lorraine'), Quersini
Schelle (balon „Bruxelles'') oraz Ber-
tram i Prehm (balon „Alfred Hilde-
brandt') wyjechali przez Mińsk do
Warszawy. Balony przewieziono do
Mińska celem wysłania ich zagranicę.

Lotn'cy polscy w Sofji
BUKARESZT — 19.9 (PAT) —

Wczoraj wystartowały z Bukaresztu
do Sofji dwa samoloty RWD 5 poznań-
skiego aeroklubu, z których jeden pi-
lslewany jest przez kpt. Kropińskiego
z pasažerką p. Góralewiczową, a dru-
gi — przez inż. Suszyńskiego z pasa -
żerem p. Góralewiczem, Samoloty te
przybyły onegdaj do Bukaresztu z
Czerniowiec.

Tylko flagi ze swastyką
BERLIN — 19.9 (PAT) — Minister

spraw wewnętrznych Rzeszy i Prus
wydał rozporządzenie, w którego myśl
na wszystkich gmachach publicznych,
państwowych, krajowych i instytu-
cjach państwowych wywieszone mają
być tylko flagi ze swastyką, Wywie-
szanie flag czarno . biało - czerwo-
nych i flag krajowych jest zabrónione,
Natomiast gminom wolno, z okazji u-
roczystości, wywieszać obok flagi ze
swastyką chorągwie o barwach gmin-
nych,

Duże oszczędności osiągnięto

w budżecie Francji
PARYŻ — 19.9 (PAT) — Dzięki

dekretom oszczędnościowym projekt
budżetu na r. 1936, który przedstawio-
ny zostanie komisji finansowej izby
deputowanych, będzie zamykał się su-
mą znacznie mniejszą od przewidzia-
nych 42 miljardów.
Wydatki nadzwyczajne na gospodar-

stwo narodowe, na obronę kraju i na
uzdrowienie rynków zboża i wina będą
pokryte z funduszów specjalnych,uzy-
skanych z pożyczki, emitowanejna no-
wych zasadach, które umożliwią szyb-
ką jej amortyzację. Wydatki nadzwy-
czajne, podobnie jak i zwyczajne, u-
leśną również zmniejszeniu.

Zaginął wa30n pocztowy!
CZERNIOWCE — 19.9 (PAT) —

Wielką sensację wywołało tu zagad-
kowe zaginięcie wagonu pocztówego
w pociągu Czerniowce — Jassy, Po-
ciąś ten przybył do Bielc bez poczto-
wego wagonu, doczepionego, jak zwy-
kle, w Czerniowcach. Władze kolejo-
we energicznie poszukują zaginionego
wagonu. ;

 

Kronikatelegrafczna
— Roosevelt dał telegraficznie sygtał

do rozpoczęcia robót przy budowie ka-
anłu Florydzkiego. który połączy Atlan*
tyk z zatoką Meksykańską,

— Z Moskwy donoszą, że w dawnym
korycie rzeki Soswy w pobliżu Świere
dłowska natrafiono na obfite pokłady
złota. W krótkim czasie znaleziono 34
samorodków złota, wśród których czte«
ry ważą po pół kilograma.

— Władze brytyjskie w Gibraltarze
wydały odezwę, w której podają do o-
gólnej wiadomości, że niewyłączona jest
możliwość powzięcia w pewnych warun-
kach specjalnych zarządzeń celem przer=
wania dopływu prądu elektrycznego, ja«
ko jednego ze środków obrony prżeciw=
lotniczej, W związku z tem odezwa wzy*
wa ludńość do zaopatrzenia się w wy»
starczające zapasy świec i nafty.

— Sąd karny w Marsylji skazał 29
letni, Niemkę, Elizę Burch na 2 i pół ro-

ku więzienia za usiłowanie szpiegostwa 1a

rzecz Rzeszy niemieckiej, Śkazanej udo-
wodniono, iż usiłowała wydobyć szereg
wiadomości, dotyczących lotnictwa wój*

skowego.

— Jak donosi „Echo am Morgen”, de
Tokio udają się dwaj znani piloci nie*
mieccy, których zadaniem będzie wy*
szkolić w ciągu trzech miesięcy 30 lotnie
ków japońskich. '

— W jednej z wiosek stanu Puebla
(Meksyk) na tle zatargu sąsiedzkiego w

sprawie wytyczenia granicy doszło dó
walki i strzelaniny, w której 10 osób ue
traciło życie, a 20 zostało ciężko rannych.
Na miejsce zajść, wysłano bataljon

piechoty. Władze dokonały 20 aresztos
wań.
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KOSZTY WYBORCZE
Przeprowadziwszy polityczną i mo-

talną ocenę ostatnich wyborów i do-

szedłszy pod obu względami do bez-

« względnie ujemnych wniosków,chcemy

nakoniec powiedzieć o tych wyborach
także i coś dodatniego.

Otóż nie ulega wątpliwości, że o-

becne wybory kosztowały znacznie

, mniej, aniżeli poprzednie z roku 1928

i 1930. Nie było tak przerażającej

inflacji afiszów, broszur i odezw, nie

było tylu komitetów, organizatorów,

agitatorów i hjen wyborczych, Gene-

ralny sekretarjat B. B. W. R. przy

pomocy swoich zwyczajnych filij pro-

wincjonalnych dał sobie gładko radę

| ze wszystkiem. Coś tam dołożyła

kolej do przejazdów dwóch tysięcy e-

lektorów senackich, ale to drobiazg w

porównaniu z tem, co wydało się np.

w roku 1928, Mieli wydatki kandy-

daci, niektórzy nawet spore, ale to

ich prywatna sprawa. Skarb państwa

* im tego przecież zwracać nie będzie.

Tak zatem bezpośrednie koszty o-

becnych wyborów były dość skro-

mne, co w tych ciężkich czasach sta-

nowi jedyną ich zaletę, Nieco inaczej

przedstawia się sprawa kosztów po-

średnich,

Nie będziemy tu kreślili obrazu sy-

tuacji gospodarczej, w jakiej kraj nasz

się znajduje. Wystarczy nam powo-

łać się na opinje obojga sanacyj (le-

wej i prawej, albo — inflacyjnej i de-

flacyjnej), zgodnych pod tymwzglę-

dem, že obecna polityka gospodarcza

“ jest za malo aktywna,
Przez trzy lata z rzędu konieczno-

šcią tej aktywnošci i szybkich decyzyj

tłumaczono potrzebę pełnomocnictw

dla rządu, które też sejm i senat po-
słusznie uchwalał. Były takie pełno-
mocnictwa į w bieżącym roku, ale po
wejściu w życie nowej konstytucji u-

znano je za wygasłe, Dlaczego, to

dość trudno zrozumieć, bo przecież
/ niemal wszystkie obecnie obowiązu-

jące ustawy mają swe źródło w starej

. konstytucji, Sejm, który pełnomoc-
"nictwa uchwalił, też nie przestał ist-

nieć w dniu 23 kwietnia,

Ale mniejsza o tę nadmierną skru-

pulatność w interpretowaniu nowych

norm ustrojowych. Sejm jest od lipca

- rozwiązany, skutkiem czego Prezy-

dent Rzeczypospolitej ma znowu

moc wydawania ustaw, —moc wpraw-

dzie ograniczoną, ale w zakresie go-
spodarczym dość szeroką,

Ale rząd i z tych pełnomocnictw nie
korzysta, a to prawdopodobnie z
dwóch powodów. Po pierwsze —
wybory dawały dużo do roboty, a po

drugie — rząd ma zamiar niedługo
ustąpić, nie chce przeto krępować ini-

cjatywy gospodarczej swego następcy,

Z jakim programem ten przyszły

rząd wystąpi, tego nikt nie wie i to

° jest bodaj jeszcze gorsze, niż mala

aktywność rządu obecnego, Gorsze

dlatego, że wytwarza chaos.

Tu, jako t. z. opozycja, zejdźmy

skromnie na bok i zostawmy pole sa-

memu obozowi rządowemu. Co się

tam dzieje? Jedni zwalczają defla-

cję, jako program postępującej nędzy,
drudzy zapalczywie jej bronią. Dla

jednych waluta jest niewzruszonym fi-

„larem, dla drugich tylko środkiem

gospodarczym, równym wielu innym.

„Ci chcą obcinać pensje urzędnicze,

tamci powiadają, że raczej należałoby

je podnieść. Jedno pismo rządowe

donosi z sympatją o utworzeniu się

"nowego kartelu, a tego samego dnia

inne proponuje rozwiązanie wszyst-

kich karteli.
Jak w takich warunkach może

„rozwijać się prywatna inicjatywa g0-

spodarcza, do której wszyscy, między

sobą skłóceni, zgodnie apelują? Czy

nie czas skończyć raz z okresem wy-

borczym i metafizyką ustrojową, a

przejść do gospodarczej rzeczywi-

stości?

Jeżeli w okresie zmian politycznych

odkłada się pewne decyzje gospodar-

"cze, to można przynajmniej jakiemś

oświadczeniem postarać się o zmniej-

szenie chaosu pojęć i stanu niepewno-

ści. Tak zrobił np. minister skarbu z

wiadomością o konferencji państw 

L ia žė

NIEMCY I KŁAJPEDA
Kanclerz Hitler, w swoich wystąpie-

niach w Norymberdze, obok bolsze-
wizmu i żydostwa, zaatakował bardzo
ostro politykę litewską w Kłajpedzie.
Oświadczył, że Niemcy nadal nie znio-
są ucisku swoich współrodaków i we-
zwał Ligę Narodów, aby położyła kres
nadużyciom w Kłajpedzie, „zanim wy-
darzenia na tym obszarze przybiorą
formy, które, pewnego dnia, świat bę-
dzie musiał uznać za pożałowania go-
dne“,

Polityka litewska w Kłajpedzie po-
lega na uporczywem i konsekwentnem
stosowaniu własnej wykładni statutu
autonomicznego, poręczonego przez
Francję, Anglię, Włochy i Japonię.
Zdaniem Litwinów, statut ten jest tyl-
ko prześciową formą lokalnej autono-
mji Kłajpedy w jednolitem państwie li-
tewskiem. Wychodząc z tego założe-
nia, usiłują oni skrócić okres przejścio-  

wy i roztoczyć nad Kłajpedą swoją

niepodzielną władzę.
Od roku 1934 sejm kłajpedzki jest

nieczynny. Litwini samowolnie zredu-

kowali liczbę posłów do 24, a ponie-

waż wśród tych 24 znajduje się 5 po-

słów Litwinów, którzy rozmyślnie na
posiedzenia sejmu nie przychodzą,

sejm, nie mając przepisanego quorum

(20), nie może powziąć żadnej prawo-
mocnej uchwały, Korzystając z nieu-
ruchomienia sejmu, oraz mając w swo-

jem ręku Kłajpedzki Dyrektorjat, Li-

twini prowadzą planową politykę lu-

dnościową, polegającą na ułatwieniu

osadnictwa litewskiego w okręgu kłaj.

pedzkim.
Stanowisko Litwy opiera się na

słusznej przesłance, że nie można sto-
sować takiej wykładni statutu autono-

micznego, która doprowadziłaby nieu-
chronnie do oderwania się Kłajpedy

 

0 wystąpieniu p. Becka
Głos fancuskiego dziennika

Przy wyborze do Rady Ligi, Rumu-
nja otrzymała rekordową ilość gło-
sów, bo 50, Polska zaś 42. „Wolno my-
śleć — pisze z tej racji „Echo de Pa-
ris” (Pertinax), że Zgromadzenie Ligi
chciało urządzić manifestację, głosując
na męża stanu, który z największą in-
teligencją, wymową i siłą reprezentu-
je walkę małych narodów z pangerma-
nizmem“, Przeciw temu to mężowi
stanu, przeciw p. Titulescu, wystąpiła
agencja „Iskra“ i prasa sanacyjna z
napastliwemi artykułami, których
nieprzyzwoitošė į szkodliwość już
podnieśliśmy, Niemcy będą z tych a-
taków oczywiście bardzo zadowoleni
„Wybór Polski — pisze dalej „Echo

de Paris” — spowodowany faktem, że
Zgromadzenie nie chciało ryzykować
odepchnięcia Polski od Genewy w mo-
mencie, gdy Włochy gotują się do ©-
dejścia, jest sam w sobie dość poża-
łowania (!) godny”, Tu Pertinax kry-
tykuje zeszłorczne wystąpienie p.
Becka przeciw kompetencji Rady Ligi
w sprawie ochrony mniejszości, z czem
oczywiście nie możemy się godzić, Po-
mijamy również inne jego nieuprzej-
mości pod adresem naszego ministra.
O obronie paktów dwustronnych przez
p. Becka publicysta francuski pisze:  

„Przeciw twierdzeniu  Litwinowa
płk. Beck zaprotestował, nie cytując
zresztą żadnego racjonalnego argu-
mentu, Czemu jednak polski minister
poczuł się dotknięty? Czyż nie moż-
na zaczepić Niemiec, by nie wstawał
zaraz z miejsca „aby bronić ich i sie-
bie?

Od 48 godzin ścisła współpraca Ber-
lira i Warszawy przejawia się nano-
wo. Groźba Hitlera, rzucona pod a-
dresem Litwy, daje do myślenia, że
Fiihrer uważa poparcie Polski za pew-
ne, poparcie którego w tej sprawie
zawsze mu marsz. Piłsudski odmawiał,

Dziś rano była mowa p. Becka, a
dziś wieczór komunikat berliński, w
którym Niemcy stają u jego boku, by
atakować traktaty wzajemnej pomo-
cy, które w czasie wojny mogłyby po-
stawić Niemcy hitlerowskie i ich po-
mocnika polskiego wobec koalicji”,

Nie zajmujemy się w tej chwili ana-
lizą lub krytyką tych wywodów. Za-
cytowaliśmy je jako przykład sądów
wpływowego publicysty i dziennika
francuskiego o niefortunnem wystąpie-
niu min. Becka, który wziął do siebie
to, co było mówione o polityce nie-
mieckiej.

od państwa litewskiego. Ponadto, zna-

jąc istotne dążenia organizacyjhitle-

rowskich w Kłajpedzie, rząd litewski

nie może prowadzić tam polityki u-

stępstw i słabości.

Tymczasem Niemcy zupełnie inaczej

zapatrują się na zagadnienie autono-

mji Kłajpedy, Uważają oni, że statut
zapewniający Kłajpedzie autonomię

prawodawczą, administracyjną, sądo-

wą i finansową, jest ostatecznem, sta-

łem zabezpieczeniem jej niemieckiego

charakteru, Wobec tego interpretacja

litewska jest nietylko pogwałceniem

zobowiązania międzynarodowego, ale

i jawnem naruszeniem praw  mniej-

szości niemieckiej, w obronie której

staje cała Rzesza. Właśnie Rzesza

przez usta swojego kanclerza nazwała

politykę litewską w Klajpedzie gwal-

tem i zgóry poddała w wątpliwość

czystość wyznaczonych na 29 wrze-
śnia wyborów, które miały wyjaśnić

położenie polityczne w Kłajpedzie.

Atak niemiecki na Litwę, z powo-
łaniem się na pakty, naturalnie nie-
wiele ma wspólnego z obroną obowią-
zujących traktatów. Po tem, co uczy-
niły Niemcy z traktatem wersalskim,

nikt nie będzie je podejrzewał o zbyt-
nie skrupuły z tej strony. Sedno spra-
wy leży gdzieindziej.
Niemcy już w dużym stopniu odbu-

dowały swoją potęgę militarną. W
związku z tem ich stanowisko ze-
wnętrzne ,pomimo dużych wewnętrz-
nych trudności, jakie mają, bardzo się
wzmocniło. Wślad za tem ożywiła się
niemiecka polityka zagraniczna. Niem-
cy mają rozległe plany, które łączą się
z kwestjami europejskiego wschodu.
Chociaż wiele wskazuje na to, że do-

jednak nie obce są im zamiary w sto-
sunku do mniejszych państw —БаНус-
kich. Takiem państwem jest również
Litwa, która, dzięki swojej krótko-
wzrocznej polityce znalazła sie w 7"-
pełnem niemal odosobnieniu. Nic dzi-

kierunku.
Ogólne położenie Europy, odznacza-

jące się w chwili obecnej wielką
chwiejnością i możliwością dużych
komplikacyj, oraz fakt, że państwom
śwarantującym statut kłajpedzki: An-
ślii, Francji, Włochom i Japonii, tru-
dno jest dziś zdobyć się na wspólne
wystąpienie, ułatwia Rzeszy niemiec-
kiej prowadzenie tego ataku, 
 

Zgon wielkiego ambasadora
. Juljusz Cambon 1845-1935

Odchodzi drugi z trójcy „wielkich
ambasadorów'' francuskich, z tej słyn-
nej trójcy, która wraz „z ministrem

Delcassć przygotowała dyplomatycz-

nie zwycięstwo Francji i Trójporozu-

mienia w wojnie” światowej. Umarł
już Paweł Cambon, przez lat zgórą
dwadzieścia ambasador w Londynie,
jeden z twórców „serdecznego poro-
zumienia” Anglji z Francją, a dzisiaj

umiera, przeżywszy lat 90, jego młod-

szy brat, Juljusz Cambon, reprezen-

tant Francji na dworze Wilhelma II

przed wojną. Pozostał jeszcze przy

życiu Emil Barrtre, który jako amba-
sador w Rzymie w ciągu 25 lat pra-

cował nad zbliżeniem Włoch do Fran-
cji. Pracował ze skutkiem, gdyż w

r. 1915 Włochy wystąpiły zbrojnie
przeciw Niemcom i Austrji.

Miał lat 25 Juljusz Cambon, gdy

wybuchła wojna francusko - pruska, w

której wziął udział w randze kapita-
na rezerwy. Po wojnie porzucił za-
wód adwokacki i przeniósł się do ad-

ministracji, w której doszedł do rangi

b. wysokiej: gubernatora Algieru. W

r. 1897 zmienił zawód po raz drugi:
został ambasadorem w Waszyngto-
nie, potem w Madrycie, wreszcie w
1907 r. w Berlinie. Było to po dymi-

sji Delcasse'go, wywołanej żądaniem

Berlina („L'humiliation sans ргёсё.

dent'), w okresie prowokacyj nie-
mieckich pod adresem Francji, w
związku ze sprawą marokańską Cam-
bonowi udało się na konferencji w Al-

bloku złotego. Ale to wszystko. Co

do innych, nie mniej ważnych zaga-

dnień gospodarczych, zachowuje się

absolutne milczenie,

Że życie gospodarcze na tem nie zy-

skuje, to pewne. Powstają stąd koszty

wyborcze, — co prawda pośrednie,

ale bardzo poważne. Zapłacą je soli-

darnie wszyscy: wyborcy i niewybor-

cy, — winni i niewinni,  

gesiras odosobnić Niemcy i utrzymać
prawa Francji do Marokka, a wr.
1911 zawrzeć z rządem niemieckim
układ, w którym Niemcy uznały pro-
tektorat Francji nad Marokkiem, o-
trzymując coprawda w zamian znacz-
ną część Konga francuskiego.
Cambon zdawał sobie sprawę, że

Niemcy prą do wojny i przestrzegał o
tem rząd paryski. Jego raporty po-
zostaną znakomitem świadectwem ta-
lentu i intuicji dyplomatycznej, Umiał
zdobyć dla siebie ogromny autorytet
w Berlinie, mimo, że jego stanowisko
wobec butnego cesarza, już to grożą-
cego, już to pochlebiającego Francji
(by ją odciągnąć od związku z Anglją)
było niezmiernie  drażliwe.  Wil-
helm II np. domagał się od rządu pa-
ryskiego Legji Honorowej (której jako
jedyny monarcha w Europie był po-
zbawiony) i przyjazdu do Paryża, a
równocześnie potrząsał szabelką i pro-
wokacyjnie ogłaszał, że przedtem po-
święci 18 korpusów niemieckich, nim
odda choćby piędź ziemi alzacko - lo-
taryńskiej,
Na konferencji pokojowej przewod-

niczył Cambon komisji aljanckiej dla
wyznaczenia granie polskich. W tym

Jak bronić się
Wojna jest — niestety — pewna.

Omawia się więc już w prasie praw-
dopodobny jej przebieg, Wojna abisyń-
ska zupełnie nie będzie podobną do o-
statniej wojny w Europie. Nie przyj-
dzie w niej ani do wielkich otwartych
bitew, ani do długotrwałych walk po-
zycyjnych. Korespendent „Gaz, Pol."
z Suezu, p. B. Richter, donosi, że Ne-
gus przyjął plan kampanii, opracowa-
ny przez jego europejskich doradców,
który przewiduje specjalny rodzaj opo-
ru abisyńskiego, zastosowany do wa-
runków. Walka w otwartem polu z
włoską armią, liczącą 800 dział, 1.400
kar, masz. ji ok. 200 samolotów, była-
by poprostu rzezią Abisyńczyków.

charakterze przeprowadził dwukrotną
uchwałę przyznającą nam Gdańsk,
którą Lloyd George obalił,oraz odda-
nie nam G, Śląska bez plebiscytu, tak-
że przez Anglję obalone. Później, jako
gen. sekretarz Quai d'Orsay, stał na
czele Konferencji Ambasadorów, któ-
ra m. in. uznała nasze granice wscho-
dnie w marcu 1923 r.

Życie Cambona zatoczyło wielki
łuk od pokoju frankfurckiego do wer-
salskiego, od klęski do zwycięstwa.
Akademja Francuska przyjęła go do
swego grona, by uczcić jego wielki
patrjotyzm i wielki talent, (także pi-
sarski, bo wydał pamiętniki i kilka
prac o dyplomacji). W r. 1933, przyj-
mując w Akademji gen. Weyganda,
wygłosił wspaniałą mowę na cześć
Joffre'a, Weyganda i armji. Młodzień-
cem będąc, widział w r. 1871, jak Mac
Mahon przedstawiał prez. Thiersowi
odrodzoną po Sedanie armię francu-
ską. Wywołując to wspomnienie i
składając hołd armji, która hańbę
klęski pomściła i utracone prowincje
odzyskała, głos starca załamał się. Ca-
ła sala powstała i oklaskami przyjęła
ten patetyczny szloch wielkiego pa-
trjoty. (m),

będzie Etiopia?
„Dlatego za swe naczelne zadanie w

tej wojnie uważa cesarz nie wzniecanie
zapału wojennego — a, przeciwnie, po-
wstrzymywanie wrodzonych instynktów
bojowyci wojsk. wództwo e-
tjopskie zaś za swe naczelne zadanie u-
waża niedo; czanie do bitew, gdy do-
wództwo włoskie będzie do nich parło od
początku wojny za wszelką cenę.

Niestety „rasowie i wojownicy rozumu-
ją inaczej: jest wróg, który chce ich po-
zbawić kraju. a więc dalejże na wroga;
jeżeli wielki Menelik mógł pobić о-
chów pod Aduą. to dlaczego nie mamy
pobić ich i my?

W tem rozumowaniu utwierdzają wo-
Alam etjopskich niezliczeni kapłani
optyjscy, OWCY olbrzymi wpływ
na masy. Kapłani są zagorzał
lennikami wojny, gdyż w najeździe kato-
lickich Włochów widzą niebezpieczeństwo

mi zwo- 

tyczą one przedewszystkiem Rosji, to |
> P y ! * 90 procentach“,

wnego, że Niemcy uderzyły w tym |

 

 

PRZEGLĄD PRASY
POGŁOSKI O MINISTRACH

Jeden z dzienników donosi o bli-
skich zmianach w kierownictwie sze-

ściu ministerstw, łącznie z pewną już

rekonstrukcją rządu. Podobno mini-

strowie Zawadzki i Michałowski są

zmęczeni, wojew, Grażyński jest kan-

dydatem na tekę min. Wacława Ję=
drzejewicza, ustąpić zamierzają PpP-

Rajchman i Paciorkowski i t. p. Wszy-

stko jest możliwe, lecz ile w tych do-

niesieniach jest prawdy?... Słyszeliś-

my także wersję o prof. Bartlu, Oto
b. premjer miał zgodzić się na utwo-
rzenie rządu (widocznie więc brano u
góry możliwość tej kombinacji) pod
warunkiem, że do jego gabinetu wstą-
pią trzej politycy, obeznani ze spra-
wami gospodarczemi, a mianowicie:
1) pewien b. minister przemysłu, 2) pe-
wien profesor ekonomii i przez kilka
miesięcy poseł z BB. i 3) pewien b.
premier. Pierwszy miał odmówić z
powodu choroby (zatruł się azotem!),
drugi także z powodu złego stanu
zdrowia (prawdziwa epidemja na kan-
dydatów do tek!), a trzeci — ze
względów zasadniczych, t. j. zapewne
politycznych,
Krążą i inne pogłoski, Przeważnie—

jak w karuzeli w Lunaparku — wra-
cają ciągle te same konie, to zn. te
same nazwiska byłych ekscelencyj.

GDZIE GŁOSOWAŁ JEDEN
WYBORCA

Artykuł sprawozdawczy z wyborów
w „Piašcie“ nosi tytuł, któremu nie
brak ni ekspresji ni dosadności,
„Przesławne lanie. Druzgocąca klęska

sanacji. Mimo wytężonej agitacji, powo-
dzi ulotek, niesłychanego nacisku, chłopi
zbojkotowali wybory do sejmu w 80 do

„Przesławne lanie" w niektórych
gminach przedstawia się naprawdą bu-
dująco. Oto w pow. bocheńskim w
Chronowie głosowała jedna osoba na
300 uprawnionych. Trudno byłoby
ten rekord pobić, W Kobrylu na 546
głosowało 5 wyborców, w całej śminie
zbiorowej Trzcianie na 5 tys. — 431
osób. W pow. krakowskim, myślenic-
kim, nowosądeckim, grybowskim, w
całej Zach, Małopolsce udział chło-
pów w głosowaniu wynosił od 10 do
15 procent, w pow. przeworskim 5
procent, Na te 5 procent głosujących
złożyli się głównie Żydzi, których
zwożono fiakrami,
W słynnej już z powieści Jalu Kur-

ka, Naprawie, pod Makowem, głoso-
wało 6 osób, Widocznie „grypa szale-
je“ tam dalej...
Znajdujemy w tymże „Piaście'* wia«

domość, że we wsi Wieprzec (Ma-
kowszczyzna), nikt nie poszedł do gło-
sowania. Trzeba więc Chronowiakom
odebrać rekord abstynencji. W tym
wypadku bowiem 0 jest większe od 1.
Znamienny był wynik w Słotowie,

pow. pilzneńskim, Na 400 uprawnio-
nych poszto do urny tylko—4 Žydėw..;
Przesławne lanie!!!

TOWAR IMPORTOWANY

Gdy na zebraniu komisji głównej w
Poznaniu, ustalającej kandydatury do
Senatu, prezydent Więckowski zapro-
ponował b. min. - Matuszewskiego,
przywódca sanacji miejscowej, p. Jesz-
ke, oświadczył: „Nie trzeba nam im-
portowanego towaru, mamy własny”.
Dużo chętniejszym dla importu war-

szawskiego okazały się Kielce, które
przyjęły p. Cara, Stanisławów, który
dał mandat senacki gen. Zarzyckiemu,
a zwłaszcza Kresy, z historycznym
dziś już Kobryniem.Tam należy kiero-
wać nadwyżkę produkcji sanacyjnej
warszawskiej, Czemu Kobrynia nie po-
dzielono na dwa lub trzy okręgi?

+
L aAla iiоОНЕааОр

nietylko polityczne, lecz także i religij-
me,

P. Richter pisze dalej, że dowódz-
two etjopskie będzie unikać większych
starć, ogołacać kraj z zapasów żywno-
ści, utrudniać przemarsz Włochów
przez górskie percie:
„W specjalnie upatrzonych i pr.

wanych miejscach wyborowe od
z „zatrzymywały czołowe oddziały
włoskie, cofając się BE przy nadej-
ściu artylerji czy większych sił piechoty,
'ocnę napady na flanki, a o ile się da i

na tyły, mają metodą kmicicową trz ć
zmęczone ciężkiemi marszami wojska w
ciągłem napięciu”, ,
Abisyńczycy zamierzają ewakuo-

wać całe prowincje, nawet słynne je-
zioro Tsana. Dopiero gdy Włosi będą
zmęczeni, śdy ich dowóz żywności, a-
municji i pocisków będzie nie dopisy-
wał, gdy chorych i zabitych nie będą
mogli zastąpić, wtedy nadejdzie chwila
działania dla wojsk etjopskich,

Strategja ta przypominać więc bę-
dzie — ze zmianami oczywiście — spo-
sób obrony Rosji przed Napoleonem
w r. 1812

joto-
ziały



 

Kształcenie charakteru —
w szkole dzisiejszej?

Opinją publiczną wstrząsnęły zno-
wu wypadki samobójstwa młodzieży.
Coś źle jest ze szkołą naszą, jeśli każ-
dy okres egzaminów łączy się z za-
tratą młodego życia, Coś źle jest w
niej pod względem kształcenia cha-
rakterów przedewszystkiem,
A właśnie w związku z reformą

szkolną tyle się przecież napisało i na-
gadało o nacisku na stronę wychowa-
wczą w pracy szkolnej ,więc właśnie
ną kształcenie silnych i moralnych o-
sobowości, Wystarczy przejrzeć mini-
sterjalne wytyczne dla autorów pro-
gramów”, artykuły w „Zrębie'”, wat-
tościowe zresztą prace dr, Kuchty czy
prof. Kreutza.

Cóż z tych wszystkich teoryj kiedy
między niemi a praktyką jest prze-
paść. Trzeba tu nawet wystąpić w о-
bronie szkoły: nieraz nie od niej za-
leży to, co najważniejsze w wychowa-
niu, wpływ środowiska, a jeśli chodzi
zwłaszcza o młodzieńców starszych,
atmosiera ogólna w społeczeństwie i
w państwie,
W jednem z pism w humorystycz-

nym feljetonie tłumaczono sny. Śni
się urzędnikowi wazelina, Wytłuma-
czenie: zapowiedź uznania u przeło-
żonych, Może to ordynarne, ale jakże
świetnie oddaje „atmosferę,

Jakżeż ma się wyrobić charakter
mocny u młodzieńca, który widzi, jak
się wkoło niego wszystko gnie i płasz-
czy? Jak ma się wyrobić umiłowanie
prawdy, kiedy obyczajem jest zakła-
manie? Jak się ma wytworzyć szla-
chetna idea przewodnia życia, ów we-
dle Zarzeckiego główny składnik cha-
rakteru, gdy otacza go środowisko
z „ideą” „przystosowania się” i uży-
cia, lub z „ideą'* zagarnięcia władzy
i użycia?

Szkoła, nawet najlepsza, nie wiele
tu zdoła dokonać. A czy dzisiejsza
szkoła ma warunki być choćby tylko
dobrą pod względem  przedewszyst-
kiem wychowania charakterów?
Trzebaby bardzo czarno patrzeć na

przyszłość Polski w świecie dzisiej-
szego stanu wychowania, gdyby nie
ta zasadnicza pociecha, że młodzież
środowisk narodowych w swem ogni-
sku rodzinnem może znajdować uzu-
pełnienie szkodliwych wpływów ze-
wnętrznych,

Jednakże rodzina katolicka, hołdu-
jąca ideologji narodowej, nie może po-
przestać na samem oddziaływaniu nie-
zorganizowanem swego środowiska:
musi się starać oddżiaływać świado-
mie, więc planowo, To w zakresie wy-
chowania przedewszystkiem, ale czy
i nauczanie nie ma luk? Może kogoś
urazi to, co dalej: kiedyś douczaliśmy
młodzież historji polskiej, geografii,
języka — czy nie odczuwa się potrze-

 

 

by douczania w zakresie „przedmio-
tów” narodowych? Czy w szkole sły-
szy młodzież dzisiejsza wiele o Ko-
mitecie Narodowym w czasie wojny,
o Popławskim, Balickim, Dmowskim,
Hallerze? Czy uczy się o „ajenturach
zagranicznych”, o masonerji, żydo-
stwie?

Czy udzielanie objektywnej wiedzy
o warunkach życia narodu będzie
przedwczesnem wciąganiem młodzie-
ży do polityki „partyjnej'? Jeśli tak,
to przemilczanie faktów jest jeszcze
gorszem partyjnictwem,

 

Pamięci Jana Harusewicza
Staraniem Stronnictwa Narodowe-

go w Ostrowi Mazowieckiej ukazała
się nieduża książeczka p. t. „Jan Ha-
rusewicz, lekarz i polityk'' (Warszawa
1935, str. 78), Jest to publikacja zbio-
rowa, poświęcona pamięci tego wy-
bitnego działacza narodowego, które-
go pełen trudów i poświęcenia żywot
powinno poznać pokolenie dzisiejsze.

We wstępie do rzeczonej publikacji
pisze Zygmunt Wasilewski: „Decydu-
jącym momentem jest władanie mo-
ralną siłą narodu i jego myślą. Nie by-
ło bodaj w dziejach tak trudnego о-
kresu politycznego, jak ten, który
przebyliśmy w związku z wielką woj-
ną. Przeprowadzenie przez wiry poli-
tyczne sprawy polskiej do pomyślne-
go końca należało do najtrudniejszych
kampanji i byłoby niemożliwe, gdyby
nie ujawniła się na zewnątrz dobrze
zorganizowana ta siła duchowa naro-
du, która świadczyła przed światem,
że Polska jest istnością organiczną,
świadomą swych dziejów nieprzerwa-
nych, zdatną do życia niepodległego
i w czasie wojny siłą czynną, po stro-

nie zwycięzców. W historji tej wiel-
kiej pracy, połączonej z odpowiedzial.

  

OTYŁOŚĆ
osłabia serce

Serce otyłych, obłożone warstwą tłuszczu,
pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcze-
śniej odmawiają posłuszeństwa. Otyłość spo-
wodowana jest złą przemianą materji albo za-
burzeniem czynności gruczołów dokrewnych.

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA"
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza or-
ganizm do spalania nadmiernego tłuszczu.
Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-
magają one specjalnej djety.

Zioła ze znak, ochr. „Degrosa” do nabycia
w w i drogerjach (składach aptecz-
nych).
"Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa,

Złota 14, m. 1. ki

ZEWSZĄD...
ŻEGLUGA NA PÓŁNOCNYM OCEANIE

LODOWATYM

Według doniesień pism sowieckich,
dwa sowieckie statki frachtowe „Anna-
dir“ i „Stalingrad“ przybyły z Włady-
wostoku do Murmańska, przebywając po
raz pierwszy drogę wzdłuż północnych
wybrzeży Syberji poprzez północny O-
cean Lodowaty. Prasa sowiecka przypi-
suje faktowi temu duże znaczenienie -
tylko ze względu na znaczną oszczędność
czasu, ale w daleko większym stopniu ze
względów strategicznych. Po raz pierw-
szy w historji żeglugi sowieckiej — pi-
szą dzienniki — ustalone zostało połą-
czenie bezpośrednie pomiędzy zagrożo-
nym na Wschodzie Władywostokiem i
sowieckiemi portami północnemi, i co w
ewentualnej przyszłej wojnie mieć bę-

dzie duże znaczenie,
Jak podaje prasa sowiecka, w lecie

przyszłego roku ustanowioną będzie re-
gularna komunikacja pomiędzy Murmań-
skiem i Władywostokiem.

BILANS EPIDEMJI MALARJI
NA CEJLONIE

Wedlug 'sprawozdania wladz sanitar-
nych, trwająca od 7 miesięcy epidemja
malarji na wyspie Ceylon, wygasa. /

Ogółem zachorowało w tym czasie o-
koło 600 tysięcy osób, z czego 80.000

zmarło. W obecnej chwili liczba chorych

na malarję wynosi niecałe 70 tysięcy o-

sób, którym nie zagraża niebezpieczeń -
stwo śmierci, Władze wyspy postanowiły
w najbliższym czasie przystąpić do prac
meljoracyjnych nad osuszeniem bagn'sk,
będących głównem siedliskiem zarazy.  

ODBUDOWA QUETTY

W mieście Quetta, w północno-zachod-
nich Indjach, nawiedzonem w dniu 31
maja b, r. strasznem trzęsieniem ziemi,
ukończono obecnie prace nad usuwa-
niem ruin. Władze angielskie, dla <tó-
rych Quetta stanowiła ważny punkt stra-
tegiczny na pograniczu Indyj i Afganista-
nu, rozpatrują obecnie projekt odbudo-
wy miasta. Kwestja ta spotyka się jed-
nak z licznemi zastrzeżeniami ze wz4lę-
du na możliwe niebezpieczeństwo nowej
katastrofy. Wprawdzie. powołana przez
władze specjalne komisja geologów orze-
kła, że w najbliższych dziesiątkach lat
nie należy spodziewać się w tym obsza-
rze większych kataklizmów przyrody —
orzeczenie to jednak nie zdołało przeko-
nać kół opozycyjnie ustosunkowanych
wobec projektu odbudowy miasta. W ra-
zie pozytywnego rozstrzygnięcia kwestji
odbudowy, domy budowane byłyby w
sposób zabezpieczający je przed skutka-
mi trzęsienia ziemi, Koszty odbudowy
Quetty obliczono na kilkaset miljonów
funtów. Na cel ten preliminowano nara-
zie 50 miljonów funtów,

KONKURS NA HYMN NARODOWY

Rząd egipski rozpisał konkurs na hymn
narodowy. Nagroda, która podzieloną bę-
dzie w równych częściach między autora
i kompozytora hymnu, wynosi tylko 50
funtów. Pisma egipskie wyśmiewają po-
mysł tworzenia hymnu narodowego w
drodze konkursu i podkreślają, że wi-
docznie władze egipskie same nie trak-
tują swego pomysłu poważnie, skoro wy-

znaczyły tak minimalną nagrodę, Dotych-

 

 

Zygmunt Kuligowski. O d starego
do nowego ustroju (Ustrój do
potrzeb i wolności jednostki), XII--220
str. z dwiema tablicami w końcu tekstu.
Część B= Skład główny Gebethner i
Wolff, Warszawa. *

TadeuszUhma.Dajmy Polsce
rodzimy asi iuo, 0sZCzę-
dnościowy i jego metody). 1935, Nakła-
dem Samorządowego Instytutu Wydaw-
niczego. Spółki z ogramiczoną odpowie"
giaieotola w Warszawie, ul. Moniusz-

i la.

Stanisław Miklaszewski. Cha łu p-
nictw o. Warszawa 1935. Związek Izb
i Organizacyj Rolniczych Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

WładysławKaszubski. Kryzys z
nas się śmieje. (Drogadonieza-
leźnościgoś darczej Polski), Cena 1 zł.
50 gr. SksdBóway. Gebethner i Wolff,
Warszawa 1935.

nością, wymagającą niemałego mę-
stwa ducha, Harusewicz ma swoją
kartę chlubną, którą potomni znać
winni”,

Życiorys Jana Harusewicza (ur. w
Łomży w 1863 r., zmarł 17 września
1929 r. w Warszawie), wyszedł spod
pióra ś, p. Ludwika Mieczkowskiego.
Następnie Stanisław Kozicki pisze o
Harusewiczu, jako polityku, Kończy
zaś myśli swe w tych słowach:

„W ciągu ćwierć wieku patrzyłem
z bliska na działalność polityczną Ja-
na Harusewicza — w kraju w okresie
pracy konspiracyjnej, w Petersburgu,
w Dumie i w czasie wojny i rewolucji,
wreszcie w Sejmie polskim w Warsza-
wie. Był to niewątpliwie człowiek ma-
jący wybitne uzdolnienie polityczne,
temperament potrzebny w życiu pu-

blicznem, wreszcie umiejętność prze-
mawiania w ciałach publicznych, A
że był związany wieloma węzłami z
życiem kraju, że znał jego potrzeby,
że się orjentował w sposobie myślenia
i odczuwania szerokich warstw, więc
miał wszystkie dane na to, by zostać
wybitnym politykiem”,
Obszerny zarys owocnej działalności

Jana Harusewicza na terenie Ostrowi
Mazowieckiej oraz powiatu ostrow-
sko - mazowieckiego wyszedł spod
pióra Jana Dołęgi Zakrzewskiego,

Dr. Mieczysław Milewski  skreślił
wspomnienie o Harusewiczu jako
słynnym lekarzu, niosącym pomoc
cierpiącym z dewizą: „nie lekarstwo
leczy chorego — a lekarz",

Piękne przemówienie senatora
Władysława Jabłonowskiego, który w
imieniu zarządu głównego oraz klubu
parlamentarnego Stronnictwa Naro-
dowego, żegnał na wieczny spoczynek
swego kolegę i przyjaciela, zamyka
cenną publikację, którą powinien
przeczytać każdy młody narodowiec.

czas obowiązywał w Egipcie przy wsży-
stkich oficjalnych uroczystociach hymn
królewski, który jednak nie odpowiada
obecnym nastrojom narodowym ludności
Egiptu.

REKORD ROZWODÓW

Według ogłoszonych niedawno staty -
styk, Czesi osiągnęli w roku 1934 rekord
rozwodów. Liczba małżeństw  rozwie-
dzionych w tym roku wynosiła 5.348,
liczba seperacyj 6.938. Największa ilość
małżeństw rozwiedzionych lub odsepa-
rowanych przypada na okręgi zamiesz-
kałe wyłącznie przez Czechów. W okrę-
gach zamieszkałych przez inne narodo-
wości cyfry te są minimalne i wynoszą
np. dla Rusi Podkarpackiej 28.

Najczęstszym powodem rozwodów w
okręgach czeskich było maltretowanie
jednej strony przez drugą. Na tem tle
rozwiązano 932 małżeństwa; wiarołom-
stwo było powodem rozwodu w 356 wy-
padkach.

WYNIKI WŁOSKIEJ KAMPANII
ZBOŻOWEJ

„Stała Rada Zbożowa”, utworzona
przez Mussoliniego w 1925 r. ogłosiła w
tych dniach sprawozdanie z okresu dzie-
sięciolecia swej działalności. W pierw-
szem pięcioleciu działalności komisji
przeciętny zbiór roczny wynosił 54 miljo-
ny kwintali,

W pierwszych latach następnego pię-
ciolecią wzrósł do 60 miljonėw kwintali.
osiągając w roku bieżącym rekordową
cyfrę 77.144.700 kwintali, zebranych z
5026.731 hektarów. Ogólna produkcja
zboża na skutek przeprowadzonej przez

 

 
rząd kampanji zbożowej, wzrosła o 35 |

Niedawno wyczytaliśmy wiadomość o « mówić, ale przecież nieraz więcej staram
morderstwie popełnionem przez 15-let-
nią uczenicę na swojej koleżance; powo-

dem był fakt, iż zamordowana dobrze

znała sekrety swojej przyjaciółki, zbyt
dobrze wiedziała o jej życiu poza do-
mem i szkołą, mogła więc zdradzić ta-

jemnicę przed matką.

To znowu o innych tragedjach mło-

dzieży donoszą pisma, niema prawie
dnia, żeby się o czemś okropnem nie sły-
szało. Rzeczy straszne, bolesne, zmu-
szające do zastanowienia się nad ich
przyczynami, Co sprawia, że młodzież

dzisiejsza tak mało posiada hartu, tak
mało jest odporna na zło, tak łatwo się

załamuje w walce Zz przeciwnościami i
pokusami?

Nie ulega wątpliwości, pierwszą przy-
czyną jest to, że za mało przywiązuje

się wagi w dzisiejszej szkole do wycho-
wanią moralnego, Osławione „wychowa-

nie państwowe”, inne, przedewszystkiem
doraźne cele mając na widoku, nie doce-

niało momentów moralnych, zupełnie je

nawet zlekceważyło, a skutki okazały
się rychło tragiczne. Propaganda „Štra-
ży Przedniej", przygotowującej stopnio-
wo swoich młodych czytelników do

krańcowej tolerancji, propaganda libe-
ralizmu, dla którego moralność jest

względna — wydaje swoje owoce, Swo-
iste nowele, wywiady i ankiety, artykuły
dyskusyjne — inne autorytety uznawały,
inne światowe świętości na czoło spraw
wysuwały, inne orjentacje wskazywały—
niż autorytet Kościoła i Jego przedsta-
wicieli, świętość dogmatów religijnych,
orjentację według Praw Bożych, Szkoła,
chcąca mieć dobrą opinję u władz winna
była abonować kilka numerów „Straży”,
uczeń starał się rozumieć ideologję „Stra-
ży" — a oto fatalne skutki kilkuletniej
propagandy,

Jest pozatem jeszcze inna przyczyna
zła — to jest zbyt słabe zainteresowanie
rodziców sprawą wychowania swoich
dzieci, Ileż matek, nawet niby to kocha-
jących swoje dzieci, pragnących ich do-
bra, naprawdę lekceważy sprawę wycho-
wania, powierzając dziecko wpływom
ptzypadkowym, niekontrolowanym?
A któż może i powinien miećwiększy

wpływ na kształtowanie się charakteru
i światopoglądu?
Kto może i powinien być najlepszym

wychowawcą, największym przyjacielem
i powiernikiem, najzaufańszymdoradcą ?
Tylko rodzice!

Niestety w bardzo niewielu rodzinach
jest tak, jak być powinno, Przykro to

Pamiętaj o |
bezrobotnych

narodowcach

proc. Przeciętna
wzrosła o 28 proc.

wydajność hektara

W porównaniu ze stanem zbiorów w
roku ubiegłym, zbiory tegoroczne wzro-
sły o 22 proc. Szef rządu włoskiego o-
świadczył, iż celem rządu włoskiego „est
doprowadzić zbiór różnych gatunków
zbóż do 80 miljonów kwintali i podnieść
wydajność z hektara z 15,3 kwintali, o-
siągniętych w roku bieżącym, na 16
kwintali, :

LEW NUBIJSKI PILNUJE
KRÓLEWSKICH KLEJNOTÓW

W związku z zarządzeniami ochronne-
mi, wydanemi przez cesarza Abisynii na
wypadek bombardowania Addis-Abeby,
skarby koronne umieszczone zostały w
specjalnym schronie betonowym, wybu-
dowanym w ogrodach cesarskich. Miej-
sce, w którem przechowano skarby, u-
trzymane jest w tajemnicy. Na dworze
cesarskim opowiadają jednak, że wejścia
p schronu, w którem umieszczono skar-
y, pilnuje potężny lew nubijski, Tylna

ściana olbrzymiej klatki ze lwem przyle-
ga do drzwi, wchodzących do schronu.

Wśród skarbów, tak zazdrośnie strze-.
żonych, znajdują się cenne pamiątki hi-
storyczne, jak złoty naszyjnik królowej
Saby, korona cesarza Teodora, zabrana
po zwycięstwie wojsk angielskich pod
Magdala i samobójstwie cesarza w r.
1868, jako trofeum wojenne do Londynu.
Koronę tę głównodowodzący wojskami
angielskiemi lord Napier złożył królo-
wej Wiktorji, Odtąd przechowywaną by-
ła w skarbcu królewskim w Tower, W
roku 1925 w czasie pobytu w Londynie
ówczesnego regenta Abisynji Ras - Tafa-
ri otrzymał on z rąk króla Jerzego pa-
miątkową koronę, którą w kilka lat póź-
niej ozdobił swą skroń jako cesarz Abi-

 

 

nia poświęca się ulubionemu kanarkowi,
czy pieskowi, niż dzieciom, największe-

mu skarbowi rodziców i narodu.
Czasem się znowu zdarza, że jest ra<

wet nadmierna dbałość matki, czy ojcaą
o dziecko, ale opieka ta jest nieudolna,

pełna sprzeczności, niekonsekwencji,

braku znajomości psychologji dziecka;
ulega się kaprysom i rozpieszcza, alba
zbyt krytycznie ocenia własne dziecka
i zabija jego wiarę we własne siły.

„Przyczyną największej liczby błędów,

jakie spotykamy w dzisiejszem wycho
waniu, jest brak wykształcenia pedago+
gicznego ze strony wychowawców* —
stwierdza Rudolf Dreikurs w swojej „Pe*

„dagogice Indywidualnej”.

Czy dużo jest takich matek, które in=
teresują się pismami  pedagogicznemią

czytają prace na temat wychowania?

Kazimierz Dąbrowa.

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA

Nagroda literacka im. Filomatów, —
Jury dorocznej nagrody literackiej im.
Filomatów, przeznaczonej dla literata
wileńskiego piszącego po polsku, jedno-
głośnie postanowiło przyznać tę nagro*
dę Wandzie Dobaczewskiej za powieść
pod tytułem „Zwycięstwo Józefa Żołą«
dzia", biorąc pod uwagę wartości literac=
kie, społeczno - państwowe i ideowo-mo«
ralne tej powieści. Skład jury był nastę<
pujący; przewodniczący prof. Konrad
Górski, członkowie: Tadeusz Łopalew«
ski, Adam Łysakowski, Helena Obiezier«
ska i Leon Sienkiewicz. Nagroda wyno«
si 21. 500. |

WYSTAWY

Biskupińska osada bagienna nawystaa
wie drogowej, — Na Wystawie Drogo-
wej, otwartej na terenie politechniki
warszawskiej, wielkie zainteresowaaia
wśród publiczności wzbudza w dziale his
storycznym stoisko Ekspedycji Wykopuli«
skowej Uniwersytetu Poznańskiego, prze«
prowadzającej badania w osadzie ba«
śgiennej z przed 25 wieków w Biskupinie
pod Żninem. Wystawione zostały: drewa
niany model fragmentu ulicy okrężnej,
moszczonej dylami dębowemi lub sosno«
węmi, modelik koła tarczowego z jedne<
go bloku drzewa, odlew gipsowy (wiel<
kości naturalnej) kółka czteroszprycho«
wego z gliny — zabawka dziecinna; ry«
sunki mgr. T. Szczygielskiego: 1) rekon=
strukcja chaty łątkowej z przedsiorikiem
i drogą; 2) plan chaty z przedsionkiem i
ulicami; pozatem szereg fotogralij, przed-
stawiających falochron, izbice wału obs
ronnego, tobotników przy pracy, przecz«
nice z chatami oraz ulicę okrężną i inne
fraśmenty budynków osiedla przedhisto<
rycznego.

 

 

ZESPOWROZEZPO ZEYTWE TYT OTTO TY IRLDTOŁCZOZETĘ

synji Poza tem znajduje się w skarbcu
cesarskim wspaniała, drogiemi kamienia-
mi wysadzana korona cesarza Menelika
II oraz berło złote darowane obecnemu
cesarzowi przez króla angielskiego,
Większą część klejnotów koronnych sta»
nowi wspaniały zbiór brylantów i pereł,
ulubionych kleinotów cesarzowej Zaidi-
tu.

FATALNY STAN SŁUŻBY
SANITARNEJ W ABISYNJI

W angielskim miesięczniku lekarskim
„Lancet“, dr. Melly, kierownik angiel«
skiego oddziału Czerwongeo Krzyża, u-
dającego się do Abisynji, zamieszcza ar-
tykuł, w którym przedstawia fatalny stan
służby sanitarnej w tym kraju.

Na 10 miljonów mieszkańców znajduje
się w Abisynji tylko 2 szpitale liczące
500 łóżek. Armja abisyńska nie ma na-
wet zaczątków służby sanitarnej, Leka+
rze, rekrutujący się z tubylców, nie ma-
ją żadnej praktyki. Chirurgów niema zu
pełnie.

W tych warunkach — pisze dr, Melly
— w czasie ewentualnego odwrotu armji,
każdy ranny, który nie mógłby być о4-
transportowanym z pola bitwy, skazany
jest nieodwołalnie na śmierć, gdyż z za-
padnięciem nocy, wychodzą z swych nor
stada hjen, szakali i innych drapieżni-
ków na żer. Abisynja — podkreśla dr.
Melly, — przystąpiła wprawdzie do
Czerwonego Krzyża, rząd abisyński nia
uczynił jednak nic dla stworzenia placó-
wek tej instytucji w kraju, nie posiada-
jąc zresztą ani odpowiednich organizato-
rów, ani środków. W tych warunkach
oddziały Czerwonego Krzyża, wysyłane
do Abisynji przez Stany Zjednoczone,
Anglię i inne kraje, nie wiele będą mogły
zdziałać,

 

 



 

 

Wposzukiwaniu wielkiego meteorytu|
pod Ostrzeszowem

Poszukiwania prof. $zmidta z Eonn — Nowela pierwszym śladem — Meteor miał spaść

przed 28 laty — Niedługo wyjaśni się zagadka

Przed kilku dniami zjechał do O-
strzeszowa w Wielkopolsce prof.
Schmidt z Bonn, celem poszukiwanią
meteoru, który miał spaść w lesie
przed 28 laty,

Cztery kilometry od Ostrzeszowa po
lewej stronie szosy, wiodącej do mia-
steczką Grabowa znajduje się w lesie
meteor. Niegdyś był w tem miejscu
wysoki las, wytrzebiony bardzo nie-
dawno, o czem świadczy młoda kultu-
ra leśna. Na miejscu pracuje kilkuna-
stu ludzi, zajętych odgrzebywaniem
masy, przypominającej przypalony
metal, zardzewiały, podobny do brył
rudy. Obok starszy pan w okrągłej
czapce to p. Schmidt, profesor Uniwer-
sytetu w Bonn. W rozmowie dowiadu-
jemy się, że prof. Schmidt jest meteo-
rologiem i wykłada w Bonn zagadnie-
nia wszechświata. Wypytujemy o
szczegóły, uczony chętnie opowiada.

Prof. Schmidt zainteresował się me-
teoremwr. 1931, kiedy w numerze
czasopisma Reklams Uniwersum na-
potkał na nowelkę, w której autór
Tantz z Koblencji opisuje zdarzenie ze
swego życia, Tantz w nocy z 3 na 4
września 1907 r. wracał pieszo z Gra-
bowa, Gdy znalazł się w lasach miej -
skich zarysowała się na ciemnem nie-
bie ogromna łuna. Widowisku towa-
rzyszył groźny świst i szum. Tantz zó-
stał silnym wstrząsem powietrza rzu-
cony pod pień sosny, a gdy się otrząs-
nął z pierwszego wrażenia zobaczył w
lesie płonącą masę, Oddalając się, wi-
dział olbrzymią łunę na niebie. Zda-
rzenie to miało miejsce około godz. 2
w nocy.

W dniu 5 września tegoż roku wy-
chodząca we Wrocławiu „Schlesiche
Zeitung“ zamieściła obszerną notatkę
o meteorze, który spadł z dnia 3 na 4
września, Donosili o tem świadkowie
z pod Krotoszyna i z pow. strzygłow-
skiego na Śląsku, oddalonego od O-
strzeszowa około 140 klm. Wszyscy
świadkowie podawali w przybliżeniu
czas spadającego meteoru i kierunek
lotu. Mając takie dane, odszukał prof.
Schmidt przedewszystkiem Tantza, a
później skomunikował się z pozostały-
mi świadkami. Na podstawie danych
przystąpił następnie prof. Schmidt do
badań i na podstawie obliczeń, w któ-
rych wziął pod uwagę szybkość spada-
jącego meteoru szybkość obrotów zie-

Z KRAKOWA
Teatr im, J. Słowackiego: Piątek

„„Azais”,
Kina polskie;
Apollo: Raper: Hiszpański”,
Promień: „Księżniczka przez 30

t „Urwis Hi ji”
Stella: „Świat się śmieje”,
Sztuka: „Dziewczę z obłoków”,
Šwit: „Seguoja“,
Uciecha: „Mała mateczka”.
Zorza: „Przybłęda”,
Zebranie członków Stronnictwa Na-

rodowego, — W niedzielę dnia 22 b. m,
© godz. 1i-ej przedpołudniem odbędzie
się w sali Domu Ludowego „Wisła”* przy
ul. Radziwiłowskiej 23 zebranie człon -
ków Stronnictwa Narodowego. Referat

. * „Obóz Narodowy w Łodzi” wygłosi
pt. Leon Grzegorzak, działacz Stronni-

ctwa Narodowa w Łodzi. Wstęp za le-

"aa sa Šato bo Stan. Wodzijwa pam po Stan. с-
kim. — Anna z hr, Wodzickich hr. Anto-
miowa Wodzicka ostatnia w prostej linji
prawnuczka St. Wodzickiego, oddała
swemu ukochanemu miastu w darze do
zbiorów Muzeum Narodowego portret
Stan. Wodzickiego, malowany olejno w
r. 1819 przez znanego krakowskiego ma-
larza, prof. uniw. Jagiellońskiego J. Pesz-
kę, oraz szereg dyplomów holdowni-
czych, pisanych na pergaminie, lub dru-
kowanych na jedwabiu z pieczęciami
Wolnego Miasta w srebrnych puszkach.
Do dyplomu wręczonego przez reprezen-
tantów > ewoal Krakowskiej z
dnia 22.12.1835 dołączony jest złoty me-
dal (średnicy 7 cm.) wybity ku uczczeniu
wiekopomnych zasług położonych przez
*Stan. Wodzickiego, jako prezesa Wolne-
go Miasta Krakowa. Stan. hr. Wodzicki,
postać historyczna w dziejach naszego
miasta, urodził się w r. 1764 r. zmarł w
Krakovis dnia 14 ao ar,

dzynarodowa konierencja pszcze-
larska w Krakowie, — W dniu 16 paź-
dziernika b. r. odbędzie się w Krakowie
przedwstępna konferencja delegatów
związków pszczelarzy kilkunastu państw
europejskich, ma'ąca za cel przygotowa-

| mie i omówienie PR związanych z u-
rządzeniem projektowanego wielkiego
międzynarodowego p pszczelar-
skiego i wystawy w Budapeszcie w roku
przyszłym.
Przedwystawą zdrojowiskową. — Izba
Przemysłowo - Handlowa w Krakowie
zwołała na sobotę, dn. 21 b. r., konferen-
cję turystyczno - zdrojowiskową, na któ-
rej omówione zostaną: sprawa Wystawy
Zdrojowiskowej w Krakowie oraz pro-
= inwestycyjny zdrojowisk na rok
1936.

 

dni”

 

(Od własnego korespondenta)
mi, kierunek północno . wschodni i
godz. 1,42 jako czas spadania oznaczył
przypuszczalne miejsce zetknięcia się
meteoru z ziemią. Plan odpowiadał ze-
znaniom Tantza.
Z zebranemi materjałami przybył

prof. Schmidt do Ostrzeszowa i rozpo-
czął poszukiwania. Wprowadzony w
błąd przez bryłę granitu i wyprowa-
dzony zeń przez prof. Morszewica z
Warszawy, udał się do leśniczego Mi-
chałowicza, przy pomocy którego zna-
lazł w lesie pod lekką powłoką ziemi
bryłę meteoru.
Zebrano kilkunastu robotników i

przystąpiono do prac. Znaleziono ma-
sę twardą, pokrytą rdzą. Wezwany z
Warszawy szef instytutu geologji i pa-
leontologji prof. dr. Kužmiar nie
sprzeciwił się przypuszczeniom prof.
Schmidta, obecnie jednak celem obu
uczonych jest dotarcie do jądra mete-
orytu. Dynamitem więc rozpoczęto
rozsadzać znajdującą się w ziemi bry-  

Z CAŁEGO ECRASU
BIAŁYSTOK
————

Nagły wniosek, — W dniu 18 b. m. od- |
było się posiedzenie Rady Miejskiej w
Białymstoku, na którem między innymi,
został zgłoszony przez radnych poniższy
wniosek:
„Jak wiadomo z prasy, do obozu izo-

lacyjnego w Berezie Kartuskiej został
wywieziony w dniu 1 września b. r. i tam
obecnie jeszcze się znajduje członek tu-

tejszej Rady Miejskiej, radny p. Czesław
Serwatko.
Podając Radzie Miejskiej o powyższem

do wiadomości, niżej podpisani radni
zgłaszają następujący nagły wniosek:
„Rada Miejska w Białymstoku upo-

ważnia Zarząd Miejski, aby bezzwłocznie
wystosował umotywowaną prośbę do
miarodajnych czynników o natychmia-
stowe zwolnienie z obozu izolacyjnego w
Berezie Kartuskiej członka tutejszej Ra-

dy Mie;skiej, radnego p. Czesława Set-
watko”,

Przewodniczący Rady Miejskiej nie
poddał tego wniosku pod głosowanie ze
względów formalnych, lecz przyjął go ja-
ko dezyderat, obiecując zająć się oma -
wianą we wniosku sprawą,”

DOBRZYŃ nad WISŁĄ.

Morderstwo na drodze, — Terenem
bestjalskiego zabójstwa stała się droga
pomiędzy Sobowem a Strupczewem. W
nocy z dnia 7 na 8 b. m. wracał nią z So-
bowa niejaki Góralski. W ciemnościach
nocy natknął się na jakichś osobników,
którzy napadli na niego, bijąc go żelaz-

nemi łomami. Góralski, pobity donie -
przytomności, skonał w trzy godziny póź-
niej, Początkowo przypuszczano, że
śmierć jego nastąpiła wskutek paraliżu
serca. Przypuszczenia te były tem praw-
dopodobniejsze, że na ciele zmarłego nie
znaleziono żadnych śladów, Dopiero je-

den z sąsiadów doniósł o wypadku po-
licji. Sprowadzono komisję z Płocka, któ-
ra ustaliła, że Góralski został zabity.
Jak się okazało, napastnicy poobwi-

jali łomy żelazne szmatami tak, że ude-
rzenia nie pozostawiły śladów. Stwier-
dzono również, że i wnętrzności brzu-
cha były uszkodzone coby dowodziło, że
napastnicy znęcali się nad zmarłym Lo-
piąc go i gniotąc kolanami.

Policja rychło wpadła na trop zabój-
ców. Są nimi Bolesław Kołowczak i
Witkowski, Obu zakuto w kajdany i od-
stawiono do więzienia w Płocku, Szcze-
gółowe dochodzenie ustali zapewne przy-
czyny tej ponurej zbrodni.

ŁOWICZ

Echa śmierci Konopki - Rolanda. —
Wydział cywilny sądu okręgowego zasą-
dził na rzecz wdowy po ś. p. W. Rolan-
dzie tytułem powództwa cywilnegu od
magistratu łowickiego 50.000 zł. Znany
artysta W. Roland zginął w 1929 r. w ka-
tastrofie samochodowej w Łowiczu przy-
czem, jak ustaliło śledztwo, %atastrofa
była spowodowana brakiem znaków о-
strzegawczych i barjer ochronnych ra u-
licy, za co odpowiedzialność ponosi ma-
gistrat łowicki,

ŁĘCZYCA

Poświęcenie Domu Katolickiego. —
Dzięki zabiegom ks. kanonika Żukow-
skiego, dziekana łęczyckiego, został

wzniesiony w Łęczycy, w centrum mia-

sta piękny dom katolicki, przeznaczony

 

 

 

 

 dla organizacyj parafjalnych. Poświęce-

Ostrzeszów, we wrześniu.

łę, bez pozytywnych jednak dla nauki
wyników, ;

Gdyby znalezisko w lesie miejskim
w Ostrzeszowie okazało się rzeczywi-
ście meteorem, to byłby to najwięk-
szy meteor, jaki dotąd znaleziono.
Trudno narazie ustalić jego rozmiary,
a powierzchnia górna wynosi mniej -
więcej 20 m. kwadratowych.

Starsi ludzie opowiadają obecnie, że
przed kilkudziesięciu laty szukali
wraz z rodzicami na starem mieście
wielkiej łuny, która przez dłuższy czas
odbijała się na niebie, Noc jednak za-
kryła tajemniczy wypadek i dopiero
po 28 latach uczeni zainteresowali się
nim na nowo. Łuna na niebie jest
zdaniem prof. Schmidta zupełnie uza-
sadniona, gdyż rozżarzony meteor :nu-
siał stygnąć przynajmniej przez 2 ty-
godnie. Jest jednak zagadką, dlacze-
go meteoru nie znaleziono, jeżeli się
weźmie pod uwagę, że leżał on o nie-
całe 100 metrów od szosy.

nia domu Akcji Katolickiej dokonał ks.
dziekan, poczem witając przedstawicieli
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolic-
kiej i organizacyj przemówił w serdecz-
nych słowach do zebranych, podkreśla-
jąc znaczenie domów katolickich, jako o-
środków ogniskujących życie  religijno-
społeczne w parafjach. W  uroczystoś-
ciach poświęcenia domu katolickiego
wzięli udział: ks, kanonik St. Nowicki —
dyrektor Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej, ks. Zygmunt Franczewski —
sekretarz generalny K. S. M, p. prot.
Zygmunt Podgórski — prezes Diecezjal-
nego Instytutu Akcji Katolickiej, przed-
stawiciele organizacyj kulturalno-oświa-
towych, społecznych i wielkie rzesze pa-

rafjan.
Dom parafjalny posiada piękną salę

odczytową, salę zebrań dla organizacyj
parafjalnych, bibljotekę,

RADOM

Sprostowanie urzędowe, — Komisarjat
Rządu na m, st. Warszawę nadsyła nam
następujące sprostowanie w związku z
zamieszczoną w Nr. 110 czasopisma
„Warszawski Dziennik Narodowy” no-
tatką p. t. „Pokłosie wyborcze”:
Nie odpowiada prawdzie zawarta w

notatce informacja, że w dniu 8 wrześ-
nia do lokalu komisji wyborczej we wsi
Zadruże w powiecie kozienickim niezna-
ni sprawcy wrzucilj w czasie głosowania
śranat wojskowy, który jednak nie wy-
buchnął i, że policja prowadzi w tej spra-
wie dochodzenie przeciwko zamachow -

com.
Faktem natomiast jest, że podobny

wypadek w powiecie kozienickim wogó-
le nie wydarzył się i, że wsi Zadruże w
tym powiecie niema.

Za komisarza rządu
Jan Łepkowski

Naczelnik Wydziału Bezpiecz.

Z Magistratu m. Radomia. — Z powo-

 

"du nieotrzymamia należnych sum sxar-
bowych, dotychczas jeszcze nie wypłaco-
no wielu urzędnikom miejskim miesięcz-
nych pensyj oraz wstrzymane są wypłaty
za dostawy dla miasta jak też i op.sty za
lokale za,mowane przez oficerów radom-
skiego pułku. W naibližszych dn'ech gdy
magistrat otrzyma należne mu furdusze,
wszystkie zaległości zostaną uregulo-

wanell

RÓŻAN NAD NARWIĄ

Z sądu, — W daiu 16 b. m. sąd grodz-
ki skazał na mocy art. 262 k. k. b. na-
czelnika urzędu pocztowego w Różanie
Feliksa Piosika na miesiąc aresztu z za-

wieszeniem wykonania kary na przeciąg
2-ch lat, Z przebiegu sprawy okazało się,
że oskarżony, będąc naczelnikiem, przy-
właszczył sobie stanowiącą własność
Skarbu giętą kozetkę, którą zmuszony
był zwrócić na usilną prośbę policji. Za-
znaczyć wypada, że przed tą sprawą miał
p. Piosik w tymże sądzie i inną sprawę o
niezgodne z prawdą stwierdzenie swym
podpisem ukończenia 4-ch klas gimna-
zjalnych przez swego znajomego. P. Pio-
sik jest obecnie urzędnikiem na poczcie
w Węgrowie.

SIEDLCE

"Spłonęła niemal cała wieś, — We wsi
Borki z nieustalonej przyczyny wybuchł
pożar, który objął wkrótce niemal całą
wieś. Spłonęło ogółem 22 domy miesz-
kalne i 88 budynków gospodarczych.

Straty sięgają sumy 200 tysięcy złotych. premjerą ,,
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Ziemia jarosławska gromi sanację
(Od własnego korespondenta)

Małopolska środkowa była niegdyś
terenem niezwykle rozbitym pod
względem politycznym. Dziś sytuacja
ulega radykalnej przemianie. Rosnący
w siłę Obóz Narodowy zaczyna, zdo-
bywać coraz większe znaczenie zarów-

no w zażydzonych miastach i miastecz-

kach jak i na wsi, gdzie wpływy rady-
kalnych stronnictw znikają poprostu
z dnia na dzień. Plebiscyt wyborczy w
dniu 8 września b. r. stał się w ziemi
jarosławskiej druzgocącą klęską sana-

cji. Już akcja przedwyborcza dała sa-
nacji, Już akcja przedwyborcza dała

sanacji przedsmak porażki, Nie po-
magały obietnice i groźby, Polacy

nie chcieli głosować, Nie brak było
obrazków humorystycznych: np. w
jednej z wsi pod Jarosławiem zjawiło
się na zebranie przedwyborcze B, B.
aż trzech prelegentów z miasta nie-

stety słuchaczy żądnych wysłuchania
„Sanacyjno - twórczych” referatów,
stawiło się zaledwie dziewięciu (li-
cząc w to i miejscowego sołtysa); pa-
nowie prelegenci musieli więc, szyb-
ko autem pocichu umknąć do miasta.

W innej znów wsi, liczącej przeszło
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SKIERNIEWICE

zwie i aresztowania, — W
związku z wypadkami w czasie wyborów
dokonano w ostatnich dniach całego sze-
regu nowych aresztowań wśród człon-
ków Stronnictwa Narodowego, jedno-
cześnie zaś zwolniono kilka osób z po-
śród dawniej uwięzionych. Między inne-
mi zwolniono prezesa Stronnictwa Naro-
dowego w Skierniewicach p. Bęczkow -
skiego. Zdarzył się też i taki wypadek, że
zwolnieni z więzienia w Łowiczu naro-
dowcy zostali po przyjeździe do Skiernie-
wic powtórnie aresztowani i znowu od-
stawieni do więzienia.

STRZAŁKOWO

Zastrzelony na zabawie, — W niedzie-
lę 15-go b. m. w majętności Kościanki p.
Sokolniki na zabawie Ochotn. Straży Po-
żarnej został zastrzelony z rewolweru 29-
letni robotnik Franciszek Czerniewski z

Małej Chociczki p. Września.
Zgon nastąpił momentalnie, a zwłoki

zostały zabezpieczone na miejscu, aż do

przybycia komisji sądowej z Wrześni,
która przybyła w poniedziałek Q godz.
16.
Jako silnie podejrzani o popełnienie

zabóstwa zostali aresztowani robotnicy

Feliks Śleziona i Florjan Włódarczyk.
Dochodzenia prowadzi, post, pol. państw.
w Strzałkowie.

 

 

 

Jarosław, we wrześniu,

2000 mieszkańców i to z ludnością
mieszaną polsko-ruską, zjawiło się na
zebranie sanacyjne aż 30 ludzi,

W okręgu wyborczym przemyskim,

do którego ziemia jarosławska nale-

żała, kandydowało, jak wiadomo,

czterech ludzi: książe Sapieha, Ukra-
iniec Celewicz ze Lwowa, osławiony,
Burda z Przemyśla i Starorusin dr.

Chotyniecki, Pomyślano o arystokra-
cji i mniejszościach, ale zapomniano

o tych, którzy stanowią 70 proc. pol-
skiej ludności: o chłopach. To też
chłop polski z ziemi jarosławskiej dał
sanacji godną odpowiedź, We wsiach
polskich procent głosujących wahał
się między 2 proc. a 30 proc. Podajmy
kilka przykłądów: wieś Rzeplin 2,4
proc, Wierzbna 5,5 proc, Ożańsk 2,7
proc, Szczytna 12,4 proc, Pawłosiów
12.2 proc. Inaczej było we wsiach z
ludnością mieszaną: Rusini pośpie-
szyli gromadnie do urn wyborczych,
mając zresztą aż 2 swoich kandyda-
tów na kartkach wyborczych. To też
procent głosujących np. w Wiązow-
nicy, wsi mieszanej, wynosił 39,2
proc., a we wsiach z większością ru-
ską: w Terebni 55,1 proc., w Cetuli
53,8 proc, w Zaradowie 53 proc. W;
samem miešcie Jaroslawiu, gdzie lud-
ność żydowska stanowi około 30
proc., udział głosujących wyraził się
cyfrą 36,9 proc. Wieczorem w dniu
głosowania, kiedy okazało się, że klę-
ska sanacji szczególnie w powiecie
będzie ogromna, zaczęły jeździć po
wsiach furmanki, zwożące bezpłatnie
wyborców do miejsc głosowania, Nie-
stety często tak się zdarzało, że fur-
manka wypełniona wyborcami przy
wyjeździe ze wsi stawała pusta przed
lokalem wyborczym, Wyborcy zni-
kali w ciemnościach wieczoru,

Ogółem w powiecie jarosławskim
przeciętnie głosowało 15 — 20 proc.
wyborców, a w powiecie przewor-
skim z ludnością prawie wyłącznie
polską jeszcze mniej, bo poniżej 10
proc. Nie była to jednak tylko bier-
ność, ale dowód, że chłop polski wy-
powiedział ostrą walkę sanacji i zda<
ie już sobie sprawę z tego, jakie po-
winny być. rządy w Polsce,

Druzgocący wynik plebiscytu wy-
borczego, gwałtownie wzrastający
popyt na prasę narodową, szybki roz-
wój ruchu narodowego w mieście i
powiecie, wszystko to wskazuje, że
ziemia jarosławska, która wydała ś.p.
Czesława Mączyńskiego,  bohater-
skiego dowódcę obrony Lwowa, chce
wziąć czynny udział w tworzeniu Pol-
ski Narodowej!

ro.

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki; Piątek o godz. 20-tej

„Muzyka na ulicy”,
Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin;
Apollo: Złoto, z Br. Helm.
Casino: Sequoia.
Chimera: Caranga, komedja muz.
Grażyna: Kot i skrzypce.
Kopernik: Mała mateczka.
Marysieńka: Człowiek — wilk.
Muza: Mężczyźni w niebezpiecznym

wieku i Poszukiwaczki złota.
Palace: Legjon nieustraszonych.
Pan: Petersburskie noce i Poco praco-

wać.
Raj: Weronika, z Fr. Gaal,
Stylowy: Prowokator Azef i rewia.
Świt: Dla ciebie śpiewam, z J. Kiepu-

rą,
Plenarne zebranie Stronnictwa Naro-

dowego Koło Śródmieście odbędzie się w
oniedziałek 23 b. m., o godz. 19,30 w lo-

lae rzy ul. Piłsudskiego 11. Przema-
wiać będzie na tematy bieżące p. Adam
Macieliński.

Centrala automatyczna telefonów zo-
stanie uruchomiona w nocy z dn, 21 na
22 b. m. Abonenci powinniasię
wobec tego ze wskazówkami praktyczne-
mi o używaniu aparatów automatycz-
nych, zamieszczonemi na str. 12-tej spi-
su abonentów,

Triduum. — W związku z uroczystoś-
cią bł, Jakóba Strzemię, która przy-
pada na niedzielę 22 b. m., odbędzie się
w czwartek, Pak i sobotę Triduum w
archikatedrze. Rano codziennie o 8-ej
msza św. w kaplicy bł. Jakóba, a wieczo-
rem o 18-tej nabożeństwo w tejże kapli-
cy. W niedzielę uroczystą sumę odprawi
o godz. 10-ej ks. Biskup.
Pociąg larny do Ustjanowej na za-

wody szybowcowe wyjedzie ze Lwowa 22
b. m. Odjazd o 6,33, rót o 22-ej. Kar-
ta uczestnictwa z biletem wstępu na za-
wody 7,70 zł,

Otwarcie sezonu w Teatrze Wielkim
odbędzie a b. m., t.j. we wtorek,

yzwolenia" Wyspiańskiego  

woe reżyserskiem Konstante-
o Tatarkiewicza i oprawie plastycznej

1. Daszewskiego.

Skrytobój mord. — Sprawa skryto-
por A morderstwa na osobie inž. che-
mika Aurelego Landenber
iż już czwarty dzień mija
nia, nie posunęła się ani na krok. Brak
jakichkolwiek śladów po sprawcy, nie-
możność uchwycenia jego rysów z powo-
du ciemności nocnych, a wreszcie nieu-
chwytny wprost tryb życia odludka,jakim
był ś. p. Landenberger — utrudnia nie-
słychanie wyjście z zagadkowego koła
przypuszczeń, a
W związku z mordem dokonano wpraw-

dzie aresztowania kilku osób, zdae się
jednak, że sprawca zbrodni pozostaje po-
za niemi. Aresztowano m. in. włamywa-
cza mieszkaniowego, Tomasza Nycza,
który wraz z innym usiłował przed kilku
tygodniami dokonać włamania do miesz-
kania ś. p. Landenbergera, on jednak ka-
tegorycznie wypiera si udziału w zbrod-
ni i podaje swe alibi, Odstawiony został
wczoraj do dyspozycji sędziego śledcze-
go. Wczoraj po południu z kaplicy koś -
cioła tvangaliskiogo odbył się pogrzeb
ś. p. Ladenbergera przy tłumnym udzia-
le publiczności, złożonej z jego wspėlwy-
znawców.

Złodzieje odcięliwalizę z pędzącego
samoch: — Wczoraj wieczorem wyje-
chał samochodem ze Lwowa w kierun-
ku Warszawy N. Schwarzwald, dyrektor
firmy „Fox - film*. Zaledwie wyjechał
kilka km. poza Lwów, na terenie wsi
Zboiska w niewyjaśniony sposób niezna-
ni złodzieje zm o szybko samo-
chodu odcięli dużą walizę, umocowaną
pasami do karoserji wozu. W  walizie

era, pomimo
jej popełnie-

mieściła się garderoba Schwarzwalda°
wartości 2.000 zł. Poszkodowany zawró-
cił z drogi i złożył doniesienie w komi-
sarjacie P. P.

Przeniesienie biur komendy P. P.
Lwów - miasto, — Z dniem wczorajszym
komenda P. P, Lwów - miasto przeniosła
swą siedzibę z ul. Kazimierza Wielkie o
30, do gmachu woiewódzkiej komendy
P.P, przy ul. Sapiehy. Na dawne miej-
sce komendy przeniósł się komisarjat V,
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Zbiory ziemiopłodów gorsze niż w 1934 r.
Według prowizorycznych obliczeń

Głównego Urzędu Statystycznego,
dokonanych na podstawie 4.200 spra-
wozdań korespondentów rolnych z po-
łowy miesiąca sierpnia b. r, przy-

' puszczalne zbiory 5-ciu głównych zie-
miopłodów w Polsce przedstawiają się
następująco (w tys. q.): pszenica —
19.985,7, żyto — 63,819,4, jęczmień—

14.286,2, owies — 25.651,7, ziemnia-

ki — 293.867,6. Liczby te mogą ulec
zmianie po omłotach i wykopkach zie-
mniaków. Obliczenia wyżej podane
są jedynie przybliżone i mogą odbie-
gać od ostatecznych, dokonanych w
późniejszym czasie przez władze ad-
ministracji ogólnej, przy pomocy ko-
misyj gminnych i powiatowych.
W porównaniu do lat ubiegłych,

przypuszczalne zbiory z r. b. wypadły-
by następująco (pierwsza liczba wyka-
zuje porównanie do r. 1934 — druga

porównanie do przeciętnej 1930 —
1934 r.): pszenica — o 3,9 proc. mniej-

 

 

sza, względnie o 1,1 proc. mniejsza;
żyto o 1,2 proc. mniejsze ,owies o 0,6
proc. lub o 4,4 proc. większe. . Zie-
mniaki o 12,2 proc. względnie o 4,4
proc. mniejsze.

Najlepszy stosunkowo w porówna-
niu do roku ub. urodzaj wszystkich
5-ciu ziemiopłodów wypadł w woje-
wództwach południowych, natomiast
najgorszy urodzaj pszenicy okazał się
w woj. warszawskiem i kieleckiem;
żyta — w łódzkiem „,wileńskiem i no-
wogrodzkiem; jęczmienia, owsa i zie-
mniaków — w poznańskiem, łódzkiem
i warszawskiem,
Chłodna wiosna zahamowała nieco

wegetację zbóż i dopiero ocieplenie,
które nastąpiło w miesiącu czerwcu,

przyczyniło się do poprawy stanu za-
siewów. Od tego czasu aż do końca
okresu wegetacyjnego ilość ciepła by-
ła naogół dostateczna, a nawet w wo-
jewództwie poznańsk. i łódzkiem nad-
mierna. Wyjątek stanowi wojewódz-

 

Kryzys gospodarczy w Europie
Kurczy się handel Francji. — Pocarsza położenie w Holandji
Handel zagraniczny Francji w sierpniu

b. r. przedstawiał się następująco (w
miljonach franków — w nawiasach pierw-
sza liczba z lipca b. r.. dru$a z sierpnia
r. ub.): import — 1.697,0 (1.742—1.672,0),
eksport 1.174,0 (1.158,8 — 1.391), saldo
ujemne — 523,0 (583,5 — 181,0).
W ciągu pierwszych 8-miu miesię.

b. r. handel zagraniczny Francji kształ-
tował się w następujący sposób (w miljo-
nach franków — w nawiasach dane za
odpowiedni okres r. ub.): import 14.044.2
(15.045,1), eksport — 10.002 (11.001), sal-

° @о ujemne 4.044,0 (4.044,6). Zmniejszył
- się więc w ciąśu tych 8 miesięcy zarów-
. no przywóz, jak i wywóz

„Financial News”, omawiając sytuację
„ waluty holenderskiej, zaznacza. że obec-
ny kryzys florena okazał się przejściowy

i jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. to
niema powodu do obaw.
W dalszym ciąsu pismo podkreśla. że

życie gospodarcze Holandji ulega ciągłe-
mu pogarszaniu. Premier Colijn. pragnąc
zaradzić rosnącym trudnościom ekono-
micznym przewiduje wydanie szeregu za-
rządzeń o charakterze reflacjonistycz-
nym. jak np. zwiększeniu robót publicz-
nych oraz wydatków na obronę. Bora
jego, podkreśla „Financial News“. jest
sprzeczny z zamiarem zachowania pary-
tetu złota. Zdaniem pisma, Colijn znaj-
duje się obecnie w tem samem stadium,
co swego czasu Flandin we Francji, Z je-
dnej strony broni on parytetu złota, z
drugiej strony wkracza na drogę wzmo-
żonej działalności państwa w dziedzinie
gospodarczej.

Zaopatrzenie Włoch
Ropa naftowa — z Rumunii, węgiei —z Hiszpanji

„Hamburger Fremdenblatt" poświęca
dłuższy artykuł sprawie zaopatrzenia

Włoch w ropę naftową i jej przetwory.

Dziennik stwierdza, że Włochy rozwinęły
* w Rumunji wielką akcję, mającą na celu
uzyskanie dostawy produktów naftowych,
niezbędnych dla lotnictwa, okrętów wo-

jennych i automobili. Pismo przytacza
* m. in. ciekawe dane, dotyczące produk-

cji rafinerji naftowej Prahova. Rafinerja

ta w roku bież. wyprodukowała 600.000
ton produktów naftowych, wobec 49.000
ton w r. 1928.
Autor artykułu pisze, iż obecnie toczą

się rokowania pomiędzy Włochami i Ro-
sją w sprawie powiększenia importu so-

wieckich produktów naftowych do Italji,

Przedewszystkiem chodzi tu o poważne

dostawy benzyny,
Z Rzymu informują, iż rokowania wło-

sko - hiszpańskie o dostawę węśla, toczą-
ce się od dłuższego czasu, nie zostały je-
szcze zakończone, przyczem główną tru-

dnością jest osiągnięcie porozumienia co

do cen. Pewne zastrzeżenia nastręcza

również sposób zapłaty, która ma być u-

skuteczniona w formie kompensacji. O-
statnio Włochy zaproponowały podobno

Hiszpanji dostarczanie samolotów i in-
nego materjału wojennego oraz ewentual-

ne odstąpienie licencji na budowę nie-

których aparatów wojennych.

W dążeniu do samowystarczalności
Niemcy troszczą się o rudę żelazną

Pisma niemieckie w działach gospo-
darczych podają sprawozdania z obrad
Niemieckiego Zwiazku Odlewni. Jeden

‚ & prelegentów prof. Paschke omówił
sprawę zaopatrzenia Niemiec w rudę że-
lazną. Mówca stwierdził, że choć udział

„Niemiec w światowe! produkcji żelaza
„ wynosi 15 proc., to jednak tylko 2proc.
zapasów światowych rudy znajduje się

* na obszarze Rzeszy. Kwestia posiadania
własnego surowca jest dla Rzeszy nie-
zmiernie ważną. Chodzi o to. aby na wy-
padek nagłego odcięcia Niemiec od źró-

deł zagranicznych przemysł hutniczy
Rzeszy dysponował, o ile możności, wła-
snem! surowcami.

Prof, Paschke stwierdził, że przy za-
stosowaniu najnowocześniejszych środ-
ków technicznych, Niemcy będą mogły
pokryć 40 proc. zapotrzebowania na ru-
dę żelazną własną produkcią. Prelegent
podkreślił, że nie można mieć nadziei,
aby udało się Niemcom uzyskać w tej
dziedzinie całkowitą niezależność od do-
stawców zagranicznych.  

two wileńskie, z którego większość
korespondentów donosiła o niedosta-

tecznej ilości ciepła dla wegetacji ro-

ślinnej.
Wskutek nierównomiernego rozkła-

du w okresie wegetacyjnym opadów

woj. poznańskie, łódzkie oraz częścio-

wo pomorskie, warszawskie, kieleckie

i śląskie ucierpiały wskutek suszy, w

niektórych zaś powiatach woj. wscho-

dnich odczuwano nadmiar wilgoci w

roli. W pozostałych województwach

ilość wilgoci w roli była naogół dosta-

teczna.

Usżkodzenia, spowodowane przez

burze i grady, były nieliczne, Najwię-

cej doniesień o zniszczeniach grado-

wych otrzymano z woj. białostockie-

go, skąd 28 proc. odpowiedzi kores-
pondentów stwierdziło nieznaczne u-

szkodzenia, 6 proc. znaczne i 66 proc.

— nie wykazało wcale uszkodzeń,

O wyleganiu zbóż donosili korespon-
denci rolni ze wszystkich prawie wo-
jewództw. Najwięcej wiadomości o
wyleganiu nadesłano z woj. lubelskie-

go, białostockiego, nowogródzkiego i

południowych (31 do 49 proc. odpo-

wiedzi), najmniej — z województw do-

tkniętych suszą, a więc przedewszyst-

kiem z poznańskiego i łódzkiego. Nao-

gół wyleganie zbóż miało charakter
nieznaczny, co stwierdziło 80 proc. ko-

respondentów, zawiadamiających ©

wyleganiu,

Žniwa odbyly się, zdaniem 56 proc.
korespondentėw, w czasie normalnym,
według 34 proc. — były opóźnione, a
zdaniem 10 proc. — wcześniejsze.

Najwięcej odpowiedzi, stwierdzają-

cych wcześniejsze żniwa, nadesłano z
woj. poznańskiego i łódzkiego. Nato-

miast najwięcej odpowiedzi, stwier-
dzających opóźnienie żniw — z woj.
białostockiegoi wileńskiego, w któ-
rych to województwach przeszło 70

proc. korespondentów zaznaczyło nie-
pomyślne warunki, w jakich odbywa-
ły się żniwa, Naogół w Polsce 80 proc.
odpowiedzi stwierdziło pomyślny prze-
bieg żniw. :

Porastania zbóż prawie nie stwier-
dzono, jedynie nieznaczne porastanie
żyta odnotowano w województwie
białostockiem i nowogródzkiem (po
26 proc „odpowiedzi oraz wileńskiem
(23 proc. odpowiedzi).

Jakość ziarna tegorocznego przed-
stawia się w odsetkach odpowiedzi
przeciętnie dla Połski następująco (w
nawiasach dane za rok 1934): pszenica
ozima — dorodne: 25 (30) — średnie:
61 (63) — poślednie: 8 (7); żyto ozi-
me — dorodne: 37 (35) — średnie: 58
(58) — poślednie: 5 (7); jęczmień ja-
ry — dorodne: 23 (34) — średnie: 65
(60) — poślednie: 12 (6); owies — do-
rodne: 31 (37) — średnie: 57 (56) —
poślednie: 12 (7). |

Przypuszczalny zbiór owoców
przedstawia się w odsetkach odpowie-
dzi następująco (pierwsza cyfra —
zbiór obfity, druga — średni, trzecia—
mały, (w nawiasach dane za rok 1934):
jabłka — 13 (22), 51 (44), 36 (34);
gruszki — 4 (7), 38 (39), 58 (54); śliw-
ki — 22 (4), 40 (23), 38 (73), Najlep-
szy zbiór jabłek i śliwek okazał się w
woj. wołyńskiem, zaś gruszek stosun-
kowo — w woj. nowośródzkiem.  

Ceny zboża w kraju i zagranicą
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 9 do 15-g0

września 1935 r. w/g obliczenia Biura
Giełdy Zbożowo - Towarowej w War-

szawie, Ceny rozumieją się za 100 kg. w

złotych.

GIEŁDY KRAJOWE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Warszawa 18,48 12.35 16.50 15.12
Gdańsk — — — —
Poznań 17.35 12.50 — 1421
Bydgoszcz 17.04 12.46 15.75 14.75

Łódź 18.92 13.623 — 15.92

Lublin 16.83 11.30 13.25 1261

Równe 1605 11124 — 12.00
Wilno 17.75 12.78 — 1447

Katowice 18.83 1454 — 1546
Kraków 17.87 13.76 16.00 14.00
Lwów 15.873 12.00 — 13.64

GIEŁDY ZAGRANICZNE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Berlin 4494 36,46 — —

Hamburg 2113 1008 — 15.12

Ei 

Targi w Žninie
Z Bydgoszczy donoszą, iž 15 b. m. na-

stąpiło otwarcie Targów Pałuckich w
Żninie, stolicy ziemi pałuckie', Zostały
one zainicjowane przed 4-ma laty, sta-
wiając sobie jako naczelną zasadę — od-
budowę rynku zbytu dla wytwórczości
kra'owej. Zainteresowanie Targami Pa-
łuckiemi wśród producentów kra'owych
wzrasta z roku na rok. W r. b. wystaw-
cy krajowi zgłosili tak liczny udział, że
trzeba było wybudować nowe pawilony.
Na Targach reprezentowane sa prawie
wszystkie działy polskiej wytwórczości: |.
(artykuły śospodarstwa domowego, ma-
terjały budowlane, ceramika. maszyny i
narzędzia, meble, porcelana, wyroby
tkackie i włókiennicze, dywany i xili-
my, artykuły techniczne, artystyczne ,wy-
roby ludowe, galanteriai kosmetyka).
Targi potrwają do dn. 22 b. m.

Ceny słoniny
Według urzędowych danych, na 1 b.m.

zanotowano w całym kraju następujące
detaliczne ceny słoniny solonej za kg.:
Poznań — 2 zł. 20 gr., Katowice — 2 zł.
10 gr. Łódź, Łuck, Toruń, Kraków.
Lwów i Drohobycz — 2 zł., Kielce, Sta-
nisławów i Tarnopol — 1 zł. 80 gr.. So-
snowiec — 1 zł. 70 gr., Włocławek. No-
wogródek i Gdynia — 1 zł. 60 gr., Lublin
i Brześć nad Bugiem — 1 zł. 50 gr., Wil-
no — 1 zł, 45 gr, Warszawa — 1 zł. 40
gr. i Białystok— 1 zł. 30 gr.

Wiadomości gospodarcze
Pol ban Duel, lės E dos

tychczas własnością miasta, został prze-
„kazany przez zarząd miejski na własność
skarbu państwa.

*

W tygodniu od 2-$o do 8-go b. m. we-
szło do portu. gdyńskiego 104 statki o
pojemności 108.393 trn.. zaś wyszły 94
jednostki o pojemności 93.309 trn.
Ogólny obrót towarowy wyniósł

157.371.5 t. (141.930,1 t. — ekšport,
14441 t. — import).

*
Wartošė importu masta polskiego do

Anglji w miesiącu sierpniu r. b. wynio-
słą 40.660 funtów- angielskich wobec
22 funtów ang. w tym samym okresie

r. UD. 7

Jeszcze większy wzrost wykazuje im-
port masła z Polski w okresie pierw-
szych 8-miu miesięcy 1935 r. w porów-
naniu do analogicznego okresu 1934 r.,
a mianowicie: z 110.201 Ł. na 160.640 Ł.
wzrost wyniósł zatem 50.439 Ł. czyli
45.9 proc.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

 

Lord Belpher nic nie odrzekł, W głowie mu

"się zakręciło. Więc ostatecznie miał rację. a

į —Powiem ci szczerze, ciągnął już poważnie

““ Reggie, — že ten strącający kapeluszeAmerykanin

'jest całkiem porządnym chłopem. Usłuchaj mojej

rady i pogódź się z nim. Jeśli kogo potrzebujesz

w rodzinie, to dobrego gracza w golfa. Trzymaj go,

Trzewiczku, nim ucieknie. Nie pożałujesz. No, a te-

raz czas mi się ubrać. Nie będę przecież spędzał

wiosny życia na rozmowach z tobą. Do zobaczenia,
stary. Spotkamy się wkrótce.

Lord Belpher wyskoczył z łóżka. Czuł się go-
rżej, niż przed chwilą, a jedno spojrzenie w lustro

| przekonało go, że wyglądał jeszcze gorzej. Roz-
mowa z Reggie'm nie poprawiłaby zresztą samopo-
czucia żadnemu człowiekowi, który cierpi ból gło-

(owy. Specjalnie zaś dzisiejszy temat był niezwykle
przykry. Lord Belpher nie mógł pojąć Reggie'go.
Nie potrafiłby on jasno określić natury stosunków,
jakie łączyły Reggiego z Maud, ale miał wrażenie,
że jeśli nie są oni jeszcze zaręczeni, to są tego bli-
scy; było więc dla niego irytującem słuchać, gdy
Reggie bronił praw rywala, jakby sam w tej spra-
wie nie był osobiście zainteresowany. Percy czuł do  

swego zbyt uprzejmego przyjaciela rodzaj niechęci,
jaką żywiłby właściciel domu do brytana, widząc go
fraternizującego z włamywaczem. Jakto! Przecież
Reggie bardziej niż ktokolwiek inny powinien pienić
się z wściekłości na tego zuchwalca, który przybył
do Belpher i osiedlił się niemal przy bramie zamku!
Zamiast tego spędził z nim wolny czas na boisku gol-
fowem i zapijał się w jego własnym domu!

Lord Belpher był głęboko wstrząśnięty, Nie ule-
gało dlań wątpliwości, że przybysz wkręcił się do
zamku w przebraniu służącego, Zapewne spotkał się
już z Maud i przygotowywał dalsze spotkania. To
stawało się nie do zniesienia.

Jedno było pewne. Honor rodziny spoczywał
w jego rękach. Wszystko, co należało przedsięwziąć,
by Maud odłączyć od przybysza, musi on sam
zrobić. Reggie był beznadziejny: byłby on nawet
zdolny, według tego, co widział Percy zawieźć wła-
snym samochodem Maud do mieszkania tego czło-
wieka i pożegnać ją na progu, udzieliwszy jej przed-
tem błogosławieństwa. Co się tyczy lorda Marsh-
moreton, to róże i dzieje rodzinne tyle mu zajmują
czasu, że można liczyć najwyżej na jego moraluą
pomoc. Właściwą pracę musi wykonać on sam,
Percy. ‹

Zaledwie powziął to postanowienie, gdy zbli-
żywszy się do okna i spojrzawszy w ogród, zoba-
czył swą siostrę Maud, idącą szybko i jak mu się
zdawało — z widoczną chęcią nie zwracania na się
uwagi, w kierunku wschodnim. A właśnie na wschód
od zamku leżała ferma Platta i należący do niej
domek.
W momencie, kiedy uczynił to odkrycie, Percy

był w kostjumie, mało nadającym się do spacerów
po wsi. Uwaga Reggie'go o jego wątrobie trafiła mu
do przekonania, i miał właśnie zamiar celem usu-

 

 

nięcia bólu głowy i ogólnego poczucia chorobowego
pogimnastykować się przed wzięciem kąpieli parą
indyjskich maczug. Ubrał się w tym celu w stary
sweter, parę szarych flanelowych spodni i salonowe
lakierki. Nie był to strój, któryby wybrał na włó-
częgę po wiejskich drogach, lecz czas naglił i nawet
włożenie pary butów zabrałoby kilka minut, a tym-
czasem Maud mogłaby zniknąć z oczu. Percy zbiegł
nadół, porwał z wieszaka miękki kapelusz myśliw-
ski, który, jak się zbyt późno przekonał, był uży-
wany przez człowieka z głową (dużo mniejszą niż je-
go, i wybiegł w pole. W tym momencie Maud znik-
nęła już na zakręcie ścieżki.

Lord Belpher nie należał nigdy do tej męskiej
klasy społeczeństwa, która uważa biegi za przy-
jemność i rozrywkę. W Oksfordzie, kiedy jego ko-
ledzy w zimne popołudnie latali po brzegu rzeki,
dodając szkolnej ósemce wioślarskiej otuchy ryka-
mi i grzechotkami, Percy przezornie pozostawał
w Swym pokoju przy herbacie i sandwiczu, unikając
przez to kto wie jakich zaziębień i katarów. Gdy już
biegł, to biegł niechętnie i w określonym celu, na-
przykład by nie spóźnić się do pociągu. Nie był
więc teraz w najlepszej formie i ostry sprint, który
był nakazem chwili, jeśli miał nie stracić siostry
z oczu, szybko go znużył i wyczerpał. Lecz miał zato
satysfakcję, że przybył do bramy tuż po Maud,
i zobaczył ją idącą — już teraz wolniej — drogą,
która prowadziła do Plattów. To potwierdzenie jego
podejrzeń pozwoliło mu na chwilę zapomnieć o pę-
cherzu, który się tworzył na pięcie jego lewej sto-
py. Ruszył za nią żwawym krokiem.

(d. c. n.).

Praga 36.23 28.52 28.82 2541
Brno 35.14 27.44 27.94 25.19
Wiedeń 34.33 25.25 31.25 25.00
Liverpool 17.35 — — 1571

Chicago 21.78 882 1470 —
Buenos Aires 14.09 — — 1284

-— 

Giełdy pieniężne -
Notowania z dnia 19 września 1935 r.

DEWIZY ;
Belgja 89,73 (sprzedaż 89,%, kupna

89,50); Holandja 359,10 (sprzedaż, 360,00
kupno 358,20); Londyn 26.22 (sprzedaż
26.35, kupno 26.09); Nowy-Jork 5.31
(sprzedaż 5.34, kupno 5,28); Nowy Jork
(kabel) 5.31 i jedna ósma (sprzedaż 5.34
i jedna ósma, kupno 5.28 i jedna ósma);
Oslo 131,85 (sprzedaż 132,50, kupno
131,20); Paryż 35.01 (sprzedaż35.10, kup-
no 34,92); Praga 21,94 (sprzedaż 21,99,

kupno 21,89); Szwajcarja 172,40 (sprze-
„daż 172,83, kupno 171,37); Stokholm
135.25 (sprzedaż 135.900 kupno 134.60);
Włochy 43,38 (sprzedaż 43,50, kupno
43,26); Madryt 72,57 (sprzedaż 72,93,
kupno 72,21). 3

Obroty dewizami średnie,. tendecją
dla dewiz niejednolita. :
Banknoty dolarowe w obrotach pry«

watnych 5.32 i jedna czwarta — 5,32; ru-

bel złoty 4,73 i pół; dolar złoty 9.04; gram
czystego złota 5.9244. W obrotach pry-
watnych marki niemieckie (banknoty)
156,25; funty nag. (banknoty) 26.22,

PAPIERY PROCENTOWE
7.proc. poż. stabilizacyjna .62,25 —

62,00 — 62,25, (odcinki po 500 dol.) 63.00
—62,75 (w proc.); 4 proc. poż. inwesty-
cyjna ser. 116.75 — 116.25; 4 proc. pań-
stwowa poż. premjowa dolar. 50,75 —
51,00; 5 proc. konwersyjna 68,00 — 68,25
6 proc. poż. dol. 80,25 — 80,50 (w proc.);

8 proc. L. Z. Banku gospodarstwa krajo-
wego 94,00 (w proc.); 8 proc. oblig. Ban-
ku gospodarstwa kra'owego 94,00 (w
proc.); 7 proc. L. Z. Banku gospodarstwą

krajowego 83,25; 7 proc. oblig. Banku
$ospodarstwa krajowego 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 44,00 — 43,00; 5 proc. L. Z. m.
Warszawy (1933 r.) 56,00 — 55,25 —

55,38; 5 proc. L. Z. m. Łodzi (1933 r.)
50,75; 5 proc. L. Z. m. Piotrkowa (1933
r.) 46,25; 5 proc. L. Z, m. Radomia (1933
r.) 38.50.

nych; 8 proc. poż. z roku 1925 (Dillonow=
ska) 89,50 — 88,50 — 89,00 (w proc.);
7 proc. poż. śląska 71,00 — 70,50 (w
proc.); 7 proc. poż. m. Warszawy (Ma-
gistrat) 68,00 (w proc.). `

АКСЛЕ

Bank Polski — 92,75 — 92,50; Węgiel
— 12,00 — 12,50; Lilpop — 8,75; Nor.
blin — 33,00.

Giełda zbożowa |
Notowania z dnia 19 września 1935 r.

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. 13,50 — 13,75;

Żyto II standart 678 gl. 13,25 — 13,50;
OwiesI st. (niezadeszcz,) 497 gl. 16,25—
16,50; Owies II st. (lekko zadsz.) 468 gl.
15,75-16.00; Owies III st. (zadesz.) 438 gl,
15,25-15,50; Jęczmień brow. 16.00-17 00;
Jęczmień 678-673 gl. 15,00 — 15,50; Jęcz-
mień 649 gl, 14,75. — 15,00; Jęczmień
620.5 gl. 14,25—14,50; Groch.polny2400
— 25,00; Groch Victorja 31,00 — 34,00;
Wyka — — — —, Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Łubin niebieski — — — —; Łu-
bin żółty — — — —; Rzepak zimowy
37,50-38,50; Rzepik zim. 35,50-36,50; Rze-

pak i rzepik letni 33,50-34,50; Siemię In.
basis 90 proc. 32,00 — 33,00; Mak nie-
biesli 46:00 — 48,00; Ziemniaki jadalne
— — —, Mąka pszenna gat, I-A 0-20
proc. 33—35,00; Mąka pszen. gat. I B
0—45 proc. 31,00 — 33,00; 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—70 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 gruve 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 16,75 — 17,25; Kuchy rzepakowe
12,75 — 13,25; Kuchy stonecznikowe
—————į Šruta sojowa 45 proc.
20.50 — 21,00.
Ogólny obrót 978 ton, w tem žyta

1294 ton. Usposobienie stałe.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki ł

śruty sojowei rozumieją się łącznie z wore | kiem, innych artykułów — luzem. .

 

 

Pożyczki dolarowe w obrotach prywat.



 

„Łańcuch szcześcia” pękł
Listy krążą, a złotówek nikt nie wysyła

Od dłuższego czasu rozpowszechniła
się w Warszawie man'a znana pod nazwą
„łańcuchów szczęścia”. Polega ona na
rozsyłaniu specjalnych druków pod na-

główkiem „Łańcuch Club National de
Prosperite" (zniekształcona pisownia te-
gó napisu nastraja odrazu sceptycznie dla

sśmej imprezy) do kilku osób, przyczem
pod adresem jednej z nich przekazuje się
pocztą jedną złotówkę lub jednego do-
lata (sumię określa inicjator, który też
pierwszy owe złotówki lub dolary zbie-
ra),

Kalkulacja polega na tem, że kole'no
każdy z uczestników łańcucha ma być
odbiorcą pieniędzy, a ponieważ tymcza-
sę liczba uczestników łańcucha wzra-
sta, istnieje złudzenie, że miast złotów-

ki otrzyma każdy sumę znacznie więk-

szą, dosięgającą dziesiątków tysięcy zło-

tych. Oczywiście tylko złudzeńie; wska-

zuje na to prosty obrachunek matema-

tyczny.
Ale było wiele osób, które dały się

aktisić.
Istotnie niektóre z nich otrzymały po

kilka złotych.
Niebawem jednak przedłużany stale

i wyprężany „łańcuch” wreszcie pękł i
złotówki przestały nadchodzić.
Co się stało? Oto liczba uczestników

łańcucha stała się zbyt duża i niektórzy
r nich otrzymali już parokrotną propózy-

cję przekązania złotówki nie otrzymu-

jąc za każdym razem nic wzamian. Ci,

którzy, uczestnicząc na samym począt-

kū, wygrali w tej grze pewne kwoty, o-

bliczyli, że suma, którą otrzymali, jest

zńacznie mniejsza od sumy obiecywanej

przez inicjatora w nadesłanem wezwa-

REDENR ZOZ STAR SERYROWRYOTOKE.

Walka z pokątnym
totalizatorem

Wczóraj w nocy funkcjonarjusze poli-
©ji i urzędu śledczego wykryli kantor
pokątnego totalizatora przy ul. Marszał-

kowskiej 14, prowadzony przez niejedno-

krotnie karanego za bokmacherstwo
Franciszka Wysockiego (zam. Litewska

12). W chwili wkroczenia policji znaj-

dowało się w lokalu pięć osób. Podczaś

rewizji znaleziono obfity materjał obcią-

"żaący jak: bloczki, kwity, programy wy-

ścigowe i pieniądze. Osoby znajdujące

się w lokalu, po wylegitymowańiu —

zwolniono. Wysockiego aresztowano i o-

sadzono w więzieniu.

40-Iecie filmu
w Warszawie

Ciekawy obchód zorganizowany bę-

dzie w Warszawie w przyszłym tygodniu.

W tym czasie przypada bowiem 40-le-

cie wynalązku pierwszych obrazów fil-

mowych. Z tej okazji wyświetlane mają

być najstarsze filmy znajdujące się w

zbiorach biur filmowych. 40-leciu kina

poświęcony ma być również odczyt w

radjo, (i)

Zamknięcie

ul. ks. Ziemowity

W związku z budową kanalu na ul.

Ziemowita, starostwo grodzkie zarządzi-

ło wstrzymanie ruchu kołowego na tej

ulicy na odcinku od ul.Naczelnikowskiej

do przejazdu kolejowego. Objazd będzie

się odbywał ul. Naczelnikowską, Siarcza-

ną, Radzymińską. Podskarbińską i z po-

wrotem, Zarządzenie to weszło już w

życie i będzie obowiązywało do 15 paź-

dziernika. (b) !  

niu do uczestnictwa, a zatem musiało

być wielu takich, którzy albo zrezygno-

wali z udzjału, albo nie rezygnując z na-

dziei na wygraną, rozesłali listy, lecz za-

niechali wyłożenia owej złotówki. Przy-

kład jest zaraźliwy. Nowy system gry

bez ryzyka stał się wkrótce tak popu-

larny, że obecnie obserwu'emy zwyrod-

nienie, łańcuchów szczęścia, a następn.e

ich zrywanie, Wślad za tem idzie i otrzą-
śnięcie się spółeczeństwa z manii.

 

B. więzień brzeski

dr. Pragier powraca
do Polski

Jeden z b. więźniów brzeskich, b. po-

seł na Sejm PPS., dr. Adam Pragier,
który po uprawomocnieniu się wyroku w
procesie brzeskim wyjechał do Paryża,
zwrócił się obecnie do władz sądowych

polskich z zawiadomieniem, że zamierza

odbyć wymierzoną mu karę 5 lat więzie-

nia,

Niebawem dr. Pragier przyjedzie do
Polski. 

 

Na Nalewkach przvynebienie
Zakaz zatrzymywania przechodniów

Władze administracyjne przystąpiły do
walki z żydowskim zwyczajem natręt-
nego zaczepiania przechodniów na Na-

lewkach i innych ulicach ghetta przez

właścicieli sklepów lub  ekspedjentów.

Policja otrzymała kategoryczny nakaz

sporządzania, w wypadku stwierdzenia

łego rodza'u „propagandy”, protokułów

i kierowania spraw do sądów starościń-

skich. Pierwsze tego typu sprawy już

znalazły się na wokandach administra-
cyjnych. Wczoraj sąd starościński War-
szawa Południe skazał właściciela skła-
du z ubraniami przy ul. Śto Krzyskiej 46
Szaję Korentajera na 12 zł. grzywny !ub

1 dzień aresztu. Jeżeli w dalszym ciągu
akcja przeprowadzona będzie konse-
kwentnie przez czas dłuższy, niewątpli-
wie przyniesie pożądane rezultaty.

Mresztowania wśród kupców mięsnych
W związku z aresztowaniem b. prezesa

Związku Kupców Mięsnych przy ul. Mar-

cinkowskiego, Leona Włodarskiego, jak

również sekretarza tego Związku, Szymo-

na Siwaka, w toku dalszych dochodzeń
z polecenia władz sądowo - śledczych a-
resztowany został wczoraj inkasent za-

mkniętego Związku, Jarosiński. Miano-

wicie Związek ten dzierżawił z decyzji b.
dyrektora rzeźni, dr. Piaskiewicza, bocz-

nicę kólejową. Jarosiński inkasował na-

leżności, które miały być przekazywane
władzom kolejowym, ale należności te

zatrzymywał sobie.
Po zamknięciu Stow. żydowskich hur-

towników mięsńych, władze zwróciły sko-

lei uwagę na cech zrzeszonych rzežnikėw

grupujący rzeźników żydowskich, zarów-

no „trefniakėw“", jak į „koszernikėw“,

Działalność cechu nasuwa pokażne wąt-

pliwości co do tego, czy zgodna jest z

przepisami prawa. Mianowicie cech w

swoim czasie postanowił podjąć zabiegi u

odpowiednich czynników o wpisanie wy-

robu mięsa na listę rzemiosł, czyli cech

dążył do tego, by rzeźników zaliczono

do kategorji rzemieślników. Zarząd bar-

dzo energicznie zajął się tą sprawą, i u-

stalił, że „koszta' tych starań powinny

wynieść conajmniej 20.000 zł. By zdobyć

tę możność, nałożono na wszystkich

członków organizacji haracz, w postaci

50 zł. dodatkowej opłaty, płatnej w

dwóch ratach po 25 zł. Członkowie za-

rządu ze swej strony dawali weksle kau-

cyjne po 1.000 zł. 
„Tani” nabiał od Żydów
Z tajemnic żydowskiego handlu

Miejska służba zdrowia po dłuższych

obserwacjach wykryła kilka potajemnych

przetwórni mlecznych.

W piwnicy niejakiego Szmula Rozen-

berga przy ul. Dzielnej 17 wykryto roz-

lewnię mleka butelkowanego. W pomie-

szczeniu ciemnem, o ścianach czarnych,

pókrytych grubą warstwą brudu i sadzy,

suficie ze zwisającemi paęczynami, i po-

diodze, zrujnowanej kalužami blot, zna-

leziono butelki zapełnione mlekiem, ety-

kiety i kapsle z napisem „Mlekohigje-

niczne z majątku Wieliszew". Piwnicę

opieczętowano, właściciela pociągnięto

do odpoówiedzialności sądowej.

W drugim wypadku Mordka Gryn-

sztajn urządził rozlewnię mleka w paka-
merze przy sklepie z nabiałem w domu
przy ul. Pańskiej 17. Na miejscu znale-
ziono około 100 butelek mleka.

Pozatem w mieszkaniu prywatnem A-
rona Zylbersztajna przy ul. Pańskiej 21
wykryto potajemną wytwórnię serów. W
kuchni żona Zylbersztajna zajęta była
wyciskaniem serów prasą. obciążoną
brudnemi kamieniami polnemi. Na miej-
scu pobrano próby sera. Zapasy twator.
gu w brudnych zardzewiałych konwiach
skażono, prasę porąbano, a winnych po-

| ciąśnięto do odpowiedzialności karnej.

(Om)

Walka z nielegalną produkcją zapalnizek
Wykrycie dwóch zakonspirowanych fakryk

Kierownik brygady pościgowej urzędu

śledczego, działając wspólnie z urzędni-

kami kontroli skarbowej, wykryli w do-

mu Nr. 16 przy ul: Smoczej potajemną

fabrykę zapalniczek w mieszkaniu Alek-

sandra Zarzyckiego. Fabryka ta prowa-

dzoną była na wielką skalę. W kilku po-

kojach zainstalowane były maszyny: m.

in. tokarnia poruszana motorkiem. Mo-

-———
2

Skuteczna walka z przemytnictwem
Działalność śląsk ej straży granicznej

Komenda w Warszawie zestawiła wy-

niki śląskiego okręgu Straży Granicznej

za miesiące: maj, czerwiec i lipićc. Na

tym terenie walka z przemytūictwem.

w cyfrach, przedstawia się następująco:

ujęto przemytu na sumę 155.865 zł., udo-

wodniono przemyt na sumę 169.745,58 zł.,

miedokładności celnych i stemplowych,

4 zw. ukróceń na niekorzyść państwa

wykryto na 163.631,43 zł., nieostemplo-

wanych rachunków i innych dowodów

zajęto na sumę 464.357,46, zajęto prze-

myt towarów monopolowych: tytoniu 22

kig:, papierosów sztuk 749 i 1080 sztuk

cygar. Spirytusu — 410 kg., eteru — 270

kg., sacharyny — 131 kg., zapalniczek—

2580 szt., kamieni do zapalniczek 34 szt.

Z przemytem zatrzymano 1707 osób, w

tem 26 obywateli niemieckich, 8 czecho-

słowackich i po jednym obywatelu Au-

*strji, Francji i Rosji, reszta obywatele

polšcy. Za próby nielegalnego przekro-

czknia grapicy aresztowano 496 osób:

Dokóńano w poszukiwańiu przemytu,
 

465-ciu rewizyj, z czego 346 z wynikiem

pozytywnym. Nielegalne posiadanie bro-

ni wykryto w 8-miu wypadkach i skon-

fiskowano 5 pistoletów automatycznych,

2 rewolwery bębenkowe, 1bagnet, 1 śzty

let, 1 sztucer  małokalibrowy, oraż

strzelbę własnej roboty, Za inne prze-

stępstwa w pasie strefy granicznej za-

trzymano 61 osób. Poza wyżej wymie

nionymi towarami stwierdzono przemyt

następujących artykułów: drożdże, płyn

maggi i kostki, lekarstwa, karty do gry,

wina, owoce egzotyczne, wyroby jedwab:

ne, futra, wyroby gumowe, galanterja

skórzana, wyroby metalowe i tekstylne,

kontekcję, biżuterję, zegary, aparaty pre-

cyżyjne, motory elektryczne, porcelanę

i szkła, obrazy, zwłaszcza ze świętymi.”

motocykle, rowery, okulary, aparaty fo-

tograficzne, wieczne pióra, wózki dzie-

cinne, wozy gospodarcze, parasolki dam-

skie, wyroby kosmetyczne, konserwy ry-

bne, delikatesy, chemikala.

torek pędzący maszyny byt skonstruo-
wany przez „fabrykanta“ i poruszany pa-
rą. Przy rewizji znaleziono 347 sztuk
zapalniczek gotowych, wiele części i
przygotowanych materjałów. W celu nie-
narażania fabryki na rychłą dekonspira-
cję. wyprodukowanych zapalniczek nie
sprzedawano w Warszawie, lecz wywo-
żono na prowincję. Zatrudnionych w fa-
bryce Czesława Dębskiego, zam. Smo-
cza 16. oraz Mieczysława Zarzyckiego.
syna właściciela lokalu. aresztowano.
Drugą nielegalną fabrykę zapalniczek

bowej w mieszkaniu prywatnem Henry-
ka Bartolda — Żytnia 18. Zabrano 147

sztuk zapalniczek gotowych oraz wiele

części i przygotowanych materjałów do

fabrykacji. (Om)
A

Groźba strajku kin

Właściciele kin w Warszawie zostali

zawiadomieni, że poczynając od dn. 1

października r. b. będzie cofnięta przez

prezydenta miasta zniżka podatku miej-

skiego od wyświetlania obrazów filmo-

wych. Zniżka ta była stosowana bez

przerwy od r. 1932, przyczemwynosiła

16 procent. Wobec takiego stanu rzeczy

zarząd Związku Właścicieli Kin zwołał

na 24 b. m. nadzwyczajne walne zśro-

madzenie celem zastanowienia się nad

wytworzoną sytuacją. Ma być przedsię*

wzięta interwencja u władz miejskich i

państwowych. Gdyby interwencje te

 

žliwošė ogłoszenia strajku kin warszaw-

skich. (Om) 

wykryli urzędnicy brygady kontroli skar- |:

nie odniosły skutku, rozważana jest mo-- 

Niebawem zapadnie decyzja
w sprawie postulatów spółdzielni mieszkaniowych

Zarząd związku spółdzielni budowla-

no - mieszkaniowych przedłożył przed

kilku miesiącami ministerstwu skarbu

obszerny memorjał, ilustrujący * trudną

sytuację finansową kooperatywmieszka-

niowych.

Spółdzielnie budowlano mieszkaniowe

walczą„zwielkiemi trudnościami płatni-

czemi, powodowanemi niewypłacalno-

ścią lokatorów domów spółdzielczych i

właścicieli nowych domów, wybudowa-

nych z kredytów spółdzielczych.

Związek spółdzielni budowlano-miesz-

kaniowych wystąpił z daleko idącymi

wnioskami, mającymi na celu oddłużenie

spółdzielni, Oddłużenie to miałoby być

dokonane w drodze redukcji sumy za-

ciągniętych pożyczek oraz dalszej obniż-

ki oprocentowania.  

Jak słychać decyzja ministerstwa

skarbu w sprawie oddłużenia koopera-

tyw mieszkaniowych zapaść ma w naj-

bliższym czasie. (pr)

Zmiany wśród sędziów
śledczych

W/ najbliższym czasie nastąpi szereś

przesunięć wśród stołecznych sędziów

śledczych. Sędzia śledczy zapasowy przy

sądzie okręgowym w Warszawie, Dy-

mitr Przewłocki objąć ma stanowisko

sędziego orzekającego. Na jegomiejsce

sędzią zapasowym zostanie sędzia śled-

czy VI rewiru, Stanisław Zalcberg. (i)

Gimnazja z prawami państwowemi
wprowadzenie nauki modelarstwa lotniczego

W związku z rozpoczęciem nowego ro-

ku szkolnego 1935-36 ustalony został wy-

kaz gimnazjów prywatnych korzystają-

cych z praw szkół państwowych. Z praw

państwowych korzystać będzie w BE

409 szkół prywatnych. z czego w War-

szawie 81. w Łodzi 23. w Krakowie 7.

Ze względu na wielkie znaczenie lot-

nictwa dla życia państwowego Zapadła

decyzja wprowadzenia w szkołach po-

wszechnych i w gimnazjach państwowych

nauki modelarstwa lotniczego, polegają-

cej na budowie modeli aparatów latają-

cych i t. p. Budowa modeli lotniczych

prowadzona będzie w szkołach po-

pi

Czy tak powinien postępować

szanujący się kupiec?

Pan X. (nazwisko znane jest redakcji)

kupił w owocarni M. Bogdana. N. Świat

47, 1 kg. węgierek, Po przybyciu do do-

mu nabywca stwierdził, że połowa tych

śliwek jest zupełnie niezdatna do użycia.

więc będąc znowu w mieście. poszedł do

właściciela firmy na skargę.

P. Bogdan, . zamiast przeprosić za

sprzedanie zgniłego towaru, przyjął skar-

żącego się bardzo niegrzecznie, mówiąc:

Pan siedział na tych śliwkach, a teraz

ma do mnie pretensję!

Czy tak wolno zachowywać się kupco-

wi stolicy i śródmieścia?

"Tabela wygranych

Loterji Państwowej
(Nieurzędowa)

Wczoraj w 1l-ym dniu ciągnien'a 4-ej

klasy Polskiej Państwowej Loterji Klaso-

wej, wygrane padły na numerynastępu-

jące: N
Zi. 50.000 na nr.: 35168
ZŁ. 10.000 na nr. nr.: 2917 56718 13468

82009. 140983
ZŁ 5.000 na nr. nr.: 58975 92260 103223

148086 181240
ZŁ 2.000 na nr. nr.: 26218 33140 47616

49504 51228: 73345 78913 80400 80552 95223

109897 131477 132268 138046 143199 148732

153339 153455 183232
ZŁ 1.000 na nr. nr.: 5241 11013 14410

34842 37029 40121 41831 42111 42441 40927

45747 45488 49136 49183 51398 59321
62071 74636 79182 80406 84531 85184
85512 91047 91395 94916 96604 98908
98028 102712 109134 109459 117195
117436 122377 120463 129250 136478
152573 153281 153889 161251 165271 168045
171005 177202 182978 180489,  

wszechnych w oddziałach VI. VII. a w

gimnazjach zaś we wszystkich 4-ch kla-

sach Celem przygotowania do tych wy-

kładów personelu nauczycielskiego zor-

ganizowane będą specalne kursy dla

nauczycieli. (i)
—

Echa katastrofy
na moście Poniatowskiego

Do wydziału V cywilnego sądu okrę-

gowego wpłynęło powództwo na tle wy-

padku najechania autobusu międzymia-

stowego Polskich Linji Autobusowych na

wóz chłopski na moście ks. Józefa Ponia-

towskiego, wiosną r. b.

W czasie tej katastrofy zabity został

woźnica, 'Stanisław Sosnowski. Aczkol-

wiek władze prokuratorskie umorzyły

dochodzenie przeciwko kierowcy autobu-

su, rodzina zabitego wieśniaka wystąpi-

ła z żądaniem przyznania jej renty 5Кач

pitalizowanej w wysokości 30.000zło-

tych. Proces o wypadek autobusowy

znajdzie się na wokandzie w dniu 27

b. m. (i)

Japoński kawior w Polsce

Doumpingowy eksport artykułów żyw

nościowych przez Japonję trwa nadal.

Polscy hurtownicy rybni obserwują opa-

nowanie dostawy kawioru dla Polski

przez Japonję Według otrzymanych wia-

domości do Gdyni wysłany został z Jo-

kohamy nowy transport kawioru japoń-

skiego. Wiezie go specjalny statek chło-

dnia, przyczem ładunek japońskiego ka-

wioru wynosi 3 wagony. Przybędzie on

do Polski w połowie przyszłego mie-

siąca. (i)

Rejestracja rocznika 1917
W sobotę, 21 b. m. w kolejnym dniu

rejestracji mężczyzn, ur. w r. 1917, win-

ni stawić się w wydziale wojskowym za-

rządu miejskiego przy ul. Florjańskiej 10

w godz. od 8 m. 30 do godz. 13 poborowi
zamieszkali w VII komisarjacie P. P.,

których nazwiska rozpoczynaą się od

liter R. do Ż. włącznie. Za niezgłosze-

nie się w terminie do rejestracji grozi ka-

ra aresztu do 3 miesięcy i kara grzywny

do 3.000 zł., albo jedna z tych kar.

 

Tragedia 14-letniej dziewczyny
Ponura tajemnica przedmiotem rozprawy sądowej
Sąd apelacyjny w Warszawie rozpa-

trywał wczoraj skomplikowany i przewle-

kły proces Władysława Królikowskiego.
Tło sprawy jest następujące.

* Licżąca zaledwie 14—15 lat (wiek nie

został ściśle ustalony) Aniela Zwierz-

chowska, popełniła samobó'stwo. W pa-

rę tygodni po jej śmierci wpłynęła do

prokuratora skarga rodziny zmarłej,

wskazująca na 22-letniego Władysława

Królikowskiego, jako na winowajcę

śmierci młodej dziewczyny. W skardze

wyjaśniono, że parę miesięcy przed

| śmiercią 14-letnia Aniela padła ofiarą

gwałtu ze strony Królikowskiego. Kiedy

dowiedziała się następnie od lekarza, że

znajduje się w ciąży. postanowiła ode-

brać sobie życie i przy pierwszej okazji

zażyła trucizny. Przed śmiercią zdołała

wyżnać rodzinie przyczynę samobójstwa,

wymógłszy jednocześnie przysięgę, że

hańba jej pozostanie w ta'emnicy i nikt

się w żadnych okolicznościach o niej ni-

gdy nie dowie. Rodzina pierwotnie do*

trzymywała przyrzeczenia, po pewnym

czasie jednak zdecydowała się je złamać

i skierować sprawę do prokuratóra.

Królikowskiego aresztowano. Sprawa

ciągnęła się z górą dwa lata i dopiero w

 

dniu wczorajszym została rozstrzygnię«

ta przez drugą instancję.
Akcja obrońcy adw. Z. Szczerbińskie-

go szła w kierunku udowodnienia, zgod-
nie z twierdzeniem oskarżonego, że
Królikowskiego nie łączyły nigdy żadne
bliższe stosunki z ofiarą tragedji. Oko-
liczności, które starał się przytem uwy-*
puklić, stawiały w dwuznacznem świe-
tle dobrą wiarę skarżącej rodziny.
Okazało się mianowicie, że załączona

do akt metryka urodzenia zmarłej za-
wiera fałszywe dane, wobec czego nie-
podobna określić ściśle w jakim była
wieku, dalej. że miejsce spełnienia rze-
komego przestępstwa wyklucza zgóry
możliwość użycia przemocy przez oskar-

żonego i t. d.
W tych okolicznościach* sąd okręgo-

wy wydał wyrok uniewinniający, sąd a-
pelacyjny wyrok ten zatwierdził,

Ta'emnica tragedji Anieli Zwierzchow-
skiej pozostała nierozwikłana. Pewne о-
koliczności jednak. które wyszły na jaw
i sam przebieg procesu daje wiele do
myślenia „ którzy interesują się nę-
dzą wielkomiejską i upadkiem  moral-
nym, szerzącym się na tem tle w sposób

zastraszający.

a
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a
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Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? nej 1 przedstawienie p. t. „Lekarz

Pogoda o zachmiurzeniu zmien-| mimo woli” kom. w 3 aktach Miille-

nem, miejscami przelotne deszcze. rą ma które zaprasza szerokie war-

r. b. p. wiceminister rolnictwa i rel
roln.
prezesa Dyrekcji
wych w Wilnie Szemiotha dokonał
inspekcji gospodarstwa rybnego nad O godz. 4-ej „Wiszystkie prawa zastrzeżone”

Naroczą, w pow. postawskim oraz w
nadleśnictwie brasławskiim.

. Temperatura bez większych|stwy pracujące. tia :

zmian. — Białorusini starają się o gimna-

Umiarkowane, * chwilami *pory-| zjum. Jak się dowiadujemy czynniki

wiste wiatry z kierunków  zachod-| białoruskie, kierujące sprawami kul-
nich. turalno - oświatowemi,  poczynily

DYŻURY APTEK: starania w epa uzyskania ze-
; : „ fzwolenia na uruchomienie gimna-

„biški X. 099, dy, „anatomia zjum białoruskiego. Jako motyw ko-
— ła białoruskie podają znaczne zwięk

szenie się ilości młodzieży szkolnej
szkołach powszechnych i brak

Apteka Jundziła Mickiewicza 33.
Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-
miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza

w

ip Konfiskata „Dziennika Wi-| sredniego zakładu naukowego na
leńskiego. W dniu wczorajszym prowincji. (b)  „Dziennik Wileński' ulegi kontiska-
cie w związku z notatką o pogrze-
bie ś. p. Józefa Kluźniaka w Często-
chowie. N

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

podaje do wiadomości,

Z MIASTA.
— Przeniesienie przystanku au-

tobusowego. Z dniem 2 Owrześnia r.
b. przystanek linji autobusowej nr. 3
znajdujący się przy ul. Gołębiej, zo-
stał przeniesiony na róg ul. Antokol
skiej i Nowo-Borowej.

jawici 2

nie od godz. 12 do 1-ej oprócz sobo-!
ty i dni świątecznych. Zauł. Dobro-
czynny Nr. 2-a, lokal Herbaciarni
dla bezrobotnej inteligencji, |

dzień loterji fantowej w ogrodzie
Sztralla. Co trzeci bilet wygrywa.
Niechaj każdy sprobuje szczęścia, a
za uzbierane pieniądze dzieci będą
miały place do zabaw.

SPRAWY SANITARNE.
— Lotna lustracja na rynkach:

wileńskich. W dniu wczorajszym z,
okazji targów na rynkach miejsco-|
wych dokonano lotnej lustracji sani-|
tarnej. Zbadane zostały przywie-

— ożywiają akcję
propagandową w Wilnie. Zamknięty
na pewien okres dom modlitwy
marjawitów na Zwierzyńcu ponow-
nie się otworzył, przyczem sprowa-
dzono do Wilna kilku marjawitów i
marjawitek dla celów  propagando-
wych.

Akcja werbowania zwolenników
do sekty rozpoczęła się na nowo.

Zaznaczyć należy, iż w ostatnich
latach sekciarze w Wilnie stracili
zupełnie popularność i wpływy i
zmuszeni byli na pewien okres o-
puścić Wilno. (h)

SPRAWY OŚWIATOWE.
— Z Chrześc. Uniw, Rob. w Wil-

nie, Ch. Uniw. Rob. wznawiając swą
pracę powakacyjną wystawia w dniu
22 b. m. w niedzielę o godz. 19-ej! w
sali własnej przy ul. Metropolital-

EEKPTI IS

Film, który porwie widzów

„WALC WIOSENNY"
Muzyka Johana Strausa. W rol. gł. Szóke Szakall, Hans Thimig oraz
ulubienica Wiednia Adelie KERN. Film śpiewany i mówiony w dialekciewiedeńskim. wkrótce w kinie „HELIOS“.

PA Hi Dziś początek o godz. 12-ej
Film niezapomnianych wrażeń

LEGIA NEOSTRASZONYCH
(W roli głównej Wallace BEERY

Nad program: NOWOŚĆ, Po raz pierwszy na ekranie KOL. J
2 AKTOWY dodatek p. t „Wazaly BAGORE i. sio

Początek punktualnie: 4, 6,8 i 10. 15

Dziś początek o godz 12.ej
wad| „Otwarcie sezonu! | FILM DLA WSZYSTKICH!

Przebój godny podziwu”ł Najwybitniejszy film ostatnich lat.

SEQUOIA
Wi rol. tyt JEAN PARKER Zadziwiające arcydzieło,”
zwykłe, które łączy w soble najwyższą sendeje. :1 piękno. Przepiękny dodatek kolorowy ora

czynia, w których je przechowywa-
no. Za nieprzestrzeganie przepisów
sanitarnych kilku przekupniów i

administracyjnemi. (h)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ukarani grzywną.

grzywną w wysokości zł. 50 z zamianą nas
trzy dni aresztu Szejnę Krzywiską 
 

 

  
OWY

zupełnie nowe, oryginalne i nie-
patos komizm, potęgę, atrakcyjność
z aktualja „Pata“ Jako;nadprogram.

RELIOS | Dawno niewidziany, najgłośniejszy gwiazdor ekranu
|

iwanMozżuchin
oraz urocza TANIA FEDOR w najnowszej swej kreacji

— Narodowa Organizacja Kobiet; wardę Uziałłę (Niedźwiedzia 26) grzywna-
że Sekre- mi w wysokości zł. 15 z zamianą na 5 dni,8,10 Transm. z Gener.

tarjat N. O. K. czynny jest codzien-| aresztu za bójkę na ulicy.

grzywną w wysokości
dniami aresztu za opilstwo.

— Tydzień dziecka. Dziś ostatni noc
„ włamali się przez piwnicę,
podebranym kluczem wiszącej kłódki, dwaj
złodzieje, którzy zostali ujęci, Okazali się
nimi dwaj
Brojdes,

W czasie rewizji dokonanej przez policję w
mieszkaniu
stantego Łukaszewicza (ul. Świrska 23) u-
jawniono rower pochodzący z niewiadomej
kradzieży.

Starosta grodzkiiMichalina
w trybie administracyjno - karnym ukarał Połockiej 39, dotkliwie

INSPEKCJA GOSPODARSTWA
RYBNEGO NAD NAROCZĄ. i
BRASŁAW. W. dniu 20 września

r.
w towarzystwie
Lasów  Państwo-

i

Raczyński

i

Po inspekcji p. wiceminister wy-
jechał do Warszawy.

JESZCZE PIORUNY.

BRASŁAW. We wsi Leoszki, gm. sło-

bodzkiej, od uderzenia pioruna spalił się 25 proc. do teatru „Lutnia”, wydawane są
dom mieszkalny, chlew i sprzęty domowe organizacjom, związkom i stowarzyszeniom

Władysława Karola.
oblicza na sumę 2,000 zł.

„Pó LSKL ITSTAEORAKDBZZOZERZA

szelna 11) za antysanitarny stan posesji.

Poszkodowany -straty i

`

|Jana Gorbaczewskiego (Piwna 7) i Ed-;

Niemirowicza (Piwna 6)Sylwestra
zł. 10 lub trzema,

KRONIKA POLICYJNA.,
— Wiamywacze — żydzi. Wczoraj w
y do sklepu przy ul. Stefańskiej Nr. 16

po usunięciu

żydzi: Mojżesz Szyfres i Aron

!
— Rewizja w mieszkaniu złodzieja.

zawodowego złodzieja, Kon-

!

WYPADKI.
— Bójka. Pomiędzy Józefem Kamin-'

zione na sprzedaż towary, oraz na-| skim (ul. J. Jasińskiego 18) a Józefem Apa-

nelem, zam.
lokalu Inwalidy Wojennego przy ul. J. Ja-
sińskiego 11 bójka
osobistych, w czasie

włościan ukarano mandatami karmo-|odniósł poważne
pomocy udzieliło
towie ratunkowe.

tamże, powstała wczoraj w

tle nieporozumień
której J. Kamiński'

ramy głowy. Pierwszej ,
poszkodowanemu pogo- |

)

па

— Pobiły sąsiadkę, Ewa Krymowska i
Jurkojć, zamieszkałe przy ul.

pobiły swoją są-
iadkę Domicelę Sienkiewiczową. Policja

(Kwa- sporządziła protokuł.

„Skowronek* po cenach zniżonych.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Ostat-

nie występy M. Maszyńskiego. Dziś o godz.
8-ej wiecz. jedno z ostatnich przedstawień|
doskonałej komedji „Wszystkie prawa za-
strzeżone”, Ceny zwyczajne.

Jutrzejsza  popołudniówka,— Jutro|

z M, Maszyńskim.
— Teatr Muzyczny

wronek* Lehara. Dziś
wronek'. Ceny zniżone.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*
Jutro o g. 4 pp. grana będzie op. Lehara

„Lutnia”*, „Sko-
op. Lehara „Sko-

— Zniżki do teatru „Lutnia“. Zniżki

Z za kotar studjo.
Nadzieja Padlewska
Wišrod | wirtuozow

wysoką kultu:

ewska się kształciła.
Wsobotę, dn. 21

16.15 radjosłuchacze z całej Polski
szą z Poznania koncert
dziei Padlewskiej.

przez Radjo.
poznańskich  po-

czesne miejsce zajmuje prof. Nadzieja Pad-
lewska, na. której grze fortepianowej znać
zarówno
wpływ znakomitej szkoły, w której p. Pad-

rę osobistą jak i

o goda.
usły-

fortepianowy Na-

września

Artystka wykona sze-
reg utworów fortepianowych polskich kom-
pozytorów, m. inn. Paderewskiego, Kassne-
ra, Kamieńskiego i Szymanowskiego.
Fragment z pamiętnika Kossaka w Radio.

Recytacja prozy w dniu 21 września o

pow. 15.25 Życie kulturalne

+18.60 Słuchowisko

'Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.

„dycja dla Polaków z zagranicy. 21,30 We-

godz. 15.00, która wypełni fragment z pa-
miętników znakomitego malarza  Wojcie-
cha Kossaka zasługuje na specjalną uwagę,
zarówno ze względu na osobę autora, jak i
na specyficzny charakter utworu, którym
będzie pamiętnik sławnego w całej „Europe
artysty.
Antena w karczmie „Rzym* Słuchowisko

dla dzieci starszych.
W sobotę, dn. 21 września o godz. 18.00

dziecięcy Teatr Wyobraźni przypomni mło
docianym słuchaczom jedno z udatniej-
szych słuchowisk ubiegłego sezonu p. t.
„Antena w karczmie „Rzym”, pióra Janiny
Morawskiej. Autorka w sposób bardzo
zręczny i dowcipny łączy w słuchowisku
bajkę z prawdą — fantazję z  rzeczywi“
stością. Bohaterami audycji jest para har-
cerzy, która w czasie letniej wycieczki na-
trafia na tajemniczą. karczmę „Rzym”, w
której gospodarzy niemniej tajemniczy
Karczmarz - Czarodziej. Młodej i odważnej
parce udaje się przekonać ponurego gospo-
darza, że dzisiejsza technika i wynalazki
uczonych  prześcignęły wszystkie czary i
dziwy, zawarte w baśniach z „tysiąca i
jednej nocy”.

BOZOZEWZDERENUFOPTWKTRNKDZESZICASE
FAŁSZYWE MONETY 10 I 5 ZŁ. SPRZE-

DAWAŁ PO 2 I 3 ZŁ.

Władze bezpieczeństwa aresztowały

Mieczysława Sudyryna, |. 25, m-ca osady

Bohdanów gm. kozłowskiej pod zarzutem

kolportowania i sprzedawania fałszywych

monet 5 i 10 zł. Sudyryn sprzedawał mone-

ty po 2 i 3 zł, tłumacząc, iż wypuszczone

zostały one przez mennicę z brakiem i dla-

ulturalno - społecznym, codziennie od
godz. 10—1-ej w administracji Teatru.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 21 wrzešnia,

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. 7.55
Giełda rolnicza. 8.00 Audycja dla szkół.

Dyrekcji  Loterji
Państwowej ciągnienia głównej wygranej w
wysokości 1 miljona. 11,57 Czas. 12.15 Kon-
cert Ork. Kameralnej. 13.25 Chwilka dla
kobiet, 13.30 Muzyka popularna (płyty).
15.00 Recytacja prozą. 15.15 Codz. odc.

miasta i pro-
wincji. 15,30 Koncert, 16.00 Lekcja języka
francuskiego. 16.15 Utwory na fort. w wyk.
N. Padlewskiej. 16.30 Skrzynka techniczna,
16.45 Cała Polska śpiewa — audycja. 17,00
Przyrost ludności i sprawa dochodu spo-
iecznego — odczyt. 17.15 Nowości z płyt.
17.45$wiat naszych zwierząt „Borsuk“ —
pog. 17,50 Nasze miasta i miasteczka, pog.

dla dzieci starszych.
18.40 Płyty. 19.00 Przegląd prasy rolniczej.
19.10 Książka dr. Arcimowicza o Norwi-
dzie — odczyt wygł. prof. Cywiński. 19.25

19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 Koncert
w wyk. Ork. P. R. 20.45 Dzien. wiecz. 20.55
Obrazki z Polski: współczesnej. 21.00 Au-

soła syrena. 22.00 Koncert w wyk. Ork. P,
R. 23.00 Kom. met. 23,05 Koncert,
AZSOR GT TORO ONTT

CHOROBY EPIDEMICZNE.
W. dniach od 8 do 14 września r. b. na

terenie Wileńszczyzny zanotowano nastę-
pujące wypadki zachorowań: 11 wypadków
duru brzusznego, 3 duru plamistego, 12 pło-
nicy, 2 błonicy, 2 odry, 2 róży, 39 krzuśca,
13 gruźlicy, 43 jaglicy,

 
 

DARMO DAJEMY
з 50 MULEPSZYCH PRZEPNÓW
do konserwowania owoców, jarzyn, gezy-

bów etc.
przy zakupie įwarantowanych sloi

do zapraw.
oraz46

„irena „Irena-Patent“
Żądać we wszystkich sklepach.

Skład fabryczny na wojewódatwe pół-
nocno-wschodnie

wł, L MALICKA,
Wilno, ul. Wielka 19, tel. 4-24.

Poszukujemy przedstawicieli

D'H. „T. ODYNIEC“,

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
1 KOSMETYCZNY

Prow. Farm.

WŁ. NARBUTA
właściciela apteki przy ul. Świętojańskiej,

Wilno, ul. Ś-to Jańska 11. Tel. 4-72.

POLECA:
1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze.
2) Odżywki krajowe i zagrałiczne,
3) Chemikalja techn. i do fotografji,
4) Pastylki, sole i wody mineralne,
5) Sole i extrakty sosn. do wanien,
6) Środki dezyniekcyjne,
7) Artykuły opatrunkowe i
niarstwa chorych.

8) Perfumerja i kosmetyka.
9) Galanterja apteczna.

10) Artykuły gospodarstwa domowego.
| 11) Środki do walki z robactwem.
| 12) Wszystko do wyrobu win owocow.

do pielęg-

  i komisantėw.  Ceny na wszystkie towary przystępne, 
 

   

 

Lokal

tego taniej sprzedaje i że w miastach przyj-

mują je po nominalnej

ścian sądząc, że robią dobre interesy naby-

wali falsyfikaty. (h)

REIK AIA|
jg Kupno |

I sprzedaż|

DO SPRZEDANIA
Setter angielski  le-

|| werak, jednoroczny,z
|rodowodem po nagro

> ! dzonych rodzicach,
|| tresowany, ul. Mły-

161nowa 5/7 m. 2,

   į NAUKA.

SERASWERZYZNRCZM

W ZAKRESIE
pierwszych klas  gi-
mnazjum mowego ty-
pu przygotuje inteli-
įenina panienka za
utrzymanie i mieszka
nie. Język niemiecki.
Łask. zgłoszenia do
Adm. „Dz. Wil.* dla
M. 7., tamże adres.

 

|

Wiele wło-cenie.

BIEDNA,
od łat 20-tu znana
Stow. Pań Milosier-
dzia wdowa woła o
pomoc w wykupieniu
maszyny ręcznej sin-
gerowskiej za 25 zł.
Córkę ma chorą na
otwartą gruźlicę. Po-
łożenie nad wyraz
ciężkie, a będąc
szwaczką -z zawodu
uratujemy ją, wyku-
pując masżynę z lom-
bardu. Prosimy choć

«|0 najmniejsze datki,
*|składać iniw  Admini-

stracji „Dzien. Wileń-
skiego”, lub na Bak-
szcie 10—2, dla E. L.

PRACY
przy gospodarstwie
domowem: szycia, re-
paracji,  pielęgnowa-
nia chorej, czy jakiej
innej lub o pomoc

materjalną, choćby
najskromniejszą _ pro-

 
© f 2012 „3 pokojowy  odpo-

dawn. J. K. Gorzuchowski |wiedninabiuro i pra-
WILNO, cownię w centrum doM е

si starsza samotna
osoba, znajdująca się
w krytycznem  poło-

Słuchacz
Konserwatorjum Mu-
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Jermoljew. Nadprogr. Rtrakcja

MALEŻY KUPOWAĆ ykw CARZEŚCIAŃSIE-POLSKIEJ ir
W. CHARYTONOWICZ

APTECZNY D/H.
" о, MICKIEWICZA Nr. 7. Telef. 9-71,
zczególnie poleca nasze przeboje: ogromn bór pi Sczędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, 7000 Gadka od)

kolońskie. Ceny bardzo niskie,

р
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W. JUREWICZ
mistrz fir. P. BURE

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

CENY KONKURENCYJNE.
WILNO, Uli. MICKIEWICZA 4.

IUe

Wszelkie reperacje

  
  

   
  
 

NAJSTARSZA „FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNIE
WYROB.W ZŁOTYCH, SREBRNYCH I METALOWYCH

L. PERKOWSKI
ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św, Jana).

  

oraz roboty grawerskie. złocenie, bi 1 ki le,CENY E 0 DAS Eos L lowanie,

L.trtyletnim kursem bieliniarstwa,
orz 3 miesięcznym kursem, szycia i kroju dla dorosłych

Otwiera się z dniem 1 września
Zapisy przyjmują się codziennie od g. 10—3 | od 4—6 wiecz.
uł. Bakszta 10—2. Przy pracowni Stow. Pań Miłosierdzia
aw. Wincentego 4 Paulo prowadzi Bursę „Imienia Jezus“.

O warunkach dowiedzieć się Bakszta 10—2

I K. MALINOWSKI

oleca:;
ARTYKUŁY KOŚCIELNE; żyrando-
le, pusz*i, klelichy, monstrancje Lt.p.
WYROBY ALOWE: nakrycia
stołowe. qukiernice i t. d.
WYROBY ZŁOTE, SREBRNE

1 DROGIE KAMIENIE.
DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

Zegary i zegarki pierwszorzędnych
firm krajowych i zagranięsnych.

w zakres zegarmistrzostwa wchodzące.

@>

   
a са
PRACOWNIA „ŽRODLO PRACy

TROCKA 19 m 4
haft i krawiecciyany ^

powažne,

 

SIOSTRA
| pielęgniarka  rutyno
wana poszukuje pra.
cy. Miejscowość obo
jętna. Wilno, Kalwa.
jryjska Nr.
|Tel.

 

wyszukuje mieszkania |
BIURO |

POŚREDN. MIESZK.

„Uniwersal
ęostało przeniesione

na ul.
MICKIEWICZA 30.

о tel. 22-11,
Biuro preyjiauję zgło-
szenia wolnych miesz-
kań i pokoi umeblo-
wanych. Opłata od
P. T. Wlašcicieli nie-
ruchomości po wy-

najęciu,-

Do wyndjąci

27-21

Krawcowa
nywania

zakres
damskiego.
nie _pierwszorzlędne.

m. 24 w podwórzu.

 

  5 pokojowe mieszka-
nie z wygodamł UL CZŁONKIEM
Orzeszkowej Nr. 11-B STRONNICTWA
spytać u dozorcy. NARODOWEGO

Bakszta 10
, |—2, godz. 3—5 pop.

11 m. 2.
2-47. Kreniona.

 

poleca się do wyko-
wszelkich

robót wchodzącychw
krawiectwa
Wykona-

Ceny niskie. Piwna 6

160—2

CZY JESTE» JU2

 

z trojgiem dzieci w
bardzo ciężkich wa-
runkach materjalnych,
uprasza 0  łaskawą
pomoc w kupnie pod-
ręczników szkolnych.
Łaskawe datki upra-
sza się składać w
Adm. „Dzien. Wil.*

2 JESIEN,
dni coraz chłodniej-
sze, uboga  dziatwa
szkolna niema — оби-
wia, ubrania, niema
w czem pójść do
szkoły.

Sz. Panie:Czytel-
niczki, pośpieszcie z
pomocą sierotkom i
ubogim = dzieciakom,
składając jakieś u-
branko, buciczki, pła-
szczyk i t. p. IV Kon-
ierencji Pań Św. Win-
centego 4 Paulo, Ba-
kszta 10—2, lub w
Adm. „Dzien. Wil.“

 

jęcia. Ad Wilnie | żon;
ZAMKOWA 9 | mtormacje, w. Admin|uziela leki śty ва ка „к dl

poleca w dużym wyborze zegary I zegarki „Da WiL“ 2 skrzypcach. = Adres:|M, W. lub Łotoczek
od5 zł. wzwyż oraz wykonywa wszelkie repe- "ul. Szkaplerna  Nr.|q__36,
racje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące. PRACA „50—4. 26—4 :

Ceny dostępne, AA > ń ===". Po ciężkiej chorobie
w I

aj ;| ABSOLWENT [dit i aus Agia2 2 rr
> RE „ m=-|przyjmie jakąkolwie dowit: dzi - — jak: =

= ana wadykolońskie, przyrządy do go = pracę. Łaskawe zgło-cji©" teoretycznie A |kęwóazany, 4 jj
= raz wszelką galanterję i inne towary =|szenia: ul. Szopena 4 praktycznie.  Inform.|trzebując _ utrzymać
ЕЕ należy nabywać tylko wchrześcijańskiej firmie ZE)" 19' Фа studenta jw godz. 31: — 4*/:|się na djecie, a nie-
== mm] ==: —— | Orzeszkowej 3—16. mając żadnych šrod-
= LUDWIK" Zamkowa 12 = К kojce a 154—1|ków do życia i' zni-
== m.| pra zna, inteli- 3
= LL) < Е vis a vis Skopowki = gentaa SS,ESSis"e

wielki wybór i m-|wychowawczyni (sie- * i

Е Tam ceny baldzė dostępne „E rota) poszukuje posa- Pomożmy | wolią4 ib des= + i =z|dy do dec wwieku bliźnim chetnego serca o. po-iig33емо ma V, akolayas
’ierencje i świadectwa WDOWA aaa poko:lub lekkiej pracy. ul.

Jerozolimska 34 — 1
B. Antoni lub Adm.
„Dz. Wi“,

D
”

EEE

=== PĮ LIN E:
BILETY

WIZYTOWE.

ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIĄ
A. ZWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ulica Nr,1

Telefon 12-44

   
  Wydawca;ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,

  N
ego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

Odpowiedzialny redaktor: STANISLAW JAKITOWICZ,  


