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Wyrok na łapowników
W, czwartek w południe Sąd O-

kręgowy w Warszawie ogłosił wy-

rok w głośnej ałerze na tle protek-

cjonizmu i łapownictwa, wz
B, podkomisarz, straży więzien-

nej i kierownik referatu Minister-

stwa Sprawiedliwości Stefan Dąb-
rowiski skazany został na 5 lat wię-

materjalnych, a pomimo tego nie
wahał się żerować kosztem bezro-
botnych, poszukujących pracy. Do-
wodzi to zdaniem sądu złych instyn-
któw i zupełnego braku poczucia
moralności oskarżonego.

Po odczytaniu wyroku, obrońca
złożył wniosek o zwolnienie b. posła

zienia, oraz utratę praw honoro-| Wojciechowskiego z więzienia za
wych i obywatelskich na lat osiem.| kaucją. „ Wniosku tego sąd nie u-

В. poseł na sejm z Bezp. Bloku| względnił.
Współpr. z Rządem i b. prezes
Związku Drużyn / Konduktorskich

Wojciech Wojciechowski został ska-

zamy ma 4 lata więzienia, oraz utratę

praw obywatelskich i honorowych
na lat osiem.

Wj motywach sąd wskazał, że
głównym sprawcą przestępstw był
Dąbrowski, któremu dostarczali
kandydatów na posady ałerzysta Ka
nia, skazany poprzednio na trzy i
pół lat więzienia, oraz b. poseł ib.

prezes Wojciechowski, którego po-
wiernictwo było bardzo daleko po-
sunięte, on bowiem; miał niejako
biuro werbunikowe, urnawiał się z
kandydatami, co do sum, jakie mieli
płacić i skierowywał ich do Dąb-
rowskiego.

Za okoliczność obciążającą dla
Wojciechowskiego sąd uznał fakt,
że był on posłem na sejm, świecić
zatem był winien przykładem cnót
obywatelskich, pozatem znajdował
się w bardzo dobrych warunkach

ROZWIĄZANIERADY MIEJSKIEJ
vesti W GNIEŹNIE. |

GNIEZNO. (Pat).
wieczorem zostało ogłoszone zarzą-
dzenie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w sprawie rozwiązania
rady miejskiej w Gnieznie. Zarzą-
dzenie opiera się ma par. 5 ustęp
ustawy `о częściowej reorganizacji
ustroju samorządowego. Rada miej-
ska w Gnieznie nie dokonała w cią-
gu roku wyboru nowego prezydenta
miasta, do czego była zobowiązana,
wobec tego, że wybrany przez nią
prezydentem miasta
nie uzyskał zatwierdzenia „władz
nadzorczych.
keikiasi ias aia a

Czytajcie

„Oielka Polska“

GENEWA. (Pat). Komitet 13-tu odbył
dziś 2-godzinne posiedzenie, na którem roz-

począł swe prace nad raportem z art. 15—

4 paktu Ligi Narodów.

Na przewodniczącego wybrano Mada-

riagę, który w ten sposób iączy w swej o-

sobie zarówno przewodnictwo koncyljacyj-

nej piątki, jak i rekomendacyjnėj trzy-
nastki, |

Przedewszystkiem zajmowano się żą- 
W czwartek

urkiewicz

| Abstrakcyjnefrozmowy może zakłocić

 

daniem Abisynji wysłania obserwatorów

dla stwierdzenia ewentualnej agresji, gdy-
i 2 ; #
by ona nastąpiła. Premjer Laval wyrazić

miał pewne wątpliwości co do celowości

| wyjazdu obserwatorów, którzy, biorąc pod

uwagę długą podróż do Abisynji, mogliby

tam przybyć za późno. Wątpliwości te po-

twierdzały kursujące dziś w Genewie

Prace Komitetu 13-tu
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FRANCISZKA
składzie wszystkie nowości sezonu

Fartuszki szkolne, pończos
kołnierze pikowe, pantofie gimnastyczne nadeszły już w olbrzymim transporcie.

bielizny a kończąc na rękawiczkach,

FRLICZKI
jesiennego poczynając od naj-

zki dla "chłopców i dziewcząt, K
A
K
A

!
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stron sporu, byłoby aktem

utrudniającym szanse jakiegokolwiek poro-
zumienia. Otatecznie postanowiono wyłonić
podkomitet trzech ekspertów, mianowicie

w składzie eksperta francuskiego, brytyj-

skiego i hiszpańskiego jako znawców terenu

afrykańskiego dla zbadania technicznych
możliwości wysłania serwatorów z ra-

mienia Ligi Narodów do Abisynji. Eksperci,
przedstawić mają rezultat swych badań м!

ciągu najbliższych 2 lub 3 dni komitetowi.

Następnie przystąpiono do omówienia
raportu i ustalono, że ma się on składać z

2 części: historycznej, odtwarzającej tło
koniliktu i rekomendacyjnej — zawierają”

cej konkretne zalecenia. Prawdopodobnie

komitet powoła dla tego zadania specjalny
podkomitet redakcyjny, zalecenia zaś dy-|

!

| W: najbliższą sobotę albo w nie-
dzielę odbędzie się posiedzenie rady
ministrów, prawdopodobnie ostatnie
przed powołaniem nowego gabinetu.
Na posiedzeniu tem będą rozpatry-
wane drobne ustawy, które mają być
ogłoszone dekretem Prezydenta

 

Dnia 23 września b. r. odbyła się
uroczyste 'wyświęcenie kościoła w
Pielasie powiatu Lidzkiego w woj.

| Nowogródzkiem.
Poświęcenia dokonał z upoważ-

pogłoski, że wystąpienia włoskiego należy|skutowane być mają na posiedzeniu jutrzej- | nienia J. E, Ks. Arcybiskupa Metro-
się spodziewać lada dzień, co wywołało w

Genewie powszechny nastrój pesymizmu.

szem. ;
Akcję komitetu 13 cechuje duży po-

polity wileńskiego, ks. Mioczulski
| dziekan Raduński z Ejszyszek, w to-

luni członkowie trzynastki podnieśli, że| śpiech, na który kładzie zwłaszcza nacisk | warzystwie dziesięciu księży, z są-

wysłanie obserwatorów bez zgody jednejze

W ciągu 24 godzin Sesja Ligi Nar. może być wieja
zwołana

GENEWA. (Pat). Po posiedzeniu Zgro-

madzenia Ligi Nar. obradowało jego pre-

zydjum. Postanowiono zaproponować zbie-

rającej się jutro na ostatnie posiedzenie

16-ej sesji Zgromadzenia Ligi, aby nie uzna-

wać sesji za zakończoną, lecz jedynie od-

roczyć ją. Postanowienie to umożliwić ma

zwołanie Zgromadzenia Ligi, w razie zao-
strzenia się koniliktu włosko - abisyńskie-

go, w ciągu 24 godzin, zamiast — jak to
przewidują przepisy — dotyczące zwołania

nadzwyczajnego zgromadzenia — w ciągu

trzech tygodni.

huk dział
RZYM. (Pat). „Piccolo“, omawia-

jąc sytuację, wytworzoną w Gene-
wie pisze: Podczas, gdy jesień jest

nych rozmów na terenie Ligi Naro-
dów. Może niewiele czasu upłynie, a
rozmowy nad Lemanem zakłócone
zostaną hukiem dział, Wówczas lu-
dzie ligowi przypomną sobie, że
Włochy zaczęły regulować swe stare.
i nowe porachunki.

siednich parafij, oraz kilkutysięcznej
|rzeszy ludzi.

Po poświęceniu kościoła ksiądz
przeniósł  procesjonalnie

Najświętszy Sakrament ze starej
tymczasowej kaplicy do nowego

| murowanego kościoła i o godz. 11-ej
|pierwszą Mszę św. w nowym ko-
| ściele odprawił,
| Kazanie po polsku wygłosił ks.
| Józei Kowalczuk, a po sumie — po
litewsku ks. Nikodem Basztutis.

Nastrój całej zgromadzonej lud-
ności z powodu nowej i w tak cięż-
kich czasach zbudowanej świątyni
i to przeważnie przez ludność bie-
dną, prawie ubogą — był radosny.

Parafja Pielasa powstała przed
22-ma laty, w 1913 r., przed wojną
europejską z części. parafji Raduń-
! skiej.

Ludność wsi Pielasy ofiarowała

Zmiana rządu i zoołanie $ejmu
przed zwołaniem parlamentu.

Dekret Prezydenta R. P., zwo-
łujący Sejm, ma się ukazać w pierw-
szych dmiąch przyszłego tygodnia, a
pierwsze posiedzenie sejmu odbę-
E się zapewne około 5 paździer-
nika.

 

Wyświęcenie kościoła w Pielasie
na kościół około 20 hektarów ziemi.

| biskup wileński Matulewicz do
Pielasy dał księdza Mieczysława
Przemienieckiego i odtąd datuje się
już parafja.

Następnie księża proboszczowie
w Fielasie ks. ks. BudreckiiTutinas
zakrzątali się około budowy kościo-
ią MUrOWANegO..ugi н »

Plany na kościół sporządził p.
"inżynier Borowski z Wilna, a roboty
miuranskie prowadził znany majster
p. Antoni bebko z Wilna.

Kościół w  Pielasie z kamienia
polnego i w części z cegły, o jednej
wieży, bez filarów wewnątrz, mile
„wygląda, a na wieś bardzo prak-
tyczny i łatwy do konserwacji.

Zasługa tu p. inżyniera Borow-
skiego, który już nie jeden plan na

| kościół wykonał.
Parafja, licząca około 1.600 dusz,

uboga, w ciągu kilku lat postawiła
kościół murowany, piękny, obszer-
ny.

' Przykład  Pielasy niezawodnie
zachęci i obudzi ospałość sąsiedniej
nowopowstałej paratjj w  Wołdo-
,ciszkach, liczebnie nieco mniejszej,
ale zamożniejszej, obfitującej w
grunta dobre i urodzajne.

Trzeba więcej modlitwy, ofiar-
1a;nošci i dobrej chęci, a PanBógdo-

ZATRZYMANIE NA GRANICY Pomoże i, Wołdociszki świątynię

'w Genewie łagodna, a w Abisynji
NARODOWY ORGAN WALKI |uroczyście obchodzone jest święto

Nr. 39. |zakończenia pory deszczowej, Wiło-

Do nabycia we wszystkich kioskach. | chy mają ważniejsze sprawy na gło-
Cena 10 $r. |wie, niż kontynuowanie abstrakcyj-

 

Ze Stołpców donoszą, iż w osla-,
Panu nad Pany wystawią,

 

rzed wyborami w Kłajpedzie
OŚWIADCZENIE MOCARSTW
W SPRAWIE AUTONOMJI

KŁAJPEDY,
GENEWA. (Pat) Sekretarz generalny

Ligi Narodów podał dziś wieczorem do wia
domości Rady i członków Ligi Narodów
następujące pismo, wystosowane dziś do

przewodniczącego rady przez przedstawi-

cieli Francji, W. Brytanji i Włoch,

Panie Prezydencie. Rządy Francji, W.

Brytanji i Włoch, jak się o tem radamogła

przy rozmaitych okazjach przekonać, stale

czuwały nad tem, aby autonomja terytorjum
Kłajpedy pozostawała w zgodzie z kon-

wencją z 3 maja 1924 r. W związku z tem

starały się one, aby podjęte były stosowne

kroki celem uspokojenia agitacji, jaka się

ujawniła wśród ludności tego terytorjum w
ciągu ostatnich lat celem przywrócenia

stosunków zaufania pomiędzy pewnemi

władzami lokalnemi a rządem litewskim i
celem zapewnienia normalnego biegu prac
instytucjom przewidzianym przez statut. W

deklaracji publicznei rząd litewski oznajmił,

że wybory wyznaczone na 29 września nie

ulegną odroczeniu, że zostaną one przepro-

wadzone w zgodzie z istniejącemi poprzed-

nio ustawami tylko z modyfikacjami 'wpro-

wadzonemi przez ustawę z 15 sierpnia, któ-
rych zakres jest ograniczony i nie może
wpłynąć na szczerość wyborów Oraz że
pozbawienie prawa  wybieralności dotyczy

tylko poszczególnych indywiduów a nie a-
nonimowych grup. Trzy wymienione rządy

otrzymały również całkowite zapewnienie,
że gdy wybory się skończą, nowy sejm

zbierze się w przepisanym terminie i że

dyrektorjat zostanie ustanowiony zgodnie z
postanowieniami statutu. Rządy te uwa-

żają, że rząd litewski wyraził w ten sposób

swoje szczere pragnienie przyczynienia się

do przywrócenia spokoju i do doprowadze-

nia do odprężenia w stosunkach niemiecko-

litewskich, zapewniając normalne funkcjo-

nowanie statutu. Celem przyczynienia się

do takiego odprężenia i w inny sposób,

trzy rządy wymienione powiadomiły rząd

niemiecki o tych iaktach i wyraziły nadzie-

ję, że rząd niemiecki uzna, jak jest pożąda-

ne, aby ze swej strony dał dowód tych sa-
mych intencyj i aby drogą zarządzenia

wszystkich _ użytecznych w tej mierze

środków przyczynił się do uspokojenia i
poprawy stosunków pomiędzy Rzeszą a

Litwą. Przedstawiciele 3-ch wymienionych

rządów pragnęliby, aby niniejsze oświad-

czenie zostało podane do wiadomości Rady
Ligi Narodów.

(--) Laval, Eden i Aloisi,

ZAGRANICZNI OBSERWATORZY
WYBORÓW.

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Kowna, iż
miarą wiellkiego zainteresowania ja-

kie budzą zbliżające się wybory w
Kłajpedzie jest fakt, że już we czwar
tek znajdowało się w Kłajpedzie
zgórą 50-ciw specjalnych  wysłanni-
ków największych dzienników euro-
'pejskich, amerykańskich a nawet i
japońskich. Przybyło także kilku
operatorów filmowych. Z Francji
przyjechał specjalny wysłannik,wio|
ząc ze sobą aparaty telewizyjne.
Przybycie dalszych przedstawicieli
prasy jest oczekiwane.

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra dowiaduje się, iż poseł W. Bryta-
nji w Kownie uda się w niedzielę do
Kłajpedy celem obserwowania wy-
borów. Posłowie Francji i Włoch
wybierają się podobno również na
teren Kłajpedy.

POSZUKIWANIE TYTONIU
Z NIELEGALNYCH PLANTACYJ.

Z Dzisny donoszą, iż. w ostatnich
dniach w poszczególnych gminach
powiatu dziśnieńskiego kontrolerzy
skarbowi z Państwowego Monopolu
Tytoniowego przeprowadzili lotną
lustrację gospodarstw . rolnych w
poszukiwaniu- nielegalnych planta-
cyj tytoniu. W wyniku tej lustracji
zakwestjonowano około 120 klg. ze-
branego tytoniu z nielegalnych plan-
tacyj. (h)

tnich dniach w pobliżu granicy so-
wieckiej zatrzymano kilku młodych
ludzi, którzy bądź pociągami, bądź
pieszo dostali się nad granicę celem;
dostania się do Sowietów. Wśród
zatrzymanych są i uczniowie szkół,|
"którzy pod wpływem lektury i agi-'
|tacji zamierzali dostać się do „so-
|wieckiego raju', Jeden z zatrzyma-
nych przybył pod wagonejm z miej-
scowości granicznej Zbąszyń i
|pragnął dostać się do Moskwy,
gdzie rzekomo posiada kolegów na
| wpływowych stanowiskach. }

 - Jez

Sport.
Dziś o godz. 14 na kortach przy

ul. Dąbrowskiego odbywać się bę-
dzie ciekawy mecz tenisowy między
iŻoliborzem z Warszawy, a Klubem
Tow. Spont. Prawników.

Warszawa wystąpi w składzie:
Bystrzanowska, kpt. Herhold i por.
Konopacki.

Wilno zaś w składzie: Dowboro-

 
a ruski e,wazałai Looаее оао ró.
| wano pod ikonwojem do miejsc za- = a> Początek gier od rana,
Kisz (h) 8 (, Jutro w Wilnie mieć będziemy

| TROJACZKI ciekawy mecz piłkarski o wejście
do Ligi między Czarnymi ze. Lwowa,
a WKS. Śmigły. Mecz odbędzie się
na stadjonie przy ul. Werkowskiej o
godz. 15. Przed meczem zostanie
wręczona Janowi Wieczorkowi na-
groda przechodnia ofiarowana przez
Miejski Komitet W. F. i P. W. im.

W. miejscowości Gružewo gm.
į kudelskiej 32 letnia Paulina Mar-
|kowska urodziła trojaczki, a mia-
jnowicie chłopca i 2 dziewczynki.
Niemowlęta są zdrowe i odpowia-
| normalnej wadze noworodków.

(u iii, dypl. Z. Wendy,  Nagródę'w
POŻARY. imieniu Komitetu wręczy płk. Iwo

We wsi Złoukt AraiapkSe Eau rap OB LS Rano na Pióromoncie od godz.
nieustalonej przyczyny spalił się dom ABA
mieszkalny, chlew i inwentarz żywy Tra- 10 odbywać się. będą zawody lekko-
szewicza oraz dom i chlew Adama Pawlu- atletyczne trójbó: o nagrodę prze-
kowicza. Strat narazie nie ustalono. ' chodnią Ośrodka W. F.

We wsi Olkiewicze, gm. kucewickiej, W. Poznaniu startować będą dzi-
Pia-powstał pożar wzabudowaniach Masji Pia“ siai ; jutro lekkoatleci ikolarze

seckiej; Ogień następnie przeniósł się na KPW W > mę
sąsiednie zabudowania, Spaliło się 5 do- RW, arszawie sportowcy

PPW. Wilnianie mają poważne szan-mów mieszkalnych, 3 MW
se zajęcia czolowych miejsc.Straty sięgają 12 tys. zł.

chlewy i stodoła.

W

 



           

* wyłączoną,

Pokój czy wojna?
Sezon deszczów skończył się

Decydujące chwile dla Abisynii
POWSTAJE NOWY KOMITET

ZALECEŃ

PARYŻ — 26.9 (PAT) — Prasa
przewiduje ukonstytuowanie się w
dniu dzisiejszym komitetu dla zredago-
wania zaleceń. «Mimo zaprzeczeń po -
głoskom o zwołaniu konferencji trzech

__w jednem z północnych miast włoskich,
niektóre dzienniki nie wyłączają tej e-
wentualności.

Trudno w tej chwili przewidzieć, jak
długo trwałyby prace nowego komiie-
tu — pisze „Le Petit Parisien“. Przy-
jaciele angielscy pragnęliby przyśpie-
szyć tok prac tak, ażeby sprawozdanie
mogło być gotowe w ciągu tygodnia,
lecz z drugiej strony — pisze dzien-
nik — niektórzy delegaci wypowiada-
ją się za dłuższym okresem.
Możliwość zwołania konferencji

francusko - angielsko-włoskiej nie jest
Wysuwany jest projekt

zwołania konferencji Laval — Baldwin
— Mussolini w jednem z miast wło -
skich na pograniczu Szwajcarji, lecz
rice nie wskazuje na.to, aby zajmowa-
no się poważnie tą ewentualnością,
która mogłaby zajść w tym wypadku,
guyby Francja ii Anglja otrzymały za-
pewnienie od Mussoliniego, 'że wysił-
\ 1 nie będą daremne.

„Echo de Paris“, omawiając sprawę
utworzenia komitetu redakcyjnego, pi-
sze, iż ogólną tendencją Francji jest o-
późnienie procedury zaleceń, natomiast
Anglja dążyć będzie do jej przyśpie-
szenia, Panuje powszechne przekona-
nie, że sprawozdanie będzie gotowe w
ciągu 10 do 15 dni,

„L'oeuvre' przewiduje, że ostatnie
posiedzenie rady Ligi nie odbędzie się
prędzej, jak za tydzień, a zgromadze-
nie odroczy się prawdopodobnie w so-

, botę, lecz będzie gotowe zebrać się na -
tychmiast, jak tylko zostaną rozpoczęte
działania wojenne.
Przeważa opinja, że w tym momen-

cie Mussolini pragnąlby rozmawiać z
LavalemiHoarem, by wejść na drogę

„ Stresyi nie„odmówiłby udzielenia zgó-
ry Francjii Anglji niektórych zapew-
nień co do wyników tych rozmów. An-
ślja do projektu tego odnosi się z wy-
raźną niechętią, a Frańcja nie mogłaby
odpowiedzieć na zaproszenie bez poro-
zamienia się z W. Brytanją, nikt jed-
nak w tej chwili nie może zapewnić, że
spotkanie takie nie odbędzie się.

/ZAWZIĘTA OBRONA

LONDYN — 26.9 (PAT) — Guber-
aator Horraru oświadczył Sirdis -
dentowi „Daily Telegraph“, iž jest zde-
cydowany do zawziętej obrony studni
w Ual - Ual, przeciwko któremu na-
stąpi prawdopodobnie pierwszy: atak
włoski. W razie porażki jego wojska
będąprowadziły nieubłaganą wojnę
podjazdową, przerywając połączenia
komunikacyjne i dowóz żywności i a-
municji dla armji włoskiej,

DELEGACI OPUSZCZAJĄ
GENEWĘ

GENEWA — 26,9 (PAT) — Człon-
kowie rady Ligi narodów zebrali się
dziś o godz. 10-tej rano na tajną nara-
dę, która miała charakter formalny i
odbyła się bez udziału delegata Włoch.
Narada ta trwała zaledwie godzinę

i ustaliła dalszą procedurę w sprawie
załatwienia konfliktu włosko - abisyń-
skiego. Zdecydowano przedstawić na
publicznem posiedzeniu rady, która
zbiera się za godzinę, co następuje:

1) Rada Ligi wyłoni ze swego grona
specjalny komitet w składzie wszyst -
kich członków rady bez udziału Włoch,
Komitet ten, na podstawie art. 15 ustęp
4 paktu Ligi, podejmie akcję celem
przygotowania dła rady stosownego ra-
portu i zaleceń,

2) Komitet pięciu nie zostanie nata-
zie rozwiązany i, śdy komitet 13 bę-
dzie przygotowywać raport i zalecenia,
prowadzić będzie nadal akcję koncyl-
jacyjną, tym razem już formalnie w
powołaniu się na art. 15 ustęp 3 paktu
Ligi.

Pierwsze posiedzenie komitetu 13
odbędzie się jutro,

GENEWA — 26.9 (PAT) — Pu-
bliczne posiedzenie rady Ligi narodów
trwało zaledwie pół godziny i było do-
skonale wyreżyserowaną sceną.
Delegat włoski wogóle nie był obec-

ny przy stole rady, Przewodniczący za.
prosił do stołu rady delegata abisyń -
skiego, a następnie Madariaga odczy -
tał sprawozdanie komitetu pięciu.
„Potem przewodniczący podziękował

komitetowi pięciu za jego prace i za -
proponował, aby komitet, mimo niepo-
wodzenia jego akcji pojednawczej, na-  

nadal dla prowadzenia dalszejakcji, o
ile okaże się ona możliwą.
Przewodniczący proponuje rów-

nież, aby rada wyłoniła komitet z u-
działem wszystkich członków rady, ale
bez udziału stron, zainteresowanych
bezpośrednio w sporze i aby komitet
ten przygotował raport i zalecenia z
art. 15 ustęp 4.

Przewodniczący: przypomniał, że,
zgodnie z paktem Ligi, akcja pojed-
nawcza z art. 15 ustęp 3 możliwa jest
do chwili, dopóki rada nie uchwali ra-
portu i zaleceń z art, 15 ustęp 4.

Wreszcieprzewodniczący zapropono -
wał, aby rada swej sesji nie zamykała,
lecz ją zawiesiła, aby móc się zebrać
w razie potrzeby natychmiast, Wywo-
dy przewodniczącego rady poparł de-
legat brytyjski, min. Elen, podkreśla-
jąc, że akcja powinna być prowadzona
bez zbytecznego zwlekania. Eden pod-
kreślił, że w czasieprowadzenia przez
radę jej akcji rządy mocarstw będą
mogły również rozważyć, 'czy miogą
być podjęte jeszcze inne kroki dla po-
kojowego rozwiązania,

Ten ustęp wdeklaracji min. Edena
był najbardziej znamiennym faktem
dzisiejszego posiedzenia rady, śdyż u-
jawnił, że bezpośrednie próby koncyl-
jacji pomiędzy mocarstwami są 2а -
mierzone i są już nawet w toku.

Po Edenie krótką deklarację, popie-
rającą propozycje przewodniczącego
rady, złożyli premjer Laval, Litwinow
i delegat duński, min.Munch, poczem
rada jednomyślnie przyjęła: propozy-
cje przewodniczącegoi posiedzenie zo-
stało zamknięte.
W dniu jutrzejszym odbędzie się

jeszcze posiedzenie zgromadzenia Li-
gi celem zakończenia obecnej. sesji.
Przewidywane jest, żewiększość dele-
gatów opuści Genewę jutro wieczorem
lub w sobotę.

„ZACHOWUJEMY SWOBODĘ.
DZIAŁANIA”

RZYM, 26.9. (PAT) == „Giornale*
d'Italia", komentując dzisiejsze posie-
dzenie rady Ligi, na którem delegat
włoski był nieobecny,pis

Nieobecność
kwencją linji postępowania,

 

obranej
przez Włochy w dniu 4 września, oraz.
memoranidum, złożonego w tym dniu
przez rząd włoski w Genewie. Od te-
go dnia Włochystale podkreślały, że
w łonie Ligi Narodów nie można zna-
leźć rozwiązania konfliktu, który, ze
względu na swój charakter,przekra-
cza ramy Ligi.
Słowa, wypowiedziane'w Genewie

po 4 września, nie obchodzą Włoch.
Włochy zachowują nadal zupełną swo-
bodę działania, z której uczynią uży-
tek zgodnie ze swemi interesami. ›

KONCENTRACJA WOJSK
WŁOSKICH

LONDYN —- 26.9'(PAT) —'Ageń-
cja Reutera donosi z Addis - Abeby:
Według wiadomości, zebrańych przez.
wywiad abisyński, Włosi skoncentro-
wali na granicy włosko- abisyńskiej
lysiące motocyklistów i setki czołgów.
Około 30 włoskich samolotów dokony-
wa codziennie wywiadu ponad granicą,
Abisyńczycy rozstrzeliwują codzień po
2 — 3 szpiegów samolijskich, działa-
jących na korzyść Włoch.
Wojska abisyńskie, w rejonie Da-

ganhbour odczuwają brak żywności i.
władze wojskowe w Harrar domagają
się śpieszneśo dowozu żywności,

„TRUDNOŚCI ROBIONE
"WŁOCHOM SĄ NIEUZASADNIONE
RZYM — 26,9 (ATE) — „Popolo

d'Italia“ omawia dziś ponownie w ar-
tykule wstępnym całokształt zatargu
włosko - abisyńskiego, podkreślając,
że trudności stawiane Włochom na
drodze ekspansji kolonjalnej nie mają
politycznego, historycznego, ani huma-
nitarnego uzasadnienia.
Włochy są podstawowym czynni-

kiem pokoju w Europie. W zatargu
włosko - abisyńskim chodzi o akcję
kolonjalną, umiejscowioną na — офе -
głym terenie. W zamiarach Włoch w
żadnym razie nie leży rozszerzenie te-
$0 zatargu na Europę, Włochy żądają
od Europy jedynie zrozumienia potrzeb
wielkiego narodu, który wniósł pod-.
sławowe wartości do ogólnego dorob-
ku cywilizacji europejskiej.

Przechodząc do scharakteryzowania
stosunków w Abisynji, dziennik pięt - |
nuje je w najostrzejszej formie, yysu -
wając znane argumenty o zagrożeniu
posiadłości włoskich w. Afryce
Wschodniejprzezwojowniczą i uzbro-.

razie nie rozwiązywał się, lecz istniał | joną Abisynję, która nie jest jednoli-

włóska. jest PAR;

lu rynków azjatyckich, a

 

tym narodem, ale składa się z szeregu
szczepów, ujarzmionych przez szczep
obecnie panujący.

„Gazzetta'del Popolo“ stwierdza, że
dyskusja. nad kwestją abisyńską przy-
brała obecnie, zarówno w Genewie, jak
i w opinji europejskiej daleko spokoj-
niejszy ton. Dziennik krytykuje propo-
zycje pokojowego. zlikwidowania za-

„targu włosko. - abisyńskiego, opratc -
wane przez komitet pięciu, podkreśla -
jąc, że przyczyniły-się one raczej:do
zaostrzenia sytuacji»przez ofiarowanie

* negusowiportu nad morzem  Czerwo-
nem. +

« Posiadanie włżeśiieiportu sńożli -
dałaby: Abisynji prowadzenie polityki
imperjalistycznej. Dziennik uzasadnia
zwiększenie włoskich «sił zbrojnych: w
Afryce wschodniej zarządzeniami mili-
tarnemi rządu abisyńskiego:

„NADZIEJE.
JAPOŃSKIEGO PRZEMYSŁU

LONDYN, 26.9-(ATE), Z Tokjo do-
noszą: "Dziennik ;;Nitchi = Nitchi** do-
wodzi, że w obecnem stadjum zatarg
włosko - abisyński doprowadzi nieu-
chronnie
wyraża przekonanie, że konflikt ten
wywrze dodatni wpływ na życie go-
spodarcze Japoniji::
Nawet jeżeli zatargzostanie zloka-

„lizowany, -towary :+włókiennicze an-
gielskie zostaną wyrugowane z wie-

jedwabie
włoskie z: Indyj. Przemysł japoński,

podkreśla dziennik, powinien' zająć
mtie'sce;zwolnione przez oe

' b strony,*

_PORA- DESZCZOWA MINĘŁA .

"LONDYN, 26.9 (ATE). Z Addis
Abeby: donosżą: Ponieważ i w ciągu
środy ше padało, pora deszczowa u-
ważatia jest ogólnie za zakończoną.
Zauważyć można w Abisynji go-

rączkówe przygotowania, niepozosta-
jące wprawdzie w związku ze zbliża-
jącą się wojną, lecz narazie jedynie z
wiclkiem świętem Maskal, obchodzo-
nem już od kilku tysięcy lat niezwy-
,kle uroczyścię,:: jako symbol minionej

„| pory deszczowej. Uroczystości”."roz-
poczną sięw piątek i trwać będą, jak
zwykle, kilka dni, A į
W przeciwieństwie do ubiegłych

lat, korpus „dyplomatyczny. „w roku
bieżącym nie został zaproszony. na
święto Maskal, prawdopodobnie w o-
bawie ptzed niepożądanenii incyden-
tami. W stolicy święto rozpocznie
się defiladą cesarskiej śwardji przy-
bocznej, która w środę pod nadzorem
instruktorów belgijskich odbyła „ge-
neralną próbę”,
"Wojska,biorące udział w defiladzie
w sile około 7,000 ludzi, otrzymały no-
we mundury ii izbrojone są w karabi--
"ny nowego typu. Do ich ekwipunku
należą plecaki, nożyce drutowe, ma-
nierki i środki sanitarne, lekkie dzia-
ła górskie, zaprzężone w muły, kara-
biny maszynowe i t..d. Podczas dzi-
„siejszej próby generalnej nad placem
ćwiczeń krążyło kilka samolotów.

W. kołach. miarodajnych utrzymują,
że.cesarz abisyński obecnie. wyraził
zgodę, na przydzielenie. wojsk francu-
skich do.ochrony warsztatów kolejo-
wych w Direduaa na linji Addis Abe-
ba — Dźibuti, ponieważ tamtejsi. fun-
kcjonarjusze zagrozili opuszczeniem
swych stanowisk, a rząd abisyński w
każdym wypadku pragnie utrzymać
ńormalną komunikację nawspomnia-
nej linji. Oddział francuski składa się
ze 150. żołnierzy i wyznaczony zosta-
nie prawdopodobnie spośród formacyj
legji cudzoziemskiej,

MINIMUM ŻĄDAŃ — MANDAT
WŁOSKI NAD ABISYNJĄ

RZYM, 26.9 (PAT). Ogłoszone w
dniu wczorajszym uwagi: rządu wło-
skiego do propozycyj komitetu pięciu
w dalszym ciągu są przedmiotem oży-
wionych komentarzy w kołach SSB:
matycznych i prasowych,

Włoskie koła polityczne nadalpod-
krešlają, że ewentualne propozycje
Ligi Narodów. w- sprawie mandatu
Włach nadAbisynją uznane zostały
by w Rzymie za minimum podstawy
do dyskusji.

Natomiast koła, zbliżone do tutej-
szej ambasady angielskiej, utrzymu-
ją z całą stanowczością, że Anglja nie
zgodzi się na żadną dyskusję wspra-
wie mandatu.

Opiriję tę wypowiedzieć miał am-
basador Drummond podczas ostatniej
rozmowy z. Mussolini,gdy szef rządu|

do końfliktu zbrojengo i

 
włoskiego oświadczył, iżwspółpraca |
Włoch z Ligą Narodów oprzeć się po-
winna na tych postanowieniach Ligi.

Nr.-

Bunt żołnierzy w Kown:e
w związku z rozruchami chłopskiemi

KRÓLEWIEC — 26.9 (ATE) — We-
dług otrzymanych tu dziś doniesień z
Kowna rozruchy chłopskie  ogarniują
coraz to nowe okręgi, W pobliżu Kow-
na dojść miało do; krwawych” starć
między policją i zrewoltowanymi chło-
pami.
W szeregu miejscowości chłopi, bio-

rący udział w akcji wstrzymania do-
wozu żywności do miast, podpalili za-
grody włościan, przeciwstawiających
się tej akcji. Do okręgów, objętych roz-
ruchami chłopskiemi, a szczególnie do
powiatu wilkowyskiego, wysłano silne
oddziały policji, które przeprowadziły
liczne aresztowania.
Wszystkich aresztowanych zrewol- |

towani chłopi uwolnili, Oddziały chłop-
skie, występujące przeciwko rządowi,
uzbrojone są w karabiny. /W wielu
miejscowościach policja odmówić mia-
ła wystąpienia przeciwko chłopom.
Władze wydały rozkaz wojsku obsa -
dzenia wsi, będących głównemi ośrod-
kami akcji antyrządowej. Wojsko od-
mówiło wypełnienia rozkazów.
W związku z tem przeprowadzono

liczne aresztowania, m. in. aresztowano
w garnizonie marjampolskim, który
odmówił wykonania rozkazu władz ko-
wieńskich, 8 oficerów, oraz 20 podofi-
cerów. Według niesprawdzonych do-
tychczas pogłosek zbuntować się mia-
ły w Kownie dw bataljony Poco:

„Hitłzr da stbie radę"
zapewnia Schacht

- BERLIN, 26.9, (PAT)— Na zebra-
niu izby gospodarczej okręgu Duessel-
'dorf wygłosił minister gospodarki: Rze-
szy, dr. Schacht przemówienie, a w
niem z całą stanowczością stwierdził,
że państwo nie może udzielać poparcia

przedsiebiorstwom, ktėrych wlašcicie-
le okazali się niezdolni do kierownic-
twa. Przekraczałoby to. własne siły
państwa — mówiłminister — a poza
tem podkopywałoby poczucie odpowie-
dzialności uprzedsiębiorców.
„Rola państwa ogranicza się do kie-

rowania całokształtem aparatu gospo-
darstwa. krajowego, niemniej jednak
państwo interwenjować będzie z. całą
energja tam, gdzie powstaną stosunki
anormalne. Minister zapowiedział da-
lej bezwzględną walkę z drożyzną cen
iwystąpił kategorycznie przeciw wszel

m elssperymentom walutowym.
"Di Scha:ht oświadczył: Natód nie-

miecki ma wszelkie podstawy do pa-

 

"zmiana marszruty |
okrętów

jadących do Azji wschodniej

LONDYN — 26;9(PAT) — Angiel-
skie linje okrętėWė, utrzymujące ko- |
„munikację z dalekim wschodem, za -
 mierzają:powziąć wspólne postanowie-

nie, iż parowce, należące do nich, bę-
dą udawały się na miejsce przeznacze-
nia nie przez kanał Suezki, lecz drogą
okrężną na przylądek Dobrej Nadziei.

„Daily Telegraph" tłumiaczy to jo-
stanowienie wysokością stawek ubez -
pieczeniowychprzeciwko ryzyku woj- |
ny, jakich domagają się Towarzystwa
ubezpieczeniowe od transportów, kie -
rowanych przez morze Czerwone.
Dwie linje okrętowe. utrzymujące

komunikację pomiędzy Singapore i
„Londynem, oraz Jawą i Nowym Jor-
kiem już powzięły decyzję „zmiany
marszruty w ciągyi.ostatnich. dwuch
dni. :

—

któredotyczą mandatów kolonjalnych
oraz ich rewizji.
W. konsekwencji tutejsze koła an-

gielskie nie zapatrują się optymistycz-
nie na sytuację. Wprawdzie ostatnia
rozmowa ambasadora Drummonda z
Mussolinim oraz list ministra Hoare'a
do Muśśoliniego doprowadziły do wi-
docznego odprężenia w stosunkach
włosko . angielskich, ale merytorycznie
nie posunęły naprzód sprawy porozu-
mienia tych państw.

MOBILIZACJA?

ADDIS,- ABEBA, 26.9 (PAT) Po-
głoski o powszechnej mobilizacji w
Abisynji mają swe źródło we wzmo-
żonem. przegrupowaniu wojsk м. о-
k:ęgach nadgranicznych. Przesunięcia
te były postanowione już dawniej, je-
dnak w okresie deszczów nie mogły
byćwykonane.
W razie zarządzenia mobilizacji pod

bronią stanęłoby 1075 tysięcy ludzi.
W dniu dzisiejszym lotnicy abisyńscy
rozpoczęli loty ćwiczebne, gdyż zie -
raia dostatecznie już wyschła ; lekkie
samoloty mogą startować i lądować.

NOWY KOMITET POWSTAŁ. JUż
I ZACZYNA PRACOWAĆ

GENEWA, 26.9, (PAT) — Utwo-
rzony dziś komitet Rady Ligi Narodów
odbędzie pierwsze swe posiedzenie ju-
tro, t. j. w piątek rano.

Komitet zbada prośbę
wysłanie komisji obserwatorów, po-
czem omówi sprawę metody swych
prac. Komitet znajdzie się w posia-
daniu odpowiedzi abisyńskiej na uwa-
śi włoskie dopiero po pewnym czasie,

j śdyż uwagi te nadeszły do Addis Abe-
by dopiero dziś rano *

Abisynji 0“

| lem) rybacy. wyłowili 

irzenia z ułinością w W, s
kąd. kanclerz. Hitler objął. kierownic-
two Niemiec. Mimo obecnych trudno<
ści, jakie pokonać musząNiemcy na
ry! kach światowych, wszyscy powinni
wierzyć, żć kanclerz da sobie radę”z
wszystkiemi przeszkądami, i
  a

Na obserwację wyborów
w. kłajpedzie

PARYŻ, 26.9. (PAT) — Agencją
Havasa donosi z Kowna, iż rząd litew-
ski zwrócił się do akredytowanych w
Kownie przedstawicieli dyplomatycz-
nych -Anglji, Francji i Włoch, aby w
dniu 29 b. m. udali się do Kłajpedy ce-
lem obserwowania wyborów.

Manifestacja :

sympatii dla Abisynii
NOWY JORK — 26.9 (PAT)—

Sport-palace į Madison square ss
odbyła się manifestacja protestacyjna
przeciwko możliwości najścia Abisy-
nji. W manifestacji tej wzięło udział
przeszło 8 tysięcy iOrganizowali
ją komitet nowojorski obrony niepo-
dległości* abisyńskiej oraz. amerykań-
a liga przeca wojnie i faszyzmo-

istna Mussoliniego, wiki:
ny na kartonie wysokości 5 i pół me-
tra,.został podarty przez manifestan-
tów na. kawałki, Wygłoszono liczne
przemówienia, przyczem mówcybyli
zarówno biali, jakimurzyni, )

Znowu szpieg
we Francji

PARYŽ, 26.9, (PAT) — „Journal“
donosi z Miluzy o aresztowaniu jed-
nego z wyższych urzędników fabryki
amunicji i materjałów wybuchowych.
Przy rewizji znaleziono u niego sze-
reg dokumentówi fotografij, które nie
pozostawiają żadnej wątpliwości, iż
uprawiał on szpiegostwo wojskowe.
„Journal“ zaznacza,żearesztowanie

nastąpiło w związku ze sprawą Duń-
czyka, występującego pod nazwiskiem
Nielsena i na podstawie skonfiskowa-
nych u niego zapisków. Tym sposo*
bem sprawa rzekomego Nielsena na-
biera coraz większego rozgłosu, gdyż
chodzi w niej nietylko o propagandę
komunistyczną we Francji, lecz rów=
nież w uprawianie szpiegostwa woje
skowego.

Krenika telegraficzna
— W Kilonji utworzono 26 b. m.

. pierwszą frontową flotyllę łodzi podwo*
dnych. Nosi ona nazwę „Flotylla podwoe
dna Weddingen“ po znanym bohaterze
niemieckich łodzi podwodnych z czasów
wo.ny światowej.

Flotylla składa się z 6 łodzi podwode
nych i 1 okrętu pomocniczego. >

— Prasa litewska podaje, że w pow.
uciańskim grasu'ą stada wilków, które w
biały dzień porywają owce z pastwisk |
—Minister oświaty Rzeszy wydał za*

rządzenie, aby przy zakupie portretów
kanclerza Hitlera dla niższych klas szkół
ludowych wybierano tylko takie portrety,
na których kanclerz przedstawionyjest
w towarzystwie dzieci,
— „Daily Telegraph". twierdzi, że.Lie

bja zostala zamieniona w jeden wielki
obóz wojenny, W Benghazi znajdują się
poważne siły lotnicze. Tobruck stał się
bazą morską, w której obecnie znajduje
się krążownik, 3 torpedowce, 2 łodzie
podwodne i 3 hydroplany,
— W zatoce Policastero (pod Nawoć

olbrzymiego żół-
wia, pochodzącego z mórz tropikalnych,
żółw. ten waży 600: kg., ma dwa metry
długościi liczy 200 lat, Żółw został przes
SRS, ogrodowi zoologicznemu W „Neas
polu.  

'
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PANA MINISTRA
ZAWADZKIEGO

ZAPOWIEDŹ TRZECIA
Bardzo okrężną drogą, bo aż na Ge-

newę, dowiedzieliśmy się coś nie coś

o programie gospodarczo - finanso-

wym rządu. Program ten ma się

wspierać nadal na dwóch sakramen-

talnych filarach: stałej walucie i zrów-

, noważonym budżecie, Dochodzi do te-

* go płacenie długów zagranicznych, wy-

'rażone przez p .ministra Zawadzkiego

w charakterystycznej pod względem

konjugacji formie: „Polska wywiązy-

wała się i wywiązuje ze swych zobo-

wiązań finansowych wobec zagra-

nicy”,

W konkluzji p. minister skarbu wy-

powiedział się zą większym liberaliz-

mem w obrotach między temi pań-

stwami, które mają dobrą walutę i

"płacą, dodając słusznie konieczne z

polskiego stanowiska zastrzeżenie, że

dążność do normalizacji stosunków

nie może ograniczać się tylko do wy-

miany towarów (tem mniej—jak chcą

niektórzy — tylko do wyrobów prze-

mysłowych), ale powinna także objąć

ruch kapitałów i usług.

"sardzo wątpimy, czy w tajnem gło-

sowaniu, zarządzonem wśród samych

tylko sanatorów — weźmy ściślej —

„nowych posłów i senatorów, p.mini-

ster otrzymałby votum zaufania za tak

'zdecydowane wystąpienie z progra-

mem deflacyjnym na forum międzyna-

rodowem, gdzie dość długo pamię-

tają to, o czem chcą pamiętać,Defla-

cja wielu ludziom u nas już się znu-

dziła. Z każdym dniem wzrasta ilość

tych, którzy — jak to mówił Cezar o

„Gallach — „novis rebus student".

Nas obchodzi przedewszystkiem ten

ustęp z przemówienia p. ministra, w

którym — jak donosi komunikat —

"wyraził on przekonanie, że „w roku

przyszłym osiągnięta będzie w Polsce

całkowita równowaga budżetowa”. |

Owszem, owszem. Życzymy tego

"Polsce i rządowi wszyscy, nawet je-

śo zdecydowani przeciwnicy. Tylko

nie możemy jakoś zapomnieć tego, że

_p. minister Zawadzki już dwukrotnie

wygłaszał zapowiedzi na temat rów-

nowagi budżetu i że obydwa razy te

zapowiedzi nie bardzo się sprawdziły.

Pierwsza wyszła akurat przed dwo-

. ma laty „przy rozpisywaniu pożyczki,

zwanej narodową, Mówił wówczas p.

minister, że potrzebuje 120 miljonów

na pokrycie deficytu w ciągu bieżące-

$o i całego następnego okresu budże- |

towego (1933-34 i 1934-35), a potem

już będzie normalna równowaga. I co
« się stało? Pożyczka przyniosła trzy

razy po 120 miljonów, ale starczyło jej

- tylko na jeden rok, ponieważ deficyt

"za oba wymienione okresy wyniósł

przeszłopół miljarda. I — co gorsze—|

deficyt ten pozostał w budżecie na-

„dal.
Więc druga zapowiedź była już

'ostrożniejsza, Opierając się na tem, żę

w r. 1933-34 deficyt wynosił 337 milį.,

a w r. 1934-35 już „tylko” 236 miljo-

nów, oraz że na rok 1935-36 przewi-

„dziany był na 152 miljony, uznał p.

minister ten spadek za zjawisko stałe

i obliczył, że przy takiej degresji za

' trzy lata uporamy się z deficytem.

Tak mówił p. minister skarbu pod-

czas ostatniej dyskusji budżetowej, a

więc mniej więcej przed pół rokiem.

Obecnie ten termin uchwycenia rów-

nowagi ulega znacznemu skróceniu,

Dlaczego? Może wpłynęły na zmianę

-wyliczefip. ministra znakomite wyniki

* tego półrocza?

Chyba nie. Wyniki te są raczej pe:

symistyczne, ponieważ suma, przew!

dywana jako deficyt'na cały rok, star-

czyła zaledwie na pół roku. Deficyt

„trzyma się uporczywie poziomu ze-

« szłorocznego, a zatem o 80-miljono-

(wym skoku w dół, którego spodziewał

się p „minister, nie może być mowy.

. Jeżeli mimo tego trzecia zapowiedź

p. ministra brzmi tak zarazem katego- |

"rycznie i optymistycznie, to wbrew

wszelkich statystykom trzeba wie-

rzyć, że coś w tem jest, Komisja eko-

|
!
| 

NAD BALTYKIEM
„Całe Niemcy patrzą dziś na Klajpe-

dę', — pisze min, Frick w królewiec-
kim dzienniku „Preuss”, a prasa nie-
miecka, bez wyjątku, wtóruje mu za-

wzięcie. {

Wiele wskazuje na to, że Niemcy
nietylko patrzą. Oto dzienniki angiel-
skie donoszą o koncentracji Reichs-
wehry na granicy wschodnio - pruskiej
i wymieniają nawet liczbę 50 tysięcy
skupionego tam wojska i brunatnych
bojówek. . O niemieckich przygotowa-
niach wojennych w sąsiedztwie Litwy
pisze szeroko również prasa francuska,
dodając, że Hitler był już gotów zer-
wać stosunki dyplomatyczne z Kow-
nem.

Po norymberskiej mowie Hitlera,
która zainaugurowała ten atak na
Litwę, rząd  kowieński zamierzał
zwrócić się do Ligi Narodów z żąda-
niem ostrzeżenia Niemiec. Przedsta.
wiciele państw gwarantujących statut
kłajpedzki, odradzili mu jednak podję-
cia tego kroku, Obiecano Litwinom za-
jęcie się tą sprawą w inny sposób.

Istotnie, Laval, Eden i Aloisi odbyli
wczoraj naradę z udziałem litewskiego
ministra spraw zagranicznych, na któ-
rej zwrócili temu ostatniemu uwagę
na konieczność szanowania statutu
kłajpedzkieśo zarówno co do ducha,
jak i co do formy. Min, Lozorajtis za-
pewnił, że dekrety wydane w związku
z wyborami w Kłajpedzie w niczem nie
sprzeciwiają się statutowi. Zostało to
w całości potwierdzone przez narady
prawników Francji, Włoch i Angli,
którzy na polecenie swoich rządów
szczegółowo zbadali zarządzenia li-
tewskie.

O tym wyniku badań prawników,
podobnie jak i o naradzie mocarstw w
sprawie Kłajpedy, mają berlińscy am-
basadorowie Wielkiej Brytanii, Em
cji i Włoch powiadomić w najkrótszym
czasie rząd niemiecki,

Czy zadowoli to Niemcy? Zgóry mo-
żna przewidzieć negatywną odpowiedź
na to pytanie. Niemcy mają pewne
podstawy prawne do zarzutów, jakie
robią Litwie w sprawie Kłajpedy. Lit-
wa, jak to już pisaliśmy, interpretuje

 

„ statut kłajpedzki w duchu swoich in-
teresów narodowych. Gdyby postę-
powała inaczej, doszłaby prawdopodo-
bnie do jeszcze oso wyników, niż
my w Gdańsku, Trudno się przeto dzi-
wić, że postępuje od nas rozważniej i
stara się mocno trzymać swój jedyn
port w garści. Nie zmienia to jada
faktu, iż Niemcy „opierając się na ści-
słej literze paktu Pazpędzkiego, za-
wsze z łatwością znajdą powody do a-
taku przeciwko Litwie,

Dlatego też całe zagadnienie klaj-
pedzkie należy rozpatrywać nie w
płaszczyźnie ściśle prawniczej, ale w
płaszczyźnie stosunków politycznych,
panujących obecnie w Europie. Sto-
sunkj te chwilowo są dla Litwy ko-
rzystne. Polityka, jaką w związku z
zatargiem abisyńskim, prowadzi obec-
nie Anglji, zobowiązania, jakich się od
niej domaga Francja w sprawie status
quo na kontynencie, przemawia za
tem, że nie będzie ona tolerować za-
machu Niemiec na Litwę,Dzisiejsza sy-
tuacja jednak,w miarę rozwoju wypad-
ków, może ulec zasadniczej zmianie, a
wtedy położenie Litwy okaże się mniej
korzystne.
Wtedy wschodnia polityka Niemiec

nabierze rumieńców, a kwestja Kłaj-
pedy, kto wie czy nie związana z kwe-
stją Gdańska, znowu stanie na po-
rządku dziennym.

Trzeba być bardzo naiwnym, aby
nie widzieć tego oczywistego faktu,
że po układzie morskim z Wielką Bry-
tanją „ožywila się niemiecka polityka
na Bałtyku, Będzie ona rozwijać się
dale; ; postępować w kierunku wzmoc-
nienia wpływów niemieckich na całej
długości wybrzeża bałtyckiego. Zacz-
nie się od punktów najsłabszych —
chociażby Kłajpedy, ale na tem się nie
skończy, Nasuwa to nowe zagadnienie
dla Polski, która nietylko posiada
swoje żywotne interesy na Bałtyku, a-
le musi mieć również ; swoją politykę
bałtycką.W interesie tej polityki wca-
le nie leży puszczenie Niemiec do
Kłajpedy i ułatwienie im położenia rę-
ki na Litwie.

Dlatego też trudno wyjść z podziwu,
kiedy się czyta w poważnej prasie pol-  

 

skiej podobne wywody, jak te, które
ukazały się w sanacyjno - konserwa-
tywnym „Czasie”. Dziennik ten pisze:

„Co nam Kłajpeda? Czy możemy za-

pomnieć, że ta jeszcze niedawno Litwa

kowieńska pokładała wszystkie swoje na-

dzieje w Niemczech ,że była jakby eks-

pozyturą Niemiec z frontem przeciwko

Polsce zwróconym, że jeszcze teraz wy-

piera się wszelkich stosunków z nami, i

rewindykację Wilna stawia na czele

swoich dążeń? I dlatego mamy bronić

Kłajpedy „dlatego mamy naginać naszą

linję polityczną do interesów polityków

kowieńskich, będący nieprzejednanymi

przeciwnikami Polski! Nie! zostawmy in-

nym troskę o Kłajpedę”.

„Czas” bardzo się myli sądząc, że

kwestja tego, czy Kłajpeda będzie li-
tewską, czy też niemiecką, interesuje

wyłącznie Litwę. Bez względu na do-

tychczasową antypolską politykę Ko-

wna, jest to kwestja bardzo naszej po-

lityce bliska i „obrona Kłajpedy” wca-

le nie jest „naginaniem naszej linji po-
litycznej do interesów Litwy”.

Sąsiadując chociażby ż wrogą nam

Litwą, sąsiadujemy z małem, słabem

państwem, sąsiadując zaś z Niemcami
na terenie litewskim — jesteśmy po-
prostu otoczeni. A to nie jest byle
co, jeśli się zważy szersze cele polityki
wschodniej narodu niemieckiego.

Niestety, rzeczywistość w sprawach
lityki bałtyckiej dostarcza nam wie-
rade do... zdziwienia.

Czyż cała opinja polska nie została,

mówiąc oględnie, niemile zdziwiona o-
świadczeniem min, Becka w Genewie,
który po niedawnych dowodach nielo-
jalności Gdańska wobec Polski i nie-
załatwionych jeszcze zatargach po-
chwalił Senat w chwili, kiedy Rada
Ligi potępiła go surowo,

Polska polityka nad Bałtykiem,
dziś w szczególności, musi być bardzo
czujna, stanowcza i przewidująca. Za-
sięg jej przewidywania i aktywności
nie powinien ograniczać się tylko do
własnego wybrzeża. Powinien rozcią-
gać się dalej „ogarniając całość tego,
dla przyszłości narodu i państwa,
pierwszorzędnego zagadnienia.

 

Z Sejmu związku N.P. w Baltimore
Oiwarcie i pierwsze posiedzenie

Sejm Związku Narodowego Pol-
skiego w Baltimore rozpoczął się w
niedzielę dnia 15-go września r. b., u-
roczystem nabożeństwem w kościele
Matki Boskiej Różańcowej. Nabożeń-
stwo celebrował pasterz diecezji Bal-
timorskiej, J, E. ks, biskup Mc. Na-
mara. Piękne i podniosłe kazanie o
zgodzie i pracy polskiej narodowej i
katolickiej dla Związku N, P. a przez
Związek dla Polski i dla Stanów Zje-
dnoczonych, wygłosił proboszcz pa-
rafji Matki Boskiej Różańcowej, ks.
prałat Wachowiak, Delegaci na Sejm
Związku na czele z cenzorem, mece-
nasem Świetlikiem i zarządem central-
nym przybyli do kościoła w uroczy-
stym pochodzie z Domu polskiego. о-
koło pięć tysięcy osób z rozmaitych
organizacyj, z paru orkiestrami i
licznemi sztandarami, brało udział w
tym pochodzie.
Główna kwatera Sejmu znajduje się

w śródmieściu, w hotelu Lord - Balti-
more i tutaj o godzinie drugiej, po na-
beżeństwie, yło się nieoficjalne o-
twarcie Sejmu. Sala i . galerje
dla publiczności były przepełnione,
Przemawiało przy otwarciu Sejmu do-
syć wielu reprezentantów zarówno
polskich jak i amerykańskich,
W imieniu ambasady polskiej w Wa-

szyngtonie zabierał głos radca Soko-
łowski, którego jednak nie widzieliś-
my potem wieczoram na bankiecie.
Największą może sensacją była mowa
kapelana Zjednoczenia Polskiego
Rzymsko - Katolickiego, ks. koman -
dora Celisiiowskiego. Zaznaczył on,
že-po raz pierwszy na sejmie Związku
przemawia kapelan Zjednoczenia i że
to świadczy o współpracy i życzliwem

do siebie ustosunkowaniu obydwu

tych bratnich narodowych organizacyj,
Ks. komandor Celichowski mówił z
dużem wzruszeniem ij mowa jego wy-

warła па sali silne wrażenie.

(Od własnego korespondenta)

Prezes Związku N. P., p. Romasz-
kiewicz, nicobecny był na sali przy o-
twarciu se,mu wskutek ataku serco-
wego, który przypisują jego olbrzy-
miemu zdenerwowaniu, Cenzor Świe-

| tlik zaproponował wysłanie do preze-
sa Romaszkiewicza specjalnej delega-
cji, któraby go poprosiła choć o parę
słów rozmowy pomimo wszystko.
Kiedy prezes Romaszkiewicz w towa-
rzystwie tej delegacji ukazał się na
sali, stronnictwo jego urządziło mu

| bardzo głośną owację i powitało go
okrzykiem „Czuwaj.

Wieczorem, na sali balowej w hote-
lu Baltimore odbył się bankiet dla
delegatów Związku N. P. W bankiecie
wzięło udział około tysiąca osób. Już
w czasie bankietu rozchodziły się po-
głoski, że stronnictwo Romaszkiewi-
cza, zaśrożone na sejmie, będzie dąży-
ło do jego rozbicia i niedopuszczenia
do obrad pod pretekstem, że w komi-
sji mandatów naznaczonej przez cen-
zora przewodniczącym jest delegat Ró-
życki, którego mandat jest jakoby to
kwestjonowany. Prezes Romaszkie-
wicz pomimo swej choroby zwołał na-
przód komisarzy, a potem znów nara-
dę wszystkich dyrektorów zarządu i

! domagał się od nich podobno podpisa-
nia petycji o odroczenie sejmu i zwo-
łanie rady nadzorczej dla zbadania le-
galności komisji mandatowej.
O legalność tej komisji rozegrała się

pierwsza sejmowa batalja zaraz poofi-

cjalnem otworzeniu sejmu w ponie-

działek rano o godz. 11. Komisarz

Gregorek wystąpił w tej batalji jako

przywódca partji  Romaszkiewicza,

| który znowu na sali się nie zjawił i o

którym rozpowiadano, że odwieziono

go- do szpitala, wskutek orzeczenia aż

| 7-miu wezwanych doń lekarzy. Cenzor
Świetlik prowadził obrady z najzupeł-

I niejszą zimną krwią i nie dał możności

 
nomiczna Ligi Narodów, to nie stary

sejm, złożony z pełnej bezgraniczne-

go zaufania większości rządowej i

grupki opozycyjnych niedowiarków.

W Warszawie można się mylić o kilka

lat į kilkaset miljonów, — w Genewie

nie wypada.

chodzącym roku będzie równowaga

„budżetowa. I tylko małą uwagę po-

zwolimy sobie zanotować na margine-

sie mowy genewskiej p „ministra Za-

wadzkiego: 3

W rzeczywistošci — czy na papie-

rze? :

A zatem wierzymy i my, że w nad-  

Baltimore, 15.9.

partji Romaszkiewicza do urządzenia
na sejmie zaraz na wstępie obstrukcji.
W bardzo zręczny sposób przedstawił
on izbie paragrafy konstytucji, która
reguluje nominację komisji mandato-
wej i pomimo gwałtownych ataków o-
pozycji -przeprowadził odczytanie
przez komisje mandatów listy posłów
niekwestjonowanych. Kiedy po odczy-
taniu tej listy, komisarz Gregorek i
komisarz Zarębski rozpoczęli znowu a-
tak na nowo i chcieli nie dopuścić do
ich zaprzysiężenia, już batalja była
przegrana, bo cenzor do żadnych sorze-
ciwów nie dopuścił i miał izbę całą za
sobą. Delegaci natychmiast zostali za-
przysiężeni i cenzor Świetlik oficjalnie
ogłosił, że izba już ma quorum i że na-
stąpi teraz dyskusja w izbie nad man-
datami zakwestjonowanymi. Wobec te-
go doraźnego zwycięstwa partji cenzo-
ra, ktoś z opozycji rzucił na sejmie
głośne wyzwanie, że to gwalt i že con-
zor Świetlik ten gwałt uprawia. Ale
izba opozycję natychmiast zagłuszyła.

Przystąpiono do obrad nad manda-
tami zakwestjonowanymi. Wobec ście-
rania się dość śwałtownego zaraz ptzy
pierwszych takich mandatach, cenzor
Świetlik zaproponował, aby obydwie
grupy zakwestjonowanych delegatów
z każdej gminy wybrały sobie każda
jednego swojego przdstawiciela i aby
obydwaj ci przedstawiciele przedsta-
wili swą sprawę w izbie, a izba potem
bezstronnie sama zadecyduje. Propo-
zycję cenzora izba bez sprzeciwu przy-
jęła wbrew wnioskowi partji Romasz-
kiewicza. Wobec przyjęcia przez izbę
propozycji cenzora skonsternowana 0-
pozycja zgłosiła wniosek o odroczenie
posiedzenia do godziny 2, bo czas na
obiad, Cenzor Świetl:k przeprowa-
dził chętnie ten wniosek.

Taki był przebieg i tak się skończy-
ło pierwsze posiedzenie sejmu związ-

kowego w Baltimore. W czasie obrad

ktoś z zakwestjonowanych posłów

chciał wywołać burdę na sali i rozpo-

częłasięjuż nawet przy drzwiach ja-
kaś wrzawa, ale ją uśmierzono wkońcu,

Policjantów, którzy potem zjawili

się na sali, cenzor Świetlik delikatnie

poprosił o usunięcie się na korytarz,

zaznaczając, że związkowcy dadzą so-
bie sami radę.  

PRZEGLĄD PRASY
ROZWÓJ SZKÓŁ NIEMIECKICH

W POLSCE

Pisaliśmy wczoraj o iństytucjach
kredytowych i spółdzielniach niemiec-
kich w Polsce. Dysponują one dziesiąt-
kami miljonów zł, Wykupują nierucho-
mości z rąk polskich. Oparci o kapitał,
którego pochodzeniem u nas jakoś nikt
się nie interesuje, Niemcy organizują
się, wzmacniają i — czekają... Ostatnio
założyli szereg nowych szkół, „Kuja-
wischer Bote'' doniósł o nowych szko-
łach w Dąbiu, Szpetalu i Strzelinie, W,
ostatniej miejscowości szkoła niemiec-
ka zawdzięcza swe powstanie „inter-
wencji niemieckich kół rolniczych u
kandydata na posła z partji rządowej',
Ciekawi jesteśmy, jak się ten kandy-
dat nazywa.
Warto także zacytować za „Kur,

Pozn." doniesienie berlińskiego „Ost-
bundu“, že

„na obszarze ziem zachodnich Polski
powstały 4 nowe prywatne szkoły nie-
mieckie, a mianowicie 2 na Śląsku: w
Pszczynie i Chwałowicach, oraz 2 na Po-
morzu: w Chojnicach i Tczewie. Wszyst-
kie te szkoły znalazły pomieszczenie w
nowych budynkach. urządzonych z całym
nowoczesnym komfortem.

Pszczynie jest to siedmioklasową
szkoła powszechna z osobną halą do ćwi-
czeń as it. d, w Chwało-
wicach szkola dwuklasowa z ochronką
dla dzieci.
, Co się tyczy Chojnic i Tczewa to —
jak donosi „Ostland” — chodzi tu o re-
aktywowanie tamtejszych szkół niemiec-
kich, zamkniętych przez władze polskie
w r. 1931. Obecnie szkoły te, otwarte po-
ncwnie, znalazły pomieszczenie w no-
wych, okazałych budynkach“
Tak jest w Polsce. A w Niemczech

półtoramiljonowa mniejszość polska
może zaledwie kilka tysięcy dzieci
kształcić w szkołach własnych. Gi-
mnazjum polskie w Bytomiu zamknię-
to, Polska ludność ulega germaniza-
cji...

„ZWYCIĘSTWO ANGLJI —
ZWYCIĘSTWEM POLSKI"

Korespondent londyński „Kur.
Warsz.' tłumaczy stanowisko Angli-
ków w konflikcie włosko - abisyńskim
zgodnością ideałów Ligi Narodów z
jej dobrze zrozumianym interesem
własnym. Nie można jednak bez za-
strzeżeń przyjąć jego konkluzji:
„Z punktu widzenia skuteczności obro-

ny systemu zbiorowego, jako podstawy
bezpieczeństwa pokoju europejskiego, po-
lityczny Londyn uważa za ZAо-
koliczność, że próba tego systemu odby-
wa się w warunkach, w których poten-
cjalny napastnik znajduje się w sytuacji
strategicznie tak beznadziejnej, jak Wło-
cay.I dlatego też dziś, w chwili najwyż-
szego niepokoju Anślja wierzy w zwy-
cięstwo prawa i sprawiedliwości. A zwy-
cięstwo Anglji będzie w tym przypadku
zwycięstwem Polski”,

wycięstwem Polski? To niby dla-

tego, że w przyszłości, w razie napa-
du na Polskę, Liga Narodów wraz z
Anglją wystąpi w naszej obronie?
Tak dobrze, niestety, nie jest! Wła-
śnie wczoraj rząd brytyjski wysłał
rządowi francuskiemu odpowiedź na
jego zapytanie, czy Anglja przystąpi
do sankcyj kolektywnych, gdyby in-
ne państwo (np. Niemcy) napadło na
swego sąsiada w Europie, Z telegra-
mów, streszczających tę odpowiedź,
wiemy, że Anglja wcale się nie chce
ungażować na przyszłość, Zostawia
sobie wolną rękę. Będzie badać oso-
bno każdy wypadek agresji. To zna-
czy, że tam, gdzie jej „dobrze zrozu-
miany interes“ nie pójdzie w parze z
ideałami ligowemi, Anglja pozostawi
napastnikowi swobodę wojny zabor-
czej, jak pozwoliła Japonji na zabór
Mandżurii.

Nie należy ulegać sugestji publicy-
styki angielskiej, umiejącej zawsze
interesy brytyjskie stawiać: pod о-
chronę wielkich i szczytnych zasad,
W czasie ostatniej wojny Anglja wal-
czyła o swe interesy z Niemcami pod
sztandarem obrony Belgji i wyzwole-
nia narodów, a po wojnie popierała
Niemcy przeciw Francji, gdyż w inte- |
resie jej leżało niedopuszczenie . do
przewagi Francji w Europie.

Mussolini jest przynajmniej szcze- |
ry.»

ROZBUDZENIE
RAS KOLOROWYCH

P. K. Symonolewicz zwraca uwa-
gę na wpływ, jaki mieć będzie konflikt
włosko - abisyński na ludy koloro-
we,

„Trudno spodziewać się, aby świado-
mość narodowa ras kolorowych, będąc
raz rozbudzona, była wstrzymana w swo-
im dalszym rozwoju. Pokój w Europie i
racjonalne zarządzenia gospodarcze mo-
śązmniejszyć tem; tego rychu eman-
cypacyjnego i wtedy może pokolenie o-

one nie dożyje do grožnieįszych
wstrząsów w krajach kolonjalnych, przy-
najmniej w Afryce, Ponieważ jednak 0-
statnie wypadki pokoju nie rokują,
trzeba więc będzie liczyć się z możliwo-
ścią bardzo poważnych komplikacyj, za-
równo na odzie muzułmańskim. j
i na „Czarnym Lądzie”, z chwflą śdy za-

stępy, włoskie rozpoczną atak na Abi-
synię".
To będzie — zdaje się — trwały

skutek obecnego zatargu

 
  



         

“bon opuscil 3 sierpnia 1914 r.

„pociąg wlókł się

A

 

i SPA BA Nr.

4 .
s 7Niepokojące zjawiska (Ostatnie słowa Jules Cambon'a

Leży przed nami świeżo wydana Jules Cambon, przewidując nieunik-
Na uniwersytetach ubytek Polaków — napływ Żydów

‚ Już wkrótce rozpoczną się wykła-
dy i zajęcia na wyższych uczelniach.

cnie trwają jeszcze zapisy no-
wych kandydatów. Wnioski jakie sie
nasuwają przy zapoznawaniu się z
danemi, dotyczącemi napływu mło-
dzieży na wyższe uczelnie, są nader
ciekawe.

Przedewszystkiem zwraca uwagę
silne zainteresowanie się młodzieży
studjami politechnicznemi, przy je-
dnoczesnem braku zainteresowania
dla studjów humanistycznych. Jaskra-
wym tego przykładem jest fakt, iż na
wydział humanistyczny uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie zgłosiło
się zaledwie... kilkunastu kandyda-
tów. Na wydziałach humanistycznych
innych uniwersytetów też w porówua-
niu z frekwencją lat ubiegłych —
panują pustki, Nie lepiej jest na wy-
działach prawnych. Na tymże uniwer-
sytecie lwowskim na 800 miejsc na
wydziale prawnym zgłosiło się nieco
ponad 400 kandydatów.
Większe ożywienie panuje na wy-

działach lekarskich, na farmacji i we-
terynarji, Ale ś$dy dokładniej przej-
rzymy listy przyjętych kandydatów,
łatwo dostrzeżemy, że ten natłok po-
wodują Żydzi. Napływ Żydów jest na-
der liczny i łatwo rzucający się w
oczy, wobec małej liczby zgłoszeń
wogóle — również i na innych wy-
działach.
IWysoki procent Żydów, grożący

wyższym uczelniom w bieżącym roku
akademickim jest drugiem  zjawi-
skiem, dającem się zaobserwować w
"związku z nowym rokiem szkolnym.

Trzecią wreszcie okolicznością,
której niesposób pominąć, jest nie-
zmiernie mała liczba młodzieży po-
chodzacej ze wsi. Student—syn chło-
pa staje się coraz bardziej — wyjąt-
kiem.

Jakie są przyczyny tych zjawisk?
Niewątpliwie przyczyną najważniejszą
są wysokie opłaty za naukę. Na uni-
wersytetach czesne na pierwszym ro-
ku wynosi 270 zł., na politechnice po-
nad 300, W tych warunkach napraw-
dę nie każdy ma odwagę rozpoczynać
studja wyższe. Kilka lat ciężkiej pracy
i rozpaczliwej często walki o zdoby-
„cie środków na czesne, na różne о-
płaty, na utrzymanie wreszcie, a po-
tem smętne naośół perspektywy po-
szukiwań możliwości zużytkowania
zdobytego z takim trudem dyplomu.

Zbyt wielkie koszty nauki są bez-
pośrednim powodem zmniejszania się
liczby synów chłopskich wśród aka-
demików i wzrostu liczby Żydów, któ-
rzy dysponują stosunkowo większemi
środkami materjalnemi, niż gnębiona
nędzą wieś, O udostępnieniu wyż-
szych studjów decyduje właściwie nie
cenzus uzdolnień, ale cenzus majątku,

Pozostaje jednak do wyjaśnienia
zjawisko silnego napływu młodzieży
na politechniki i na te wydziały uni-
wersytetów, które kształcą w umie-
jętnościach ściśle praktycznych, a
więc na medycynie, farmacji i wete-
rynarji, przy jednoczesnem zaniedba-
niu nauk filozoficznych.
Jedynem chyba wyjaśnieniem tego

zjawiska jest może to, że t. zw. „za-
wody humanistyczne” są jednocześnie
zawodami najmniej—intratnemi. Sto-

 

sunkowo łatwiej dziś dostać posadę
inżyniera, czy weterynarza, niż nau-
czyciela, O pracy zaś ściśle naukowej
marzyć jest wprost niebezpiecznie.
Ostatnio na zjazd historyków w Wil-
nie nie mógł przybyć jeden z wybit-
nych uczonych, śdyż... nie miał pie-
niędzy na podróż,

Ten „utylitaryzm'* młodzieży w wy-
borze przyszłego zawodu — choć cał-
kowicie w dzisiejszych warunkach
zrozumiały — jest jednak zjawiskiem
groźnem dla kultury polskiej. Kultury
tej nie tworzą wyłącznie inżyniero-
wie, fachowcy i... gwiazdy sportowe
które, nie szczędząc kosztówź wysyła
się zagranicę na zawody. Tę kulturę
tworzą w pierwszym rzędzie ci, o któ-
rych z pewnem lekceważeniem moż-
na czasami słyszeć — „naukowcy”.
Tym ludziom należy zapewnić znośne
warunki egzystencji i nie skazywać
ich na wymarcie, a dbać, aby warst-
wa twórczej inteligencji miała stale
zapewniony dopływ świeżych sił, W
przeciwnym bowiem razie czekają
nas niewesołe perspektywy.

Są ludzie, którzy w zmniejszaniu się
napływu młodzieży na wyższe uczel-
nie widzą objaw dodatni. Według nich
świadczy to bowiem o zmniefszaniu
sie „nadprodukcji inteligencji', czyli
RIZEDWAZZWCT”.ARTS ZZEORACA

KRONIKA LITERACKA
Co robi Polska Akademja Literatury?

— W dn. 21 i 22 b. m. odbyły się zeb:a-
nia Polskiej Akademji Literatury w sie -
dzibie warszawskiej przy ul. Krakowskie
Przedmieście 32. W czasie obrad: wy-
brano pierwszy zespół kandydatów do
odznaczenia „Wawrzynem Akademic-

kim”, wyznaczono na dzień 30 września

b. r. ostateczny termin rozstrzygnięcia

konkursu dramatycznego, powierzono
sekcji wydawniczej w porozumieniu z
Zarządem „Bibljoteki. Polskiej' opraco -
wanie projektu zbiorowego wydania dzieł
Maurycego Mochnackiego pod protekto-
ratem Polskiej Akademji Literatury,
przyjęto darowiznę w postaci terenu
nadmorskiego w pobliżu Jastrzębiej Gó-
ry, ofiarowanego na rzecz P. A. L. przez
osobę, która zastrzegła sobie nieogłasza-
nie jej nazwiska. Zgodnie z życzeniem o-
fiarodawcy, teren przeznaczony jest p>d
budowę domu wypoczynkowego litera-
tów, im. Żeromskiego. Ponadto obięła
Polska Akademia Literatury protektorat
nad Komitetem Budowy Pomnika Marji
Konopnickiej we Lwowie.

„Księżna Łowicka” na scenie—,„Księż-
na Łowicka” Wacława Gąsiorowskiego
ukaże się na jelnej ze scen stołecznych
w przeróbce autora i Juljana Krzewiń -
skiego. Ilustrację muzyczną napisał Lu-
domir Różycki.

KRONIKA KULTURY

Na budowę bibljoteki Jagiellońskiej. —
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za-

i wiadomiło krakowski urząd wojewódzki,
że z pożyczki inwestycyjnej Minister-

 
ZEWSZĄD...

JAK CAMBON OPUSZCZAŁ BERLIN
Z powodu śmierci „wielkiego ambasa-

dora“ Juljana Cambona przypomina pra-
sa francuska okoliczności, w jakich Cam-

Berlin,

gdzie od 7 lat reprezentował Francję.
Ambasadorowi i jego urzędnikom nie
dano — jak to jest wszędzie zwyczajem

. — do dyspozycji specjalnego wagonu ule
wpakowano wszystkich do zwykłego wo-
zu i odesłano pociągiem, pozbawionym
butetu. Gdyby Cambon nie wziął ze sobą
kosza z żywnością, to urzędnicy amba-
sady  umarliby z głodu,  śdyż

powoli do  gra-
nic Danji Ambasador musiał wy-

„ kupić dla całego personelu bilety za
* franki złote, poczem czekał na dworcu
przez szereg godzin na odejście pociągu,
podczas gdy tłumy Niemców ryczaly
„Nach Paris! Nach Paris!“ i rzucały w
stronę Carbona obelgi i grožby.
A w tym samym czasie ambasador nie-

| miecki w Paryżu von Schoen, mimo, że
rząd francuski oddał do jego dyspozycji
specjalny wagon na Dworcu Wschodnim,
przez dwa dni jeszcze spacerował osten-
tacyjnie po butwarach, jakby — według
wyrażenia Clemenceau'a szukał paru po-
liczków. Gdy premjer Viviani wyraził
z tego powodu zdziwienie, Schoen od-
parł, że nieprzyszły mu pieniądze na

koszta wyjazdu. |

— Wobec tego — opowiadał później
Viviani — wręczyłem mu tysiąc fran-
ków.
Tego samego wieczoru ambasador wy-

jechał, Żadnych demonstracji przeciw
niemu nie było.

I zapewne tysiąca franków nie zwrócił,

STRASZNY LOS GŁOŚNEJ AKTORKI
FILMOWEJ

Edwina Booth, głośna artystka ekranu,
która cztery lata temu, jako „Biała Bogi-
ni Dżungli, w znanym filmie „Trader
Horn' fascynowała świat cały, od paru
lat dogorywa ,trawiona tajemniczą choro-

bą tropikalną, Nieszczęśliwa kobieta
ostatnio umieszczona została w specjal-
nym szpitalu „dla chorób egzotycznych”

w Londynie, gdzie ją przed paru dniami
oodwiedził przedstawiciel prasy.

Ujrzałem — opowiada dziennikarz —
kobietę opartą na ramieniu lekarza, idą-
cą powoli, niepewnym krokiem niewido-

mej, wyblakłe jej oczy „ongiś lśniące po-
łyskiem lazurowym, patrzyły przed sie-
bie błędnie i nieskończenie smutno; na
bladej twarzy przedwcześnie postarzałej

kobiety, rysowały się głębokie ślady prze-
bytych cierpień i zmagań z bezlitosną
chorobą dżungli.

Życie Edwiny Booth, której właściwe

nazwisko jest Woodruff ,od chwili jej u- 

 

 

 

zmniejszaniu się warstwy nieprodu-
ktywnej ludzi, którzy z tytułu posia-
danego dyplomu mają wysokie aspi-
racje i — skromne możliwości. To
zmniejszanie się liczby wykształco-
nych teoretyków, z jednoczesnym
wzrostem liczby wykształconych fa-
chowców mówi o zdrowym  zmyšle
praktycznym młodzieży i traktowaniu
przez nią życia serjo.

Zgoda, ale ten objaw mówi również
o pewnem ubożeniu duchowem spo-
łeczeństwa w wyniku zmniejszania
się wśród niego jednostek, posiadają-
cych ogólne, humanistyczne wykształ-
cenie.
Resumując, należy stwierdzić, że

zbliżający się rok akademicki przy-
nosi ze sobą trzy zjawiska:

1) wzrost liczby Żydów na tle ogól-
nego spadku cyfry studjujących na
wyższych uczelniach,

2) dalsze osłabienie udziału war-
stwy chłopskiej w życiuumysłowem
narodu,

3) szkodliwą supremację wykształ-
cenia praktycznego nad wykształce-
niem humanistycznem.

Obserwacje nasuwają wnioski, a
wnioski wywołuja świadomość ko-
nieczności działania.

(st. $.)

stwo W, R. i O. P. przyznało na dalsze
prace przy budowie gmachu Biblioteki
Jagiellońskiej w r. 1935-6 kredyt w wy -
sokości 1 miljona złotych.
Pozatem Ministerstwo Spraw Wew -

nętrznych zatwierdziło kosztorys robót
kamieniarskich przy budowie gmachu
Bibljoteki Jagiellońskiej w Krakowie,
przewidujący wydatkowanie na ten cel
504 tys. zł.

KRONIKA NAUKOWA

Z instytutu francuskiego. — Instytut
Francuski w Warszawie pod dyrekcją p.
Mazeaud rozpocznie swe zajęcia w Ści-
słej współpracy z Uniwersytetem War -
szawskim. Jak į roku ubiegłego kilku
profesorów Instytutu będzie miało wy-
kłady na Uniwersytecie, a wzajemnie —
kilku profesorów tej uczelni wygłosi sze-
reg wykładów w Instytucie. Oprócz tego

Instytut ma zamiar urządzić szereg od -
czytów o Francji współczesnej dla stu -
dentów romanistyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Począwszy od 30 b. m., zapi-
sy będą przyjmowane w sekretarjacie In-
stytutu, w Pałacu Staszica, Nowy Świat

72, rano od 10-ej do 12-ej i popołudniu
od 6-tej do 7-ej.

MUZYKA

Zbieranie piosenek kaszubskich, — W
Kościerzynie na Kaszubach bawili ostat-

nio muzykolodzy pp. prof. Uniwersytetu
Poznańskiego dr. Kamieński oraz prezes
Konfraterni Toruńskiej kompozytor Wie-
czorek i w okolicy zbierali teksty piose-
nek ludowych, nagrywając je odrazu na
płyty W tych zaś dniach bawił znany dy-
rygent chóru kościelnego z Poznania

cieczki z domu rodzicielskiego, było je-
dnem pasmem niesamowitych przeżyć.

Gdy pewnego dnia Edwina, niezwykle
kształtna i wybitniepiękna jasnowłosa
dziewczyna, wylegiwała się na plaży w

Palm Beach, dostrzegł ją reżyser Mason
Hopper z Hollywood i wnet urocza „Na-

jada” znalazła się w jednym z jego ze-
społów filmowych. A kiedy po jakimś

czasie rozpoczęto przygotowania do gło-
śnego „Trader Horn", to z pośród pięć-

dziesięciu najpiękniejszych kandydatek
do jedynej w tym afrykańskim filmie ro-

li kobiecej, wybrana została Edwina
Booth. Po upływie tygodnia, była ona
już w drodze do Nairobi, położonego w
dzikich stepach Afryki Centralnej. Tam
Edwina grała rolę bogini dżungli afrykań-
skiej, władczyni prymitywnych szczepów
tubylczych. Chata jej stała w zaroślach
pobrzeża rzecznego, gdzie drapieżne
zwierzęta nie były rzadkimi gośćmi i
gdzie półnagiej, tylko w skórę pantery o-
dzianej kobiecie, przedew:zystkiem za-
grażały bezustannie śmiercionośne muchy
tse-tse.

Kilkanaście miesięcy przebywała Ed-
wina Booth w samem sercu czatnego kon-
tynentu, pierwsza i zapewne jedyna biała
kobieta, której stopa dotknęła pralasów
u brzegów jeziora Alberta i która oddy-
chała zabójczemi wyziewami trzęsawisk i
mokradeł Nabagaba i Kongo.

Po powrocie do Hollywood, Edwina

Booth stała się sławną. „Trader Horn“

 

 

książka Jean - Paul Garnier'a: „La
tragódie de Dantzig', którą niebawem
omówimy w naszem piśmie,
Przedmowę do tej książki napisał

zmarły niedawno Jules Cambon, wiel-
ki ambasador Francji. Nazwisko Cam-
bona wiąże się bezpośrednio z wojną
światową i nie jest bez znaczenia dla
dziejów odbudowania państwa pol -
skiego. Jak wiadomo, Jules Cambon,
będąc w czasie poprzedzającym wojnę
światową ambasadorem francuskim w
Berlinie wespół ze swoim bratem, am-
basadorem w Londynie, sterował fak-
tycznie polityką zewnątrzną Francji,

Ci dwaj dyplomaci nadali polityce
francuskiej taki kierunek, który naka-
zał raczej zdecydować się na wojuę,
niż pozwolić na dalszy wzrost nie-
mieckiej agresywności. W tym duchu
Francja zaczęła również oddziaływać
na swoją aljantkę Rosję.

Po zakończeniu wojny, Jules Cam-
bon był jednym z pięciu delegatów
francuskich na konferencję pokojową.
Jednakowoż podeszły wiek, miał wów-
czas przeszło siedemdziesiąt lat, nie
pozwolił mu już odegrać roli, która
mu się należała. Tembardziej, że nie-
jednokrotnie musiał walczyć o swoje
stanowisko w sprawach zasadniczych
ze swoimi kolegami i szefem delegacji,
Clemenceau.

 

ZE ŚWIATA KKULTUFREY
kompozytor ks. dr. Gieburowski, rów -
nież interesując się śpiewem i muzyką
iudową kaszubską.

Wystawa pedagogiczna rysunków
szkolnych. — Dn. 26 b. m. o godz. 17-ej
w gmachu Akademji Sztuk Pięknych w
Warszawie (Wybrzeże Kościuszkowskie
31) odbyło się otwarcie wystawy peda-
„gogicznej rysunków szkolnych, wykona-
nych pod kierunkiem b. wychowańców

Akademji Sztuk Pięknych i b. kursów
pedagogicznych dla nauczycieli rysunków
w Warszawie.Podczas wystawy będą wy-
głoszone następujące odczyty i referaty:
Sobota, dn. 28 b. m., godz. 19,30 — p.
Nelly Samotyhowa „Wartość sztuk pla-
stycznych w wychowaniu  społeczeń -

stwa”. Niedziela, dn. 29 b. m. g. 12 — dr.
Hl. Janina Doroszewska „Z zagadnień
sztuki dziecka”. Środa, dn. 2.10, godz.
19,30 — p. Natalja Landau „Wyksztalce-
nie plastyczne a teatr w szkole”. Piątek,
dn. 4.10, godz. 19,30 — p. Feliks Rolir.ski
„Wieczór dyskusy/ny na temat wysta-
wy”. Wystawa trwać będzie 40 5 paź-
dziernika r. b. i będzie otwarta w godz.
ой 10 do 16-tej.

Wystawa medaljerstwa belgijskiego —
We Lwowie otwarto wystawę wsp)ł-
czesnego .medaljerstwa belgijskiego. Na
otwarciu obecni byli konsulowie państw
obcych z konsulem honorowym belgi;-
skim prez. Szarskim na czele, przedsta-
wiciele władz, oraz liczni zaproszeni
goście ze sfer kulturalno - towarzyskich.
Wystawa zawiera w 10 gablotkach około
400 plakiet i medaljonów najwybitniej -
szych artystów belgijskich.

zyskał rozgłos światowy, przynależny fil
mowi, którego świetnym reżyserem była
— przyroda. Edwina, zdawało się, osią-
śnęła szczyt szczęścia ziemskiego, Setki

tysięcy dolarów w banku oczekiwały jej

dyspozycji, a przepiękny pałacyk w Be-
verly Hills gotował się na przyjęcie wła-

ścicielki, Niestety, losy zrządziły inaczej
i słynnej gwieździe filmowej nie było są-
dzone korzystać z zdobytych bogactw i
zamieszkać w uroczej siedzibie pod Hol-
lywood. Nieszczęsna „Bogini Dżungli”

pałacu swego nigdy nie oglądała, a na-

wet o światowej jej sławie nie doszły ją
żadne wieści, Do Ameryki powróciła już
z zalążkiem tajemniczej śmiertelnej cho-
roby, która całkowicie odcięła ją od
świata.

Odtąd podziwiana na ekranie piękność,
która dzikiej przyrodzie tropikalnej za-
wdzięczała swoją świetną karjerę, ale i
jednocześnie swą późniejszą smutną do-

lę życiową, spędza samotne dni i miesią-
ce w ciemnicy klinicznej. Czy uda się
chorą uratować? Najwybitniejsi lekarze
świata przywołani byli do łoża pacjentki,
pieniędzy nie szczędzono „chodziło, by
za wszelką cenę Edwinę Booth utrzymać
przy życiu i wrócić jej zdrowie, Jak do-
tąd jednak, wszystkie zabiegi i starania
najsłynniejszych specjalistów medycz-
nych nie dały pożądanego wyniku, Co
więcej, nie zdołano nawet ustalić, jakiego
to rodzaju choroba od lat kilku toczy or-
ganizm nieszczęsnej kobiety.

—Ja jednak ńie wątpię w bliskie wy-

nioną wojnę z Niemcami i przygoto=
wując do niej politykę francuską, u-
wzślędniał rolę, jaka w tej wojnie
przypadnie sprawie polskiej. Będąc
politykiem dużej miary, o głębokiej
kulturze i wiedzy historycznej, ujmo-
wał on kwestję polską bardzo wnikli-
wie i usiłował zawczasu uczynić z niej
ważny czynnik tych przygotowań.
Podobnie i na konferencji pokojowej,

zdając sobie sprawę ze znaczenia roz-
ległego i silnego państwa polskiego dla
bezpieczeństwa Francji i trwałego u-
kładu stosunków w środkowej i wscho-
dniej Europie, Jules Cambon stale
bronił naszych postulatów. Jego stano-
wisko niejednokrotnie przeważało szalę
na naszą korzyść i niejedno mamy mu
do zawdzięczenia. Wśród polityków
francuskich ówczesnej doby, zajmują-
cych się sprawami środkowej i wschud-
niej Europy, był on rzadkim wyjąt-
kiem przywiązującym większą wagę
do dążeń polskich, niż do żądań cze-
skich. Był on — jeśli można tu użyć
tego określenia — raczej polonofilem,
niż czechofilem,

Jego stosunek do Polski najlepiej
być może wyraża przedmowa do książ-
ki, o której wspomnieliśmy na począt-
ku. Przedmowa ta zaczyna się od słów:

„Nie znam historji bardziej zasługu-
jącej na uwagę mężów stanu, jak hi-
storja rozbiorów Polski. Nigdy nie
przestaną nasuwać tematu do rozmy-
ślań te głębokie przyczyny, które po-
zwoliły trzem mocarstwom wspėldzia-
łającym zawrzeć traktaty z 1772, 1793
i 1795 roku. Podpisując ten rozbiór —
pisze Albert Sorel — monarchje same
wstrząsnęły gmachem swojej potęgi”.

Kończąc przedmowę i nawiązując
do zdrady króla pruskiego, który po-
mimo przymierza z Polską, porozu-
miał się przeciwko niej z imperatoro-
wą, oraz do niemożności interwencji
ze strony Francji, zmuszonej wów-
czas bronić własnych granic, Jules
Cambon przypomina, iż chociaż wiele
od tego czasu się zmieniło i chociaż
mapa Europy uległa głębokim przeo-
brażeniom, to jednak niezmienne
czynniki polityczne trwają nadal tak
samo.
Są = Wace a w

życiu, słowa, który wielki tapa awa, UWE ЗТа
Dzisiejsza dyplomacja francuska

nie ma już w swoich szeregach czło-
wieka tej miary i tych poglądów na
położęnie europejskie, i

ARTRETYK
może się stać inwalidą

bo dolegliwości artretyczno-reumatyczne, ja+
ko wynik przesycenia organizmu kwasem mo«
czowym, oraz powstałe na tem tle stany za<
palne powodują bóle, zniekształcają stawy,
utrudniają ruchy, powodują stopniowo utratę
zdolności do pracy, a w niektórych wypad-
kach mogą doprowadzić nawet do kalectwaa
Zioła Magistra Wolskiego „REUMOSA“;

zawierające niezmiernie rzadką roślinę chiń*
ską Schin-Schen usuwają kwas moczowy, ła+
godzą bóle, regulują przemianę materji, przez
co stanowią racjonalne leczenie przy cierpie*
niach artretycznych, reumatycznych i bólach
ischiasu.

Zioła ze znak. ochr, „Reumosa” do nabvcia
w 23 i drogerjach (składach aptecz=
nych),
Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa;

Złota 14, m. 1.

 

zdrowienie pani, — pocieszał przy poże-
śnaniu dziennikarz — a gdy to nastąpi,
to z pewnością zabłyśnie nam pani znów
na ekranie?

— Wszystko jest w ręku Boga, — od
rzekła smutno Edwina Booth.

OBALENIE HYPOTEZY

Prot. Vening Meinesz, który powrócił
z podróży dookoła świata, dokonanei w
holenderskiej łodzi podwodnej, przeby-
wając ogółem 90.000 mil, oświadczył, iż
przeprowadzone przezeń badania oba-
lają hypotezę, jakoby kula ziemska była
spłaszczona nietylko na biegunach, ale i
na równiku. Profesor Meinesz twierdzi,
iż ziemia spłaszczona jest tylko na bie»
gunach.

DAR AUTORA „KSIĘGI Z SAN
MICHELE“

Dr. Axe! Munthe, autor „Księgi z San
Michele", nadworny lekarz zmarłej kró-
lowej Wiktorji, wystosował do króla pi-
smo, w którem prosi go o dokonanie po-
działu sumy 100.000 koron, uzyskanej
ze sprzedaży „Księgi z San Michele” Z
sumy tej m. in. kwota 10,000 koron, na

znaczona na fundusz im, królowej Astrid
i użyta na rzecz biednych dzieci, a 5000
koron — na cele „ochrony niedźwiedzi
przed ludźmi i zapewnienie im praw do
życia”, 
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PRZEBIEG WYBORÓW
Nastroje w Białostockiem

Głosowanie na wyznaczonych posłów.

do sejmu tak w samym Białymstoku, jak

i'w powiecie białostockim, nie różniło się

wiele od głosowania w całym kraju. W

samem mieście. Białymstoku, będącem

siedliskiem władz wojewódzkich i cen-

tralnym ośrodkiem przemysłu żydowskie-

go, głosowano żwawiej, niż po miastecz-

kach i gminach, lecz i tu ogólny wynik

był słaby. Bowiem na 53.253 uprawnio-

nycł do głosowania znaleziono wpraw-

dzie 31.082 kartek w urnach, lecz z kar-

tek tych komisje wyborcze unieważniły

21.289 głosów( a nie kartek), jako nie-

prawidłowo złożonych. Sentencje, wypi-

 

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: piątek:

„Henryk IV“.

Apollo: „Kaprys Hiszpański”o: „Kaprys Hiszpa! у
Ra Nodzńicy”ę :
Stella: „Halka“ (na tle opery St. Mo-

miuszki). i
Sztuka: „Urojony świat”. 1Ы

Świt: „Szopen, piewca wolności”. o,

Uciecha: „Dziewczęta w mundurkach”.

Zorza: „Śluby tłańskie".

Narodowy Klub Dyskusyjny, — Celem

pogłębienia zrozumienia ideologii naro-

dowej w środowisku krakowskiem oraz

celem ożywienia dyskusji nad aktualne-

mi problemami życia polskiego, zawiązał

śię w Krakowie Narodowy Klub Dysku -
syjny, którego zebrania odbywać się bę-

dą a razy na miesiąc. Pierwsze zebra-

nie odbędzie się w sobotę dnia 28 wrześ-

nia b. r. o godz, 19 w lokalu Stronnictwa

Narodowego, Rynek Gł. 6 I p. m. 17 Te:

mat: „Rozwiązanie sprawy żydowskiej”,

Dyskusję.zojsiaja kol. kol. Grębosz i

Jaworaki stęp wolny dla członków i

sympatyków Obozu Narodowego.
odzież Wszechpolska, Związek A-

"kademików w Krakowie, zorganizowała

sinformacje dla nowóweiadaczeh się na
„Uniwersytet Jagielloński, w sali Nr. 40

na I piętrze w śmachu Coll. Novi, Inior-

mac'e będą trwały codziennie aż do dnia

5 października, od godz. 9 — 13 Wpisy
do Młodzieży Wszechpolskiej prz vie

sie w sali Lados jnej oraz w lokalu
asnym (Rynek Gł. 6,I piętro m. 17) co-

dziennie od 12 — 13.
_ Nagły zgon na wizycie u znajomych. —
Onegdaj przed południem zmarła nagle
na udar serca 70-letnia Bronisława

Szwarcerowa, wdowa po pułkownikuw
Krakowie. Śmierć zaskoczyłają u znajo-

mych, mieszkających przy ul. obzow -

skiej 8, do których ś. p. Szwarcerowa u-

dała się z wizytą. Początkowo starano się

ratować staruszkę, lecz zawezwany le-

karz Pogotowia Ratunkowego stwierdził

śmierć. k

3-ch letnia dziewczynka przygnieciona
przez wóz. — Wydarzył się w Krakowie

wstrząsający wypadek, mianowicie na

dużem podwórzu realności przy ul. Grze-

górzeckiej, bawiły się dwie dziewczynki,

córki czeladnika piekarskiego, Jana Gra-

barza, 3-ch letnia Aleksandra i 4-letnia

Janina. Dziewczynki zbliżywszy się do

wozu poczęły ruszać wozemsłabo Opar-

tym o mur, który zesunął się na ziemię 1

obie Grąbarzówne przygniótł, Młodsza

Aleksandra została zgnieciona na śmierć,

starsza zaś Janina wyszła tylko z lekkie-

mi ranami na głowie.Ojciec, na którego

oczach wydarzył się tragiczny adek

pochwycił starszą córkę, pozostałą przy

życiu i niemal biegiem niosąc ją na rę”

kach, udał się na Pogotowie. Na miejscu

wypadku z romadził się R tłum pu-

bliczności. Zwłoki dziewczynki umiesz-

czono chwilowo w pobliskiej aptece. aż

do przybycia komisji sądowo - lekar-

skiej.
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U sprzedawców gazet
żądajcie

„WARSZAWIKIEGO
DZIENNIKA NARODOWEGO

(Od własnego korespondenta)

sywane na unieważnionych kartkach, da-
ją świadectwo nienawiści i pogardy, ja-
kiemi ludność, zmuszona do głosowania
z różnych względów obarcza sanację i
ich kandydatów na posłów. Jeżeli doli-
czyć liczbę kartek unieważnionych do
liczby osób, które się wstrzymały od
głosowania, to stosunek głosujących nie
przekroczy 40%, pomimo, że w samym
Białymstoku procent Żydów wynosi 40%
łącznie z przedmieściami, zaludnionemi
przez ludność chrześcijańską.

Agitacja wyborcza prowadzona była in-
tensywnie: Poza rozesłaniem imiennych
wezwań do wszystkich uprawnionych do
głosowania, podpisanych w imieniu ko-
mitetu propagandy spełniania obowiązku
obywatelskiego przez dr, Stefana Łapiń-
skiego, dyrektora tutejszego oddziału
Banku Polskiego, miljonów ulotek, za-
chęcających do wyborów, a propagują-
cych głównie wybór ministra p. H. Flo-
yar - Rajchmana, popołudniu krążyły po
mieście autobusy, auta, a nawet karetka
żydowskiego Pogotowia Ratunkowego
Linas - Haczdek, w której jedna z pań

Białystok, we wrześniu.

ła starszych wyborców, proponując od-
wiezienie do lokalów wyborczych,

Przedmieścia Białegostoku ; wieś nao-

gół wstrzymały się zupełnie od głosowa-
nia. Były okręgi, śdzie wyjęto z urny
wszystkiego trzy koperty i t. p. We wsi
Kamionka np. na 1.750 uprawnionych do
głosowania wyjęto 305 ważnych kartek,
pomimo, że właściciel majątku wydawał

| obiady głoswącym, płacił po złotówce
swojej służbie, a chłopom, idącym do
głosowania wydawał po furze drzewa.
W obwodzie Chodury, gminy Zawyki, na
1.528 uprawnionych wyjęto z urny 243

ważnych kartek.
W Gniłej, gminy Obrubniki, na 3.293

uprawnionych oddano tylko 323 ważnych
kartek, w gminie Juchnowice na 1.800 u-
prawnionych znaleziono tylko 53 waż-
nych kartek i t. p. W miasteczku Wasil-
ków, na 2656 uprawnionych, głosowało
676 osób, w tem 407-iu Żydów,
Oto są nastroje wsi naszej. Pomimo

biedy, jaka gniecie, gospodarze pragną
zmiany stosunków. Sympatje dla Stron-

nioctwa Narodowego wciąż rosną, tutejszego hig - liftu osobiście odwiedza-

GNIEZNO

Przed rozwiązaniem rady miejskiej. —
Rozeszły się wiadomości, iż rada miejska

w Gnieźnie ma być w najbliższych dniach
rozwiązana. Większość w radzie stano-
wią narodowcy. Komisarski prezydent
miasta płk. Wrzaliński będzie miał przy-
dzieloną radę przyboczną, jak w innych
miastach, gdzie rady miejskie zostały już
rozwiązane.

W Gnieźnie już dwukrotnie odbyły się
wybory prezydenta. Widocznie i d-ra

Mazurkiewicza nie zatwierdzono, kiedy
zapowiada się rozwiązanie rady miej-
skiej.

 

ŁUKÓW

Cztery domy spłonęły od pioruna. —
We wsi CelinyWłościańskie od uderzeaia
pioruna podczas burzy spłonęły 4 domy
mieszkalne i 25 budynków gospodarskich.

Straty wynoszą 25 tys. zł.

Kłusownik postrzelił człowieka. — W
okolicy wsi Adamów przechodzący po-
dem Franciszek Studziński został po-
strzelony przez nieznanego osobnika w
bok i rękę. Sprawcą strzałów był praw-
dopodobnie kłusownik, który Studz:ń-

skiego wziął zdaleka za zwierzynę.

POZNAŃ

Nie będzie tablicy Hindenburga. — Po-

znańskie organizacje niemieckie zgłosiły
do zarządu miasta wniosek o zezwolenie

na wmurowanie tablicy pamiątkowej
feldmarszałka Hindenburga w domu przy

ul. Podgórnej 7 w Poznaniu. Spoczątku
zarząd miejski wyraził zgodę na wnio-
sek Niemców. W tej sprawie odbyło się
drugie zrzędu tajne posiedzenie zarządu

miasta, na którem ostatecznie wniosek
organizacyj niemieckich odrzucono. Tem

  
 

samem sprawa tablicy pamiątkowej Fin-

 

Wołyniak.

EEST

denburga jest nieaktualna, do czego w
znacznej mierze przyczyniło się stanowi-
sko prasy narodowej, reprezentującej po-
glądy ogromnej większości społeczeń-
stwa.

PRZEMYŚL

Walne zebranie „Sokoła”*, — Sokole
śniazdo należy do najpotężniejszych to-
warzystw w Przemyślu. Obecnie nasunę-
ła się potrzeba zmiany prezesa i człon -
ków zarządu i dla tego celu, zwołano na
23 b. m. nadzwyczajne walne zebranie w

którem uczestniczyło 130 członków,
Przewodniczył radny narodowy dr. A-
dam Kropiński, który początek zebrania
poświęcił świetlanej postaci ś. p. brygad-
jera Mączyńskiego „a następnie wygłosił
referat o bieżących zadaniach gniazda
przemyskiego. Wybory władz odbyły się
w pełnej harmonji, przyczem prawie jed-
nomyślńie wybrano prezesem radnego
d-ra Adama Kropińskiego, I wicepreze-
sem radcę Izby Przem. p, Karola Janic-
kiego. Członkami zarządu zostali: mag.
Bilan Włodzimierz, mag. Bojczuk Stani-
sław, Dobrowolski Jan, Dobrowolski Ta-
deusz, ks. Domka Karol, Giebułtowicz
Emil, Gorniak Roman, Kaiser Stanisław,
Kotkowski Mieczysław, Konopka Jan,
Kustra Mieczysław, Mikoś Bronisław, O-
sada Augustyn, Podhajski Kazimierz, dr.
Świątnicki Henryk, Traczyński Włady-
sław, Waygart Eugenjusz, Zając Alek-
sander.

Po wyborach odbyła się dyskusja, nad
kilku żywotnemi wnioskami, poczem ze-
branie zamknięto.

 

RADOM
 

Likwidacja cmentarza wojskowego. —
Podczas wojny światowej został założony
obok cmentarza katolickiego, wojskowy
cmentarz, na którym pochowano kilkuset
poległych żołnierzy austrjackich, rosyj-
skich, niemieckiech oraz polskich. Na
cmentarzu tym pochowano też w czasach
późniejszych wielu żołnierzy armii pol -
skiej. Niedawno chowano tam majora
W. P. Żarskiego, a ostatnio złożono na
wieczny spoczynek lotnika ze szkoły lot-
niczej, Oddawna toczyły się pertraktacje
o nabycie tych paru mórg gruntu, przez
władze administracyjne, jednak naskutek
wygórowanych żądań właścicieli, który-
mi są: p. Karsch oraz Bieńkowski roko-

wania te spełzły na niczem. Podobno za
grunt ten zawierający około 3 morgi zie-
mi, właściciele zażądali horendalnej su-
my kilkunastu tysięcy złotych, korzysta-
jąc z tego, że na gruncie tym znajduje się

cmentarz, oraz spora kapliczka murowa-
na. Władze wojewódzkie delegowały na-
wet z Kielc p. Smiecińskiego do załat-
wienia tej sprawy. Niestety i to nic nie
pomogło, Ostatecznie postanowiono zli-
kwidować cmentarz ; zaczęto już rozko -
pywać groby, z których zczerniałe kości
składa się do worków. Worki z kośćmi
przenosi się na sąsiedni cmentarz kato-
licki i składa się w długich rowach wy-
kopanych w tym celu niedaleko bramy
głównej. Wielka ilość mieszkańców mia-
sta Radomia przygląda się codziennie tej
makabrycznej ekshumacji setek żołnierzy
poległych przed kilkunastu laty. Cała o-
pinja radomska jest poruszona tym wy-
padkiem i silnie oburzona na Karscha i
Bieńskowskiego, którzy nie są żadnymi
biedakami i mogliby sprzedać swą ziemię
za możliwą cenę, pozostawiając kości

nieboszczyków w spokoju... 

 

  

Żydowsty fałszerze pieniędzy
przed sądem |

We środę przed krakowskim sądem o-
kręgowym karnym odbyła się wielka roz-
prawa przeciwko Żydom, fałszerzom
monet, Na ławie oskarżonych zosiedli:
Abram Drucker, z zawodu fryzjer, Mort-
ka Bornstejn komiwojażer, Rachela Ol-
mehr z Krakowa, Raisla Olnehr, eksped-
jentka również z Krakowa i Kulis, robot.
nica z Łodzi, Szajka ta oskarżona jest o
puszczanie w obieg monet 10-cio, 2m i
5-cio złotowych, bądź w Łodzi bądź też
w Krakowie. Ponadto Mortka Bornstejn
oskarżony jest o usiłowanie przekup -
stwa st. posterunkowego Michała Klis'a,
przodownika P. P. Jana Kwatera, oraz

wywiadowcę Turskiego. Ofiarował im po
200 zł. za to tylko, aby odstąpili od prze-
prowadzenia u oskarżonych rewizji i nie

robili na nich doniesienia.
Według aktu oskarżenia sprawa przed-

stawia się następująco: W grudniu ub.

roku przyszła do sklepu cukierniczego p.
Kaczmarczyk przy ul. Szewskiej niezna-
joma kobieta, którą okazała się później
Rachela Olmehr. Zakupiła ona w sklepie
słodyczy za 50 gr., płacąc za to monetą
10-cio złotową. Aczkolwiek moneta wy-
dała się właścicielce sklepu na pierwszy

 

Z CAŁEGO KRAJU —
Krwawe wesele, — Niedaleko Skarży-

ska na kolonji Rytlów, odbywała się za-
bawa weselna. Między podchmielonymi
uczestnikami wybuchła bójka ,w której
zabity został niejaki Stefan Kubicz, przez
braci Antoniego i Franciszka Kubisiów,
którzy zadali mu rany przy pomocy bag-

netu woiskowego. Policja aresztowała o-
bu morderców i osadziła ich w więzie-
niu.

TRUSKAWIEC
Zajście na pogrzebie. — Na pogrzebie

zamordowanego w Truskawcu przez wła-
snego syna wiertacza Stanisława Tene-
rowicza, w drodze powrotnej z cmenta -
rza większa grupa kobiet zaatakowała
14-letnią córkę zamordowanego Tenero-
wicza, oraz siostrę jego żony Katarzynę
Łużecką kamieniami i błotem. Wymie-
nione schroniły się przed tłumem na po-
sterunku policyjnym.

W Truskawcu panuje w dalszym ciągu
wielkie oburzenie przeciw całej rodzinie
zamordowanego wiertaczą.

 

Kraków, we wrześniu.

rzut oka podejrzaną, mimo to jednak ją
przyjęła. Na drugi dzień ta sama klient-
ka zjawiła się ponownie w sklepie Kacz-
marczykowej, zakupiła znowu towar za
kilkadziesiąt groszy, płacąc powtórnie
monetą 10-cio złotową, przyczem powie-
działa: „prędko, prędko, bo mi się spie-
szy”, Właścicielka sklepu przyjęła po
dejrzaną monetę, ale poleciła eksped-
jentce Zofji Walczykównej, żeby udała
się za klientką i obserwowała ją. Ta o-
statnia zauważyła, iż Olmehr spotkała się
na ulicy z drugą kobietą, którą okazała
się później siostra Reisla Olmehr. Wal-
czykówna zauważyła następnie, jak obie
kobiety wstąpiły do magazynu modniat-
skiego „Lu”, mieszczącego się również
przy ul. Szewskiej.

Niedługo potem przyszła do sklepu
Kaczmarczykowej Reisla Olmehr, gdzie
znów zakupiła cukierków za kilkadzie-
siąt groszy, płacąc fałszywą monętą.
Właścicielka przyjęła również tę mone+
tę, ale udała się natychmiast za nią i spo-
wodowała aresztowanie. W komisarjacie
Reisla Olmehr przyznała się, že wiedzia-
ła, iż pieniądze są fałszywe. Ponadto po-
dała, że monetę fałszywą dostała od swej
siostry Racheli Olmehr. Ta przesłuchana
podała, że monetę dostała od swego zna-
jomego Abrama Druckera, którego aresz=
towano 19 grudnia ub. roku na ul. Staro-
wiślnej, śdy szedł w towarzystwie Mortki
Bornstejna. Przy rewizji osobistej znale-
ziono u Druckera dwie monety fałszywe,
jedną dwu-złotową i jedną 5-cio złotową.
Ponieważ ustalono, iż obaj przytrzymani
mieszkali u Chaima Goldberga w Krako-
wie, przeto przeprowadzono tam rewiz,ę,
w czasie której znaleziono w walizce na-
leżącej do Druckera 25 sztuk fałszywych
monet dwu złotowych, 134 monet 5 cio
złotowych i 8 fałszywych 10-ciozłotó -
wek. Ekspertyza mennicy państwowej
stwierdziła, iż wszystkie te monety fał-
szywe odlane są z łatwo topliwego sto-
pu metali, a następnie posrebrzono je.
Świadkowie stwierdzają, iż w czasie
przeprowadzonej rewizji w mieszkaniu
Goldbergerów oskarżony Bornstejn zwró-
cił się do wywiadowcy Klisia, a następ-
nie Turskiego z prośbą o zaniechanie jej
i rzucenie znalezionych rzeczy do Wisły,

za co każdemu z przeprowadzających re-
wizję obiecywał dać po 200 zł. W wy”
dziale śledczym Bornstejn prosił ponow-
nie o zaniechanie dochodzenia, przyczem
„ofiarował już łapówki po 300 zł. Osta-
tecznie cała szajka znalazła się w wię= zieniu i zasiedła na ławie oskarżonych

 

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

„Muzyka na ulicy”,
Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin:
Apollo: Turandot.
Casino: Sequoia.
Chimera: Mały pułkownik, z Shirley

Temply.
Grażyna: Kot i skrzypce.
Kopernik: Mała mateczka.
Marysieńka: Człowiek — wilk.
Muza: Mężczyźni w niebezpiecznym

wieku i Poszukiwaczki złota.
Palace: Dwie Joasie.
Pan: Petersburskie noce i Poco praco-

wać.
Raj: Kapitan Korkoran.
Stylowy: Audjencja w Ischlu i rewia.
Świt: Wesoła Zuzanna,

Małopolska Straż Obywatelska wzywa
członków do wzięcia gremjalnego udzia-
łu w uroczystościach kanonizacyjnych ks.
Jana Bosco w niedzielę 29 b. m. Procesja
wyjdzie z katedry o 8,30, zbiórka punk-
tualnie o 8 rano przed katedrą, z opaska-
mi. Członkowie pocztu sztandarowego
jawią się o 7,30 w lokalu M. S. O.

Nieporządki na torze wyścigowym. —
We Lwowie odbywają się obecnie, po-
dobnie jak w innych miastach, sezonowe
wyścigi konne, eksploatowane przez
Małop. Tow. Zachęty do hodowli koni.
Impreza, w porównaniu z warszawską,
jest o wiele bardziej mizerna, gdyż w po-
szczególnych biegach startuje przeważ-
nie... 4 — 6 koni. W dodatku jednak co-
raz częściej słyszy się sarkania na roz -
maitego rodzaju „sztuczki żokejów, któ-
re należy skwalifikować jako zwykłe o-
szustwo, dokonywane na publiczności
W ostatnich dniach było na torze M.

1. Z. kilka biegów, których niespodzie-
wany wynik wprawił wyścigową publicz-
ność w zdumienie a równocześnie wywo-
łał u niej zrozumiałe oburzeni.e Oto do
metypraejo „fuksy“ (np. wczoraj
„Jeremiada'), na których „wtajemni-
czeni” zarobili duże kwoty. Czas ostat-
ni, aby powołane czynniki zwróciły u-
wagę na ulegalizowany hazard, zajaki -
chodzą Iwowskie „„wyšcigi“.
Z niedoli sale — Przy drzwiach

zamkniętych toczyła się w sądzie Iwow-
skim rozprawa przeciw Żydowi Otto
Schleierowi, właścicielowi folwarku w
Remenowie, który zniewolił swoją słu-
żącą.
Nowy dyrektor M. Z. Cz. M. — Z dn. 1
aździernika funkcje dyrektora miej. za-

kładu czyszczenia miasta obejmuje w
miejsce b. rotmistrza Antoniewicza em.  

mir. Stefan e: Należy dodać, że
wymieniony zakład „„ma sżczęście” do e-
merytowanychwojskowych, śdyż stano-
wisko dyrektora piastowali w nim. em.
płk. Pytel, em. rotmistrz Antoniewicz a
obecnie przychodzi p. Zagórski. Ponie-
waż żaden z nich nie jest fachowcem,
więc ten działalność ich (poza kosztami
finansowemi) wywołuje tylko,. żarty i
docinki dzienników oraz publiczności,

Eksplozja pakietu. — O godz. 11-ej
przed południem rozległa się w śród-
mieściu olbrzymia detonacja. Ponieważ w.
tym czasie przeciągała przez miasto bu-
rza z grzmotami, przeto w pierwszej chwi
li myślano, iż piorun uderzył w śród-
mieściu. к
Tymczasem okazało się, że na wozie

Hrmy „Transport”, przewożącym z dwor-
ca towarowego paki z galanterją do śród-
mieścia, w czasie znoszenia jednej paki
eksplodował pakiet, zawierający kulecz-
ki do strzelania, t. zw. żabki, nadesłane
do jednej z firm lwowskich przez war -
szawską wytwórnię „Żu-Żu”, Eksplozja
materjału wybuchowego, zawartego w
kuleczkach była tak potężna, iż kilka -
naście pak spadło z wozu, a mnóstwo to-
warów i zabawek prądem powietrznym
rozrzućonych zostało na znacznej prze=
strzeni, м

Zniszczenie, Pace rzez eks-
plozję, jest bardzo znaczne. okolicz =
nych kamienicach (wypadek wydarzył się
na ul. Kopernika), szyby uległy rozbiciu.
W sklepach okna wystawowe zostały
zniszczone, jak niemniej i wystawione to-
wary, Szczególne szkody wyrządziła eks-
plozja w sklepie przyborów иг са -
nych „Liturgja”, gdzie zostały zniszczo”
ne figury gipsowe, relikwiarze, świece. O
sile wybuchu świadczy fakt, iż jedna pa-
ka z zabawkami wyrzucona została o kil-
kanašcie metrów na przeciwległy chod-
nik. Ulica na dużej przestrzeni zarzucona
została mnóstwem zabawek, mydełek,
grzebieni itp.

Robotnik Józef Hołowaty, który pakę
upuścił na pakiet z kulkami strzelającemi,
doznał > poparzenia i prawdopo-
dobnie straci oko, Policja zkadnąti ulicę
przed tłumem, który napierał na miejsce
wypadku i podjęła wstępne dochodzenia.
„Kary za udział w „łańcuchu szczęś -

cia", — Tutejsze starostwo grodzkie wy«
dało rozporządzenie, zabraniające po my.
śli ust. z dnia 15 marca 1933 r., stwier-
dzającej karalność osób, uprawiających
zbiórkę uliczną w interesie prywatnym,
— udziału w t. zw. „łańcuchu szczęścia”.
Winni przekroczenia będą karani aresz-
tem do 1 miesiąca lub grzywną do 1000
złotych.    



SZKODLIWE FIKCJE
O pomocy kredytowej dla rolnictwa

mówiono wiele przed paru miesiącami,
Czytaliśmy wówczas, że kredyt reje-
strowy dla większej własności, a za-
Kczkowy dla mniejszej przyniesie wy-
datniejszą pomoc wsi w jej znanem
położeniu. Optymiści sugestjonowali
nas przeświadczeniem, iż kredyty te
zaważą nawe! na cenach zboża, po-
zwalając odpowiednio rozkładać jego
podaż ; zapobiegając nadmiernemu za-
ofiarowaniu. у

Jeśli wszakże ceny zboża podniosły
się nieco, pozostając zresztą nadal

poniżej granicy opłacalności, sprawiły
to z pewnością inne czynniki, a nie
kredyty pod zastaw zboża,
Co do kredytu zaliczkowego — mo-

Зпа powiedzieć śmiało, iż nie odpo-
wiedział on tym nadziejom, jakie z nim
wiązano, okazał się prawie fikcją w
zakresie oddziałania na ceny zboża i
wogóle jako pomoc rolnictwu.

Kredyt ten przyszedł o kilka mie-
sięcy zapóźno. Nie przygotowano

gruntu pod jego rozprowadzenie i
wytworzyły się znane nieporozumie-
nia między czynnikami centralnemi, m.
in, P. Bankiem Rolnym a K.K.O, Za-
hamowało to sprawę w niemałym
stopniu,
Bank Polski į P. Bank Rolny chcia-

ły pośpieszyć rolnictwu z:pewną po-
mocą, jednakże postawiły. zasadę, iż
ryzyko ponieść tu musi przedewszyst-
kiem najniższy organ kredytowy
(stworzono cały ich łańcuch): K.K.O.,
Kasa gminna, Kasa Stefczyka, Bank
ludowy.

Kasy gminne są tak słabemi insty-
tucjami, że nie mogły tu odegrać po-
ważniejszej roli. Spółdzielnie, oprócz
ryzyka,do którego się nie entuzjazmo-
wały, posiadają tę niedogodność, iż u-
dzielać mogą kredytu, nawet zaliczko-
wego tylko swoim członkom, a więc
ograniczonej ilości rolników. Ktoby
chciał z zewnątrz z kredytu skorzy-
stać — musiałby zapisać się na człon-
ka, co podniosłoby doraźnie wydatki
o wpisowe i udział.
Co do kas komunalnych — to nie

śpieszyły się one zbytnio w kierunku
kredytów zaliczkowych ze względu na
żyro, jakie muszą dawać na wekslach
rolniczych z tytułu kredytu zaliczko-
wego. Zarówno one, jak spółdzielnie
wiedzą doskonale, jak kiepskim jest
dzisiaj płatnikiem rolnik, jak bardzo
naogół  zadłużonym. Tymczasem
wkłady nie podlegają „karencji”, trze-
ba je w terminie wierzycielom wypła-
cać.
Czy można się dziwić, że nie entu-

zjazmowano się do rozprowadzenia
kredytów zaliczkowych? Tembardziej
— że za zobowiązania K.K.O. odpo-
wiadają powiaty i miasta.
A ponadto — koszta rozprowadze-

nia obciążają dotkliwie. Przy kredy-
cie zł, 50 — koszty K.K.O., związane
z tym kredytem, a więc blankiety we-

o 

Nowa placówka hand'owa
„Głos Lubelski" donosi:

„Lublin wzbogacił się o wła firmę
chrześcijańską, bo onegdaj fabryka we-
len i włóczek „Trójkąt w kole" z Biel-
ska otworzyła przy Krakowskie
Przedmieście 20 sklep iabryczny.

Poświęcenia nowego skiepu dokonał
ks. kap. Jankowski w obecności perso-
nelu sklepowego i gości. W ten sposób
Lublin zyskał nowe źródło zakupów.
pani:pasi esi, VŽ paca

ż i,j y „Trójkąt w ko-
le" by = żydowską. Wyjaśnlamy, że
tak nie jest i ze zarówno jest chrześci-
jańska jak i cały personel oddziału lubel-
skiego składa się z samych Polaków".

Z Gdańska do Niemiec
_ przenoszą się na stałe emeryci

Ze Szczecina informują: ‹
Zaostrzenie niemieckich ograniczeń

dewizowych wobec Gdańska, wyraża-
jące się w wstrzymaniuwypłat emery-
tur i rent osobom zamieszkałym w Gdań-
sku, spowodowało, że wielu z nich prze-
nosi się do Niemiec na stałe.
'Gdańszczanie osiedlają się szczególnie

w miastach Pomorza wschodniego, przy-
czem niektóre z tych miast budują na-
wet specjalne kolonje przeznaczone dla
pa się z Gdańska. Duża
ala wychodźców gdańskich spodziewana
jest na pierwszego października b. r.

Z lzby przem. -hentlowej
w Gdyni

Pod przewodnictwem prezesa St. To-
ra, odbyło się posiedzenie prezydum
'Izby przemysłowo - handlowej w Gdyni.
Uchwalono utworzenie dwóch nowych
wydziałów Izby do handlu zagranicznego

° # do spraw związanych z rozwoem han-
"dlowym Gdyni oraz Pomorza. Pozatem
rozpatrzono preliminarz budżetowy Izby

"'na r. 1936 oraz ustalono zasady dla roz-
działu kontyngentów towarów reglamen-
towanych i przyjęto regulamin nadawa-
nia dyplomów przez Izbę.

ероее оа

 

kslowe dla P.B.R., spłata kosztów ma-
nipulacyjnych P.B.R., procenty, blan-
kiety administracyjne wraz z ryzykiem
kredytu wynoszą zł. 231, a wzamian o-
trzymuje K.K.O. za to od' požyczko-
biorcy zł. 0,71. Wynika z tej tranzak-
cji dla K.K.O. strata t złoty 60 gr.
Przy kredycie zł, 75 — strata ta wy-
nosi zł. 1,07, przy zł. 200 — zł. 1,33,
przy zł, 250 — zł. 1,39, przy zł. 300—
strata zł. 1,02.

Przy rozdziale zł. 50.000 kredytu
K.K.O. ponosi według obliczenia po-
nad zł. 1.000 —strat.

Akcja rozprowadzenia kredytu za-
liczkowego jest więc dla powiatowych
K.K.O. akcją bezwzględnie deficyto-
wą.

«Co najważniejsze zaś — na kredyt
zaliczkowy przeznaczono 6 miljonów
zł. Gdyby nawet, pomimo wszystkich
wymienionych przeszkód,. cała ta su-
ma była rozdzielona, czy nie jest ona
kroplą w morzu wobec potrzeb rol-
nictwa i tych wielkich, mimo wszyst-
ko, sum, jakie reprezentują wartość
naszych zbóż?  Twierdzenie, że kredyt ten mógł za-

 

ważyć na cenach zbóż, jest fikcją,
szkodliwą fikcją,

Niemniej szkodliwą fikcję stanowi 0-
pinja, jakoby b. minister przemysłu i
handlu Prystor, jakoby rząd ma za so-
bą'jakieś poważniejsze wyniki w dzie-
dzinie zwarcia „nożyc, na terenie

walki z cenami kartelowemi,
Różnica stosunkowa między cenami,

otrzymywanemi przez rolników a ce-
nami przez nich płaconemi za towa-
ry, utrzymuje się w dalszym ciągu na
bardzowysokimpzoioemi .źp. etaoinsh
bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik
cen za sierpień określa ceny rolnicze
na 36,7 proc. a — nabywane przez
przez nich na 66,6 proc, Jeszcze gorzej
wyglądają rzeczy, gdy chodzi o ceny
skartelizowane — sięgają one 83,1
proc. ›

Kartele drwią sobie z teorji wyrów-
nania cen na rolnictwa, utrzymując

swoje zdobycze,
Wieś w dalszym ciągu żyje pod cię-

żarem cen, płaconych przez rolnika za
nabywane towary,

I tu mamy do czynienia ze szkodliwą
fikcją, jakoby czegoś istotnego dla po-
prawy wsi dokonano.

IDEM

 

Bezczelnošč žydowska
„Glos Lubelski“ pisze:
„W Lublinie wybuchla istna wojna Žy-

dów z kinami polskiemi, która źródło
swoje ma w konkurencji. Od kilku dni
prasa żydowska ogłasza kampanję boj-
kotu kina „Stylowy“ gdyž... kino to za-
kontraktowalo kilka tilmėw niemieckich.
Do tej pory kina žydowskie wyšwietlaly
niem'eckie filmy bez ograniczeń i ani im
się śniło wojować z Hitlerem. Kino Cor-
so np. miało zakontraktowanych kilka
filmów niemieckich („Wiktor czy Wik-
torja?** „Przerwana Symfonja'”) i utraciło
tetilmynaskutek niedotrzymania warun-
ków umowy. Gdy oba te filmy przejęło
„Kino Stylowy* wybuchła wojna, Żydy
krzyczą o bojkocie Hitlera i nawołują do
bojkotu „Kina Stylowego”, na dnie wszy-
stkiego zaś tkwi interes konkurencyjny
żydowskich przedsiębiorców z Corsa.
„Nie mamy powodów, aby się specjalnie

ujmować czy to za filmami niemieckiemi
czy też za kinem Styl. które sta.
nowi własność „Strzelca”*, wydzierża- |

 

wione jest jednak prywatnej osobie, Po-
a: Nars S 2 A za-
nadto zaczyna w Lublinie,
Niedalai e, aby terror z"
dowski dyktował, jakie filmy mamy o-
glądać, a jakich nie, i aby Żydzi narzu-

i swoją wolę kinom polskim. Tego ro-
dzaju uroszczenia żydowskie muszą się
spotkać z jaknajbardziej stanowczą od-
prawą”,

Do słusznych tych uwag dodać musi-
my, iż nie chodzi tu wyłącznie o konku.
тепс!е żydowską. Chodzi o coś więcej.

Żydzi mają swoje własne interesy po-
lityczne i kulturalne. I usiłują narzucić
Polakom respektowanie tych interesów,
obcych nam i wrogim. Zna*dują nawet
nieraz takich, co świadomie lub nieświa-
domie idą im na rękę.

Jest to bezczelność, którą najenergicz-
niej odeprzeć należy.

Ciężary coraz bardziej nieznośne
Rzemieślnicy przeciw wygórowanym opłatom za egzaminy
Do szeregu ciężarów publicznych

przybyły świadczenia na rzecz samorzą-
du gospodarczego. Są one dotkliwe, sko-
ro zainteresowani skarżą się na nie i do-
magają obniżki.

Jak wiadomo — na ostatniem posie-
dzeniu zarządu Związku Izb Rzemieślni-
czych rozpatrywano wnioski zaintereso-
wanych organizacyj w sprawie obniżenia
taksy administracyjnej przy egzaminach
na majstrów rzemieślniczych.

Naczelna reprezentacja rzemiosła u-
znała obniżkę tę za nieaktualną, wobec

Zamiast w Łodzi—w
Z Łodzi donosi PAT:
W ostatnich czasach zanotowano, że

główne zamówienia nakładców 4 kiero
wane na prowinc'ę, natomiast łódzkie
zarobkowe zakłady tkackie otrzymują
zamówienia wtedy, jeśli nie mogą ich
wykonać zakłady położone w okręgu
łódzkim. |

Produkcja tkactwa prowincjonalnego
stoj na dość wysokim poziomie, który
oz się szczególnie w ostatnim roku.
oszczególne miasta prowinc'onalne w

Pabjanice np. wyspecjalizowały się w
dziedzinie ograniczonej gałęzi produkcji.
Pabjanice np. wyspecjalizowały się w
tkackiej produkcji jedwabnej oraz w pro-
dukcji damskich artykułów,*Zduńska
Wola w dziedzinie męskich artykułów  

potrzeb finansowych samorządu rzemieśl.
niczego zaspakajanych z tych źródeł
Nowa biurokracja — biurokrac'a sa-

morządu gospodarczego nie odbiegła od
swych siostrzyc: każe płacić, zabiega o
środki na swoje utrzymanie.
Bo że odpowiednio przyzwoita porcja

dochodów izb samorządowych obracana
jest na cele administracyjno - personal-
ne, na utrzymanie urzędników —nie u-
lega to dla nas kwestji.

Tym razem płaci rzemiosło, znadują-
ce się w ciężkiem położeniu.

mniejszych miastach
bawełnianych i wełnianych, Bełchatów w
dziedzinie artykułów bawełnianych.

Najważniejszą przyczyną oddawania
zamówień przez nakładców zakładom
prowincjonalnym jest niższa cena, pobie-
rana przez firmy prowinc'onalne za tka-
nie zarobkowe od stawek liczonych za
tę samą pracę przez tkalnie łódzkie.

Wiadomość ta zawiera bardzo ciekawe
stwierdzenie przemian, zachodzących w
budowie gospodarczej naszego kraju.
Wielkie zakłady przemysłowe zaczynają
być droższe od mniejszych. Zamówienia,
kierowane uprzednio do Łodzi, idą do
mniejszych miast, do Pab'anic, Zduńskiej
Woli, Bełchatowią i t. d.

Stanów Zj. spada
"Mimo to przypłynęło złota w r. b. za miljard dolarów

Handel zagraniczny Stanów  Zjedno-
czonych w sierpniu przedstawiał się na-
stępująco (w miljonach dolarów — pierw-
sza cyfra dane z lipca b. r., druga — z
sierpnia r. ub.): import 170 (178 — 117),
eksport. 172 (173—169), saldo dodatnie
2 (ujemne 5— dodatnie 52).
W porównaniu z lipcem b. r. import

sierpniowy Stanów Zjedn. zmnie!szył się
o około 4 proc., zaś eksport o 1 proc

"Na rynkach
Tendencja zwyżkowa dla funta szter-

linga, jaka zaczęła, przejawiać się od
trzech dni, po okresie spadku zanotowa-
nym w ub. tygodniu w związku z między-
narodowem naprężeniem politycznem, u-
legła zahamowaniu. Funt notowany był
w Zurichu 15,15 i pół wobec 15,18 i pół,
w Warszawie 26,15 wobec 26,19, w Pa-
ryżu 74,68 wobec 74,78 przy, zamknięciu
dnia poprzedniego.

Nadwyżka wartości eksportu nad im-
portem w ciągu pierwszych 8-miu mie-
sięcy b. r. wynosiła 27,3 milj. dolarów
wobec 259,1 milj. dolarów w r. 1934.

Należy podkreślić przy tej sposobno-
ści, że pomimo ogromnego skurczenia się
salda dodatniego handlu zagranicznego
Stanów Zjednoczonych nie zmniejszył się
odpływ złota do Ameryki, wynoszący od
początku b. r. przeszło 1 miliard dolarów

walutowych
Równęcześnie. dolar nieco się wzmoc-

nił, jednakże rńżnica kursu była mini-
malna. Dewiza na Nowy Jork utrzymu-
je się na stosunkowo wysokim poziomie.
Z innych dewiz interesującą jest po-

prawa florena noe iiedasce
w niewielkich rozmiarach tak, że dewiza
na Amsterdam nadal notowana jest po-
niżejparytetu. Pozostałe dewizy nie wy-
kazują ciekawszych zmian.  

"Neu

Ceny zboża w kraju i zagranicą
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 16-g0 do
23-go września 1935 r. w/g obliczenia biu-
ra Giełdy Zbożowo - Towarowej w War-
szawie. Ceny rozumieją się: za 100 kg.

w. złotych.

GIEŁDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Warszawa _ 19.08 13.61. 16.50 15.824
Gdańsk 17.873 1450  — 16.75

Poznań 17.623 12.914 — 14.75
Budgoszcz . 17.50 13.17 15.79 .15,48

Łódź 19.00 13.624 — 15.88
Lublin 171321173 13,18; 1367
Rėwne 15.95 11.25 — 1225

Wilno 17.75 1341 — 14808
Katowice 19.00 14.46 — 1568

Kraków 17.92 13.76 — 144
Lwów 15.873 12.16  — 1425

BBADRAEPRSEYZZAEREOSIECTETRA 

Pół miljona par obuwia
dla żołn erzy włoskich

Z Londynu informują:
Według doniesień prasowych, agenci

handlowi usiłują obecnie zawrzeć tran-
zakce na dostawę dla wojsk włoskich
150.000 par obuwia. Byłoby to pierwsze
próbne, po którem uzyskanoby zamó-
wienie drugie na pół miljona par butów.

Obieg monet
srebrnych I bilonu

Obieg polskich monet srebrnych i bilo-
nu w dn. 20 b. m. przedstawiał się na-
stępująco (w miljonach zł. w nawiasach
obieś w dn. 10 b. m.): ogółem 387,0
(402,8), w tem polskie a srebrne
301,8 (313,7),-bilon niklowy i bronzowy
85,2 (89,1).

Wiadomości gospodarcze
Izba Przemysłowo - Handlowa w War-

szawie wzywa wszystkie firmy eksporto-
we, posiada'ące zamrożone należności w
Turai, jak również firmy pragnące zabez-
pieczyć uzyskanie należności za towary
wywożone do Turcji, do zgłoszenia się
do biura Izby (Wiejska 10) — referat do
spraw tureckich.

*

Z Gdyni informują:
Od początku roku biežącego do wrze-

śnia statki linji „Žeglūga Polska“ prze-
wiozły: w ruchu przybrzeżnym 160,9 tys.
osób. Z tej liczby na trasę Gdynia — Hel
przypada 116,7 _tvs., Gdynia — Jastarnia
40,4 tys., oraz Gdynia — Orłowo 3,8 tys.
osób. Na'większy ruch pasażerów zano-
towano w lipcu, mianowicie 59,9 tys. pa-
sażerów.

*

W tych dniach odbyło się w min.
przem. i handlu otwarcie ofert w prze-
targu na budowę portu rybackiego w
Wielkiej Wsi. у
Do przetargu stanęło kilka firm kia-

jowych oraz konsorcjum francusko - pol-
skie, badające port gdyński.

*

Kapitał zakładowy Irańskiego Banku
Narodowego został podniesiony z 20 na
300 milj. riali, z czego 75 proc. ma być
wpłacone natychmiast. Powiększenie ka-
pitału nastąpi w ten sposób, iż rząd per-
ski przekaże bankowi na własność swo-
je zapasy złota, zna'dujące się tam do-
tychczas w
dyspozycji banku cały czysty dochód z
prowadzonych operacyj.

*

W Prusach Wschodncih powstanie w
maibližszym czasie wielka fabryka pa-
pieru. Będzie to jedyna fabryka tego ro-
dza'u w Prusach Wschodnich, która ma
stać na na'wyższym poziomie techniki.
Fabryka zostanie zbudowana w Кто-
lewcu.

*

Bank Estoński postanowił obniżyć z
dniem 1-go października b. r. stopę dy-
skontową z 4 i pół na 4.

*

W ostatnich czasach na rynku dywa-
nów zanotowano znaczne ożywienie,
Większe partje dywanów wysłano do
Niemiec, Szwajcarii, Holandji i Stanów
Zjednoczonych A. P.

  Najpoczytniejszy tygodnik, poświęco-
* ny kulturze twórczości polskiej
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Czystośłto zdrowie
Polecacny «we usługi w zakresie czym

czemia okien | dachów «zklanych tre-
terowama  wiórkowanie | cyklinowank

posadzek. sprzątanie mieszkań  bier

| sklepów, oraz opatrywanie okien

na rimę.

„M. MLECZEK*
Emiiji Plater 23m.2,tei.8.45-34

Ficmanasza egzystujeod18%0m

   

depozycie oraz zostawi do.

 

GIEŁDY ZAGRANICZNE |-
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Berlin 4240 3455 4496  —
Hamburg 22.28. 1116 — 1630
Praga 36.23 28.52 28.82 -25A1
Brno 35.14 2744 2794 25.19
Wiedėi' | 3454 25.25 30.75 25A24
Liverpool 18.09 — — "17,02:
Chicago ' 22.63 9.87 15.06 1229
Buenos Aires 16.74 *—- —-. 1346'

8 >—= 

Giełdy pieniężne|
Notowania z dnia 26-40 września

DĖWIZY
Belgja 89,80 (sprzedaž 90,03, kupna-

89,57); Holandja 358,60 (sprzedaż 359,50,
kupno 357.70); Londyn 26.15 (sprzedaż
26.28, kupno 26.02); 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);
Paryż 35.01 (sprzedaż 35,10, kupno 34.92)
Praga 21,94 (sprzedaż 21.99, kupno 21 89)
Szwajcarja 172.65 (sprzedaż 173.08, kup-
no 172.22); Włochy 43.43 (sprzedaż 43.55,
kupno 43.31); Berlin 213.50 (sprzedaż
214.50, kupno 212.50).
Obroty dewizami mniej, niż średnie,

tendencia dla dewiz niejednolita. Bank-
noty dolarowe w obrotach prywatnych
5.32 i pół — 5.32 i trzy czwarte; rubel
złoty 4.74; dolar złoty 9.04; gram czy-
stego złota 5,9244. W obrotach prywat-
nych marki niemieckie (banknoty) 149.00
W obrotach prywatnych funty angielsxie
(banknoty) 26.15. -

PAPIERY PROCENTOWE |
3 proc. požyczka budowlana 40,75; 7

proc. požyczka stabilizacyjna 62,75, od-
cinki po 500 dol. 63.75 (w proc.); 4 proc.
poż. inwestycyjna 111,75; 5 proc. kon-
wersyjna 68,00; 6 proc. poż. dolarowa
81,50 — 82,00 — 81,75 (w proc.); 8 proc.
L. Z. Banku gospodarstwa „krajowego
94,00 (w proc.); 8 proc. obligacje Banku
gospodarstwa krajowego 94,00 (w proc.);
7 proc. L. Z. Banku gospodarstwa krajo-
wego 83,25; 7 proc. obligacje Banku go-
spodarstwa krajowego 83,25; 8 proc. L.
Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z.
Banku rolnego 83.25; 8 proc. L. Z. Tow.
kred. przem. polsk. funt. 89,50; 4 i pół
proc. L. Z. ziemskie 43,25—43,00; 5 proc.

L. Z. Warszawy (1933 r.) 56,25 — 56,50—
56,25; 6 proc. oblig. m. Warszawy6em.
60,00 — 59,75, Кя
Dla pożyczek państwowych ilistów za.

stawnych tendencja przeważnie słabsza,
dla akcji niejednolita. Pożyczki dolarowe
w obrotach prywatnych: 8 proc. poż. z r.
1925 (Dillonowska) 91,00— 90,25 — 90,50
(w proc.); 7 proc. poż. śląska 71,25 —
71,50 (w proc.); 7 proc. poż. m. Warsza-
wy (Magistrat), odcinki po 500 dol. 71,00
(w proc.). e

AKCJE sp
Bank Polski — 91,75 — 92,00; Norblin

— 33,00; Ostrowiec — 15,75.

Gielda zbožowa
Notowania z dnia 26-$0 września

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 18,75
— 19,25; Pszenica jednolita 742 gl. 18,75
— 19,25; Pszenica zbierana 731 gl 18,25
— 18,75.

Žyto I standart 700 gl. 12,50 — 13,00;
Żyto II standart 678 gl. 12,00 — 12,50;

Owies I st. (nieżadeszcz.) 497 gl. 15,25 —
15,50; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
14,75-15,25; Owies III st. (zadesz.) 438 gl.
14,50-14,75; Jęczmień brow. 16.00-17,00;
Jęczmień 678-673 gl. 15,00—15,50; Jęcz-
mień 649 gl. 15,00.— 15,50; Jęczmień
620.5 gl, 14,25—14,50; Groch polny24 00

— 26.00; Groch Victorja 31,00 — 34,00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwėjnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu
bin żółty — — — —; Rzepak zimowy
.39,00-40.00; Rzepik zim. 37,00-38,00; Rze
pak i rzepik letni 35,00-36,00; Siemię In.
basis 90 proc. 32,50 — 33,50; Mak nie-
bieski 46.00 — 48,00; Ziemniaki jadalne
— — —; МаКа 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;
II-D 45 — 65 proc. 2300 — 24,00; NE
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. 21,50 — 22,50; I gat. 0 — 65 proc.
20,50 — 21.50; II gat. 16,00 — 17,00; ra-
zowa 16,50 — 17,50; poślednia 11.00 —
11,50; Otręby pszenne grube przem,
stand. 9,75 — 10,25; Otręby pszeune
średnie przem. stand, 9,25 — 9,75; O-
tręby pszenne miałkie 925 — 9.75; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16,75 — 17,25; Kuchy rzepakowe
12,75 — 13,25; Kuchy  słonecznikowe
—————; Śruta sojowa 45.proc.
20,50 — 21,00.

Ogólny obrót 2469 ton, w. tem żyta
971 ton. Usposobienie spokojne.



 

 

    ` >>
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„Próbne alarmy gazowe organizowane są we wszystkich stolicach świata. Na
р zdjęciu iragment pozorowanego ataku gazowego na Wiedeń.

Nocny alarm gazowy
".Spodziewany jest w najbliższych dniach
„AV nabližszych dniach odbędzie się,
zgodnie z obwieszczeniem  komisaratu

rządu, próba nowego maskowania War-
szawy przed atakiem lotniczo - gazowym.

(Termin „ataku” nie jest dotąd ustalony,
wiadomo tylko, że w żadnym razie nie

nastąpi ani w. sobotę ani w niedzielę.
Plakaty porozwieszane na ulicach War-
szawy zawiadomią mieszkańców. stolicy

o pogotowiu. Administratorom i dozor-

com domowymudzielili wczoraj dzie]-

nicowipolicji ostatnich instrukcyj o о-
niecznych zarządzeniach., Próba,.. jak

wiadomo, ma na celu pośrążenie miasta
w tąk absolutnej ciemności, aby nie by-
ło ono widoczne dla eskadr. samoloto-
wych. Atak gazowy nie będzie pozoro-
wany, = i

W chwili ogłoszenia pogotowia. oświe-
tlenie ulic będzie zredukowane, świet!ne
reklamy pośaszone, latarki przy nume-
rach domów zalepione ciemnym papie-
rem. Okna domów mają być szczelnie po-
zasłaniane, Światła w samochodach ście-
mnione, przyczem maksymalna szybkość
pojazdów nie może przekraczać 30. klm.
ma godzinę. Zmniejszona również zosta-
nie szybkość tramwajów. Okna w tram-
wająch į pociągach przychodzących do
Warszawy będą również zasłonięte.
„Alarm ogłoszony będzie przez radjo.

„Jędnocześnie rozlegnie się wycie syren.
Światła na ulicach będą  pogaszone i
wstrzymany zostanie ruch tramwajowy.
Komisarjat rządu zwraca się do miesz-
kańców stolicy, aby w miarę możności
mie wychodzili podczas alarmu na ulicę.
Za  niezastosowanie się do nakazów
władz administracyjnych w czasie alar-
mu grożą surowe kary.

  

Rejestracja rocznika 1917
W sobotę, 28 b. m., w kolejnym dniu

ate'estracji mężczyzn, urodzónych w r.

1917, winni stawić się w wydziale woj-

śkowym zarządu miejskiego przy ul. Flor-

jańskiej 10, w godz. od:8-m. 30 do 13,

wsżyscy poborowi, zamieszkali na tere-

nie 17 i' 25 komisarjatów P. P. Obowiąz-

koWi rejestracji nie podlegają osoby po-

siadające obcą przynależność państwową,

stwierdzoną przez władze administracyj-

'ne; względnie urzędy konsularne. Za
niezgłoszenie się w terminie do re'estra-

Cji grozi kara aresztu do 3 miesięcy i
grzywny do 3.000 zł., albo jedna z tych

kari(b)

"Powtórna rejestracja.
roczn:ka 1915

'* AV dniu 1 października rozpoczyna wy-

"dział wojskowy zarządu miejskiego po-

/wtórną rejestrację mężczyzn urodzonych

w toku 1915. Przy rejestracji wymagane

będzie przedstawienie karty I-go 'z$!0-

śzenia. Rejestracja potrwa do dnia 30 li-

stopada. в
 Komisarjat rządu powiadomił władze

sądowe o uchylaniu się od powszechnego

"obowiązku służby wojskowej 249 pobo-

'rowych rocznika 1913 i starszych. 26

osób pociągniętych ma być do odpowie-

dzialności za uchylanie się od zebrań

Kontrolnych. Nie trzeba dodawać, że są

fo wyłącznie niemal Żydzi. (i)

Choroby zakaźne
w Warszawie

"NY ub. tygodniu zanotowano w Warsza-

ie 42 przypadki duru brzusznego, 32

płonicy, 7 blonicy, 26 odry, 45 kokluszu,

*25 róży i 1 czerwonki, (b) |  

Koniec alarmu ogłoszony będzie w ten

sposób jak początek ćwiczeń.

*

Właściciele nieruchomości stołecznych

otrzymali nakaz przygotowania domów

do alarmu lotniczego-i nocnej próby mas-
kowania. Na podwórzach kamienic sto-
łecznych urządzono prowizoryczne gon-

gi w postaci metalowych krążków. Dźwię
kiem tych krążków powiadomieni będą

mieszkańcy domów o rozpoczęciu i 2а-
kończeniu próby alarmu gazowego: (i)  

Z za kulis

wyścigów konnych

Tor wyścigowy, jak wiadomo. jest wy-
ęgarnią wielu procesów na tle wszelk'e-

jo rodzaju przewinień, wykroczeń i prze-

stępstw.

Jedną z takich spraw rozpatrywał
vczoraj Sąd Okręgowy. w*Warszawie,

Skarżył znany hodowca i: właściciel

stajni wyścigowej, Broszkiewicz, b. żoke-
ja, a-obecnie trenera, znanego dobrze
wszystkim bywalcom toru, Chatisowa, o
oszczerstwo, którego miał się dopuścić,
rozgłaszając, że Broszkiewicz skrzywdził
go, zatrzymując jakieś. należne mu za
pracę sumy, Skarżący dowiódł przed są-
dem, przy:pomocy swych ksiąg rachunko-
wych, że Chatisow wszystko otrzymał, co
mu się należało, Chatisow. zakwestjono-
wał księgi, twierdząc, że poszczególne

pozycje są sfałszowane i domagał się

przeprowadzenia ekspertyzy, ale sąd

wniosek odrzucił i niezwłocznie skazał

| Chatisowa na dwa tygodnie aresztuz 7a-

wieszeniem wykonania kary.

Skład н

kradzionych wieńców
Do kancelarji cmenetarza św. Wincen-

tego na Bródnie już od dłuższego czasu

napływały skargi na systematyczne kra-
dzieże wieńców metalowych, liści, pasy-
jek i t. p. — z grobów. Pomimo zwiększo-

nej czujności służby cmentarnej, kradzie

że nie ustawały. Wreszcie, po dłuższej

obserwacji i wywiadach, policja wpadła
na ślady złodziejów cmentarnych. Przy
ul. Obwodowej 2 (róg św. Wincentego) w
piwnicy, należącej «do +Franciszki Lip-

skie',córki' jej, Janiny i zięcia Piotra Ryb-

czyńskiego, policjanci znaleźli formalny

skład wieńców metalowych, pochodzących

z kradzieży. Wszystkich wymienionych a-

resztowano, nadto zaś osadzono w aresz-

cie kochanka Janiny Lipskiej, Józefa

Zimnocha.

 

Mferzvsta Mańko w Polsce
„Werżuje” emigrantówna kresach

Swego czasu donoszono o wykryciu w

Paryżu wielkiej afery, polegającej na

werbowaniu emigrantów w Polsce, jak
również na' wyciąganiu pieniędzy od о-
sób, które znajdowały się już we Fran-

cji. Na czele aferzystów stanął niejaki

Andrzej Mańko, który założył w Pary-

żu biuro turystyczne „France Pologne" i
wydawał dla swych celów pismo „Kur-
jer Paryski”, Dzięki akcji „Orbisu”, Syn-

dykatu Emigracyjnego i polskich placó-

wek konsularnych udało się zmusić go
do zlikwidowania biura.
Jak się obecnie okazuje, Mańko znikł

z Franci i udał się do Polski, gdzie gra-

suje pomiędzy: mieszkańcami. kresów,
prowadząc tam oszukańczy werbunek e-

migrantów. Władze emigracyjne tą dro-

gą ostrzegają przed zręcznym oszustem

ludność kresów. (Om)

Prośba dyrektorów Żyrardowa
,

Władze sądowo - śledcze powiadomiły
obrońcę b. dyrektorów sp. akc, Zakładów

Żyrardowskich. Jana Vermerscha i Moj-

żesza Caena, iż zgadzają się na sprolon-

gowanie pobytu obu oskarżonych we
Francji do dnia 15 listopada r. b. Jest to

prawdopodobnie ostatnia  prolongata

Została przez sąd uwzględniona
„urlopu śledczego”, obu oskarżonych,

gdyż w najbliższym czasie nastąpi za-

mknięcie śledztwa. Gdyby Vermersch i

Caen w wyznaczonym im terminie nie

przyjechali z Francji do Warszawy, $ro-

zi im konfiskata miljonowej kaucji, za-

bezpieczonej hipotecznie, (i)

Eksplodowały naboje do „str:szakėw“

Wczoraj rano, lokatorzy domu Pawia| jów t. zw. korków do dziecinnych pistole-

14. zaalarmowani zostali donośną deto-
nacją, która słyszana była również w

sąsiednich domach Nr.Nr. 12 i 16. Oka-
zało się, że na poddaszu III-go piętra
mieści się mieszkanie i wytwórnia nabo-

 

Dzieci zatrute
. wilczemi jagodami

W związku z notatką, która ukazała
się w prasie w sprawie zatrucia się dzie-

ci wilczemi jagodami, wydział opieki spo-
łecznej i zdrowia publicznego zarządu
miejskiego wyjaśnia co następuje: Po do-
kładnem sprawdzeniu okoliczności, w
których zaszedł wypadek zatrucia, wy-

dział ustalił, iż podczas spaceru dziec! z
zakładu św. Anny, jedno z dzieci skale-
czyło się w nogę. wskutek czego wycho-
wawczyni, zajęta chwilowo opatrzeniem
skaleczenia, nie była w możności zauwa-
żyć, że czworo dzieci zjadło ziarenka
blekotu, rośliny podobnej do maku  Za-
trucie nie było zbyt silne, gdyż dwoje
dzieci leczonych w zakładzie wyzdro-
wiało już na.drugi dzień, dwoje zaś wzię-
tych do szpitala, po dwuch dniach ode-
słano z powrotem. (b).

Autobus „E”
Z.dniem 28 b. m. autobusy linji „E” bę-

dą dochodziły do parku Łazienkowskie-
go. do: skrzyżow»nia ul. Myśliwieckiei i

Agrikoli. (b)  

tów - straszaków, należąca do Mowszy
Sztejnberga. Wskutek wybuchu, zostały
wybite wszystkie szyby w dwóch oknach.
Gdy na odgłos eksplozji wpadł do poko-
ju Sztejnberg oraz dozorca domu, Stani-
sław Morkejko „znaleźli leżącą na podło-
dze 17-letnią Rózię Kapłanównę (Pawia
96), która uległa ciężkim poparzeniom
wskutek wybuchu. Opatrzyło ją Pogo-
towie i przewiozło do szpitala na Czy-
stem.  Zprzeprowadzonego dochodzenia
przez policję IIl-go komis., wynika, że
Kapłanówna, w czasie układania do pu-
dełka z trocinami korków, wskutek nie-
ostrożnego obchodzenia się. z nabojami
wywołała wybuch kilku stojących i na-
pełnionych już pudełek. Policja sporzą-
dziła odpowiedni protokół,

—н

Dwaj robotnicy
zasypani ziemią

Wykopy, dokonywane w związku z ro-
botami kanalizacyjnemi na ul. Grójeckiej
nie były dostatecznie zabezpieczone,
wskutek czego, podczas pracy, jeden z
wykopanych rowów runął, grzebiąc je-
dnego z robotników, Bolesława Zielonkę
i zasypując do połowy drugiego. Towa-
rzysze pracy natychmiast obu odkopali,
poczem Zielonkę przewiozło Pogotowie
do szpitala Dz. Jezus. Wczoraj kierow-
nik robót stanął przed sądem starościń-
skim Warszawa — południe i został ska-
zany na 70 zł. grzywny, lub 5 dni a-
resztu,  

Nagrody dla zwycięzców
w zawodach balonowych
bedą rozdane za dwa tygodnie

Podaliśmy już oficjalne wyniki za- przechodzi na własność Aeroklubu

wodów balonów wolnych o puhar im. | Rzeczypospolitej, staje się obecnie ak-

Gordon - Bennetta, Obecnie zbierze
się komisja sportowa, która zajmie się
rozdzieleniem nagród. Według regu-
laminu zawodów wręczenie nagród
zwycięskim załogom nastąpi w dwa ty-
śdinie po ich przyznaniu.
Ponieważ puhar Gordon - Bennetta

tualną sprawa ufundowania innego
puharu im. Gordon - Bennetta, który
stanowiłby nagrodę w następnych za-
wodach balonowych, które — w myśl
regulaminu — zorganizuje w roku
przyszłym Polska,

Wycieczka,podróżująca własnym pociągiem
Wizyta kolejarzy niemieckich w Polsce

Jak się dowiadujemy, dnia 30 wrze-

śnia r. b „rano przybędzie do Warszawy
wycieczka kolejarzy niemieckich. Wy-
cieczka, na czele której stoi generalny dy-
rektor państwowych kolei niemieckich

dr. Dorpmiiller, przybędzie z Berlina
specjalnym pociągiem i zabawi' w. Polsce
5 dni; zwiedzając oprócz Warszawy Kra-

ków. Lwów; Gdynię, Wilno,
Szczególne znaczenie przywiązywane

jest do przyjazdu generalnego dyrektora
Dorpmūllera. Uchodzi za pewne. iż w
czasie pobytu w Polsce odbędzie dyr.
Dorpmiiller rozmowy z polskiemi wła-
dzami kolejowemi na temat aktualnych

spraw, dotyczących tranzytowej komuni-
om niemięckiej przez terytorjum — ро!-

ie.

Generalny dyrektor Dorpmiiller zajmo-

wał przed wojną stanowisko 'dyrektora

Nowe umowy
Ubezpieczalni z lekarzami

Dn. 27 b.m. rozpocznie się konferen-
cja delegatów naczelnej Izby lekarskiej!
z przedstawicielami ministerstwa opieki
społecznej pod przewodnictwem p. dra
Makowskiego, w sprawie umów z leka-
rzami Ubezpieczalni Społecznych.
Ponieważ umowa Ubezpieczalni z le-

karzami kończy się z dniem 1 listopada
b. r. — przewiduje się, że do tego termi-
nu zasady nowej umowy będą uchwa-
lone.

25 lekarzy przybyło
wWarszawie

Wydział zdrowia komisarjatu rządu m.
st. Warszawy obserwuje nieustanny
wzrost liczby lekarzy praktykujących na
terenie stolicy. Nowa lista absolwentów
wydziałów lekarskich uniwersytetów,
którzy zarejestrowali się, celem prowa-
dzenia praktyki w Warszawie, obejmuje
25 osób. (i)

Opieczętowanie b'bljoteki
im. Pereca

W dniu wczorajszym starostwo grodz-
kie, Warszawa - Praga powzięło decyzję
o zawieszeniu stowarzyszenia p. n. Bi-
blioteka im. Pereca, przy ul. Szerokiej
Nr. 22. Na terenie tego stowarzyszenia
ujawniona została działalność przekra-

czająca uprawnienia statutowe. Wydany
został nakaz opieczętowania lokalu sto-
warzyszenia przez policję. (i)

Podejrzane ciastka
żydowskie

Komisja lustracyjna cechu cukierników
warszawskich (Nowy Świat 41) wespół

z oddziałem aprowizacyjnym komisarjatu
rządu stwierdziła, że cały szereg pod-
rzędnych herbaciarni i kawiarni sprzeda-
je ciastka niewiadomego pochodzenia,
przyczem w wielu tych firmach sprzedaż
ciastek odbywa się w warunkach nieoa-
powiednich. Za sprzedaż ciastek niewia-
domego pochodzenia ukarano następują-
ce herbaciarnie i kawiarnie: Zelmana
Brana (Muranowska 1), Melę Sandacz
(Muranowska 6), Cyprę Zylberg (Fran-
ciszkańska 21), Marję Klimiak (Dzika 30)
i Mendla Feldhaftiga (Ostrowska 4), wy-
mierzając im doraźne mandaty karne.
Sprzedaż nielegalnych ciastek wyrabia-
nych w jakna/bardziej niehigjenicznych
warunkach i z surowców najgorszego ga-

.tunku rozprzestrzenia się obecnie w
Warszawie w zastraszający sposób.

Zahandelwniedzielę
38-letnia Chana Tajtelbaumowa, wla-

ścicielka herbaciarni i składu wędlin ko-
szernych (Chmielna 43), oraz herbaciar-
ni (Chmielna 122), uporczywie przekra-
czała zakaz handlu w niedzielę, świętując
jedynie w soboty. Starostwo grodzkie
skazało ją za to, jako wielokrotną recy-
dywistkę, na dwa tygodnie bezwzględne-
$0 aresztu.  

niemieckich kolei państwowych w Kato»

wicach, a po wojnie przebywał przez kil-

ka lat w Chinach, zaproszony przez rząd

tamtejszy do prac nad uporządkowaniem

kolei chińskich.

Wycieczka kolejarzy niemieckich po-

dróżować będzie po Polsce własnym po-

ciągiem. (Pr.)
 

Powstanie Instytutu
Estofskiego

Jak się dowiadujemy, založenie In-

stytutu Estońskiego w Warszawie zosta-

ło definitywnie postanowione i Instytut
rozpocznie swą działalność z końcem b.r.

Tymczasem mieścić się on będzie w 10-

kalu Seminarjum Indo - Europejskiego

Uniwersytetu W-wa, Krak. Przedmie-

| ście 26/28.

Czytelnia czasopism

W dn. 23 września została otwarta czy-

telnia czasopism w II fiki dzielnicowej

Bibljoteki Publicznej na Żoliborzu. Czy

telnia jest czynna w dni powszednie od
$. 16 do 21, a we czwartki od g. 9 do 14.

Opłaty za korzystanie z księgozbioru

wynoszą 1 zł. miesięcznie lub 10 groszy

za jednorazowy wstęp. Abonenci wszy-

stkich wypożyczalni korzystają z bibljo-

tek dzielnicowych na Żoliborzu, Pradze

i Woli na miejscu bezpłatnie. (b)

Bilety wycieczkowe
Wprowadzone na okres letni t. zw. bi-

lety wycieczkowe od stacji węzła war-

szawskiego do miejscowości Tetnisko-

wych podwarszawskich, upoważniajęce

do korzystania z 50 proc. ulgi, od dnia

1 października r. b. nie będą wyda-

wane. )b)

Redukcje w P.B.R.

Państwowy Bank Rolny przystąpił do
redukcji personalnych w centrali i*od-
działach prowincjonalnych. W Warsza-
wie ma być zredukowanych około. 260
pracowników, Wymówienia są w toku.
Redukcje uzasadniane są potrzebami

oszczędnościowemi oraz zmniejszeniem
się agend Banku Rolnego wobec kryzysu
w rolnictwie. Pr.)

Nowy rok Ww S. 6. H.
Dnia 26 b. m. odbyła się w. Szkole

Głównej Handlowej w Warszawie uro-
czysta inauguracja nowego roku akade-
mickiego, połączona z immatrykulacją
nowoprzyjętych słuchaczów. Wykłady
dla pierwszego roku studjów rozpoczyna-
ją się 27 września, dla wyższych kursów

dnia 3 października. (Pr.)

Rabaty dla abonentów

gazowni

Dyrekcja Gazowni Miejskiej powiado-
miła konsumentów w drodze specjalnych
ulotek, że mimo obniżenia cennika gazu,
począwszy od b. m. nadal stosowany
będzie rabat dodatkowy za zwiększoną
konsumcję. Rabat ten wynosi 8 gr. za
każdy metr sześc. zwiększonej konsumcji
gazu w porównaniu z analogicznym okre-
sem roku 1934. (i)

Brudy w fabrykach
chałwy

Z nakazu władz starościńskich zam-
knięta została wczoraj fabryka chałwy
firmy „Gerszynowic”, przy ul. Wolskiej
Nr. 69. Lekarz starostwa stwierdził pod-
czas lustracji fabryki, niedopuszczalne
brudy. Mimo upomnień, właściciele fa-
bryki nie zastosowali się do wskazówki
kontroli sanitarnej, wobec czego fabry-
kę zamknięto. (i)

  



nika wileńska,
ŻĘDZIE POGODA?
m, miejscami mgli-

ny zostanie do użyłiku. Pont: otrzyma
nowoczesne, iurządzenia wszystkich

5., ciągu dnia dość po- pomieszczeń, przyczem same lotni-
godnie. . | „sko będzie znacznie rozszerzone i

Tempera.ura bez znacznych dostosowane do lądowań wielkich
samolotów międzynarodowych. (h)zmian.

Słabnące wiatry z północo-za- SPRAWY MIEJSKIE.'
chodu i zachodu, przechodzące w — Kłopoty przekupniów na ryn-,

pė, ku drzewnym. Komisja Sanitarna po
DYŻURY APTEK: przeprowadzeniu lustracji rynku

Dziś w nocy dyżurują następujące drzewnego, na mocy rozporządzenia
apteki: v.-prezydenta  Grodzickiego zabro-!

Miejska — Wileńska .23, Chomiczew-
niła handlarzom pozostawać na tyn-skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie- : " :

go — Ostrobramska 28, Filemonowicza — ku po godz. 15, t. j po ukończeniu
Wielka 29. 4 handlu, rozmaite przenośne stoliki,

Z MIASTA. stragany, kosze, paki i t. d.
— Do pp. Abonentów Elektrow-

Wydział
że w dniu 29 b. m. z

powodu niezbędnych robót na sieci
kablowej prąd elektryczny zostanie

od godz. 6-ej do godz.
15-ej na następujących ulicach: W.
Pohulanka od Trockiej
nej, ul. Teatralna, Zawalna od Por-
towej do zauł. Lidzkiego, ul. Trocka,

Nowogrėdzka od Zawalnej
do Słowackiego. i

— Pomoc dla bezrobotnych, Do-
wiadujemy się, iż w związku z okre-
sem zbliżającej się zimy -Fundusz
Pracy 'w połowie listopada r. b. przy
stąpi do wydawania artykułów żyw-
nościowych i ubrań

ni Miejskiej.
powiadamia,

wyłączony

Wingry,

Dzięki interwencji w tej sprawie
delgacji zainteresowanych,  Magi-
strat wyznaczyć ma na rynku spe-
cjalne miejsce, -gdzie poza godzina-.
mi handlowemi składane będą wszel
kie przenośne sprzęty handlarzy.

PRZEMYSŁ I HANDEL,
— Wyzysk pracy. lnspektor pra-

cy skazał za zatrudnienie pracowni-
ków ponad osidm godzin dziennie:
Sz. Idelsona, właściciela firmy przy
ul. Niemieckiej za dwa protokuły
na 300 zł, grzywny, oraz 7 dni aresz-
tu. I. Drewiackiego, sklep kolonjał-
ny, za 2 protokuły po 200 zł. za każ-
dy. A, Zajdsznur, sklep galanteryjny,
na 200 zł, grzywny.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.

Elektryczny

do Teatral-

dla bezrobot-  

j trzymany został osobnik kroczący po cho-
|dniku w bieliźnie i damskich pończochach.

„kiego, mieszkańca

nych,
W związku z tem Fundusz Pracy

przystąpił do zakupu większych
. transportów zboża, mąki i ziemnia-
ków. (h)

—Port lotniczy na Porubanku.
Cywilny port lotniczy na Porubanku
pod Wilnem wykończony zostanie
na wiosnę r. b. i w tym czasie odda-

—Nauczyciele żydzi grożą straj- skiej przy ul. Zawalnej 53
kiem, Członkowie związku nauczy-

„ RÓŻNE.
— Angielski samolot w Wilnie.

W dniu. 27 b. m. przelatywał przez
Wilno samolot angielski, który pilo-
tował p. Robertson. Robertson od-
bywa podróż samolotem w sprawach
handlowych i w ciągu ostatnich ty-
godni przeleciał drogę Warszawa —
Berlin — Kopenhaga — Malmó —
Stokholm — Tallin — Ryga — Wil-
no — Warszawa. |

KRONIKA POLICYJNA.
— Obłąkany z prowincji na ulicach|

miasta. Wczoraj na ul. Świętojańskiej zas |

Zatrzymany podaje się za Jozela Kostrzyc-
zaśc, Cegielnia, gminy

milskiej, pow. święciańskiego. Oświadczył
on, iż przyszedł z miejsca zamieszkania do
Wilna pieszo rzekomo w poszukiwaniu
swojej. siostry, znajdującej się w Wierszu-
liszkach. Ponieważ Kostrycki zdradza obja-
wy choroby psychicznej, do czasu wyjaśnie-
nia sprawy zatrzymano go w więzieniu

śledczem.
— Zatrzymanie oszusta. Przez agentów;

Wydziału Śledczego zatrzymany został i
osadzony w więzieniu śłedczem niejaki Wła
dysław Antonowicz, bez stałego miejsca
zamieszkania, poszukiwany przez: władze
sądowe za szereg oszustw, dokonanych na
terenie Nowogródka i Klecka,
— Kradzież. Na szkodę Piotra Jeziere

skiego, zam. przy ul. Beliny 8—10, nieujaw-
nieni narazie sprawcy dokonali przez otwar
te okno kradzieży garderoby i' bielizny,
ogólnej wartości 600 zi.

— Odnalezienie skradzionych rzeczy.
Przed kilku dniami nieznani złodzieje doko-
nali na szkodę Witolda Wojtkiewicza, zam.

w Czańnym: Borze, kradzieży garderoby i
bielizny ogólnej wartości 500 zł.

Podczas dochodzenia policyjnego prze-
prowadzono w. mieszkaniu „Ewy ‚Jankow-

rewizję, która
ujawniła część skradzionych rzeczy, rzeko-

 
cieli żydowskich i hebrajskich wy- mo dostarczonych Jankowskiej przez zna-

stosowali do Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej list, w którym domagają
się wypłacenia subsydjum  przewi-
dzianego w budżecie $minnym. W
przeciwnym razie grożą strajkiem.

nego pasera Edwarda Duryckiego,

— Zatrzymanie oszusta. W warszta-|
tach ślusarskich przy ul. Kaiwaryjskiej 5
zatrzymano oddawna poszukiwanego o0szu-|
sta Antonowicza, który był ostatnio za-,
trudniony w charakterze technika-ślusa:za

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o 6.

8-ej wiecz. komedja Al. hr. Fredry „Da.ay
i Huzary .

W przygotowaniu komedja w 4-ch ak-
tach Kirszona „Cudowny stop”.
—  Jutrzejsza popołudniówka. Jutro

o godz. 4-ej dana będzie na przedstawienie
popołudniowe komedja amerykańska „Klub
Kibiców” z udziałem i w reżyserji Wł.
Czengerego. Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś
op. Kalmana „Hołenderka”. Zniżki ważne,

Jutro ma przedstawieniu popołudnio-;
wem po cenach propagandowych ukaże się;
op. Lehara „Skowronek”. Ceny od 25 gr.
* Teatr „Rewja“. Dziś rewia p.t. „Eu-

ropa płonie”.
Dziś i w niedzielę. ostatnie występy

ulubieńca publiczności Gronowskiego.

4 za kotar studjo.
Utwory na gitarę w wykonaniuWawrzyńca |

Żywolewskiego. t
Dla zwolenników lekkiej muzyki roz- |

rywkowej nadaje Polskie Radjo dn. 28 b. m. |

o godz. 16.15 szereś utworów  przerobio-

nych na gitarę w wykonaniu Wawrzyńca

Żywolewskiego. Będą to m. in. utwory

Masseneta, Schumanna oraz Żywolewskie-

go, solisty tego koncertu. i

Wałka z bezrobociem i marnotrawstwem
pracy, i

Wiele rąk i mózgów w Polsce nie znaj-|

duje zatrudnienia. Wielki kapitał. pracy

ludzkiej niszczeje w bezczynności. Zatrud-

nienie bzrobotnych jest możliwe tylko jako,

następstwo wzrostu wewnętrznych obrotów

gospodarczych i wzrostu produkcji. Na te-,

mat ten mówić będzie p. Janusz Rakowski

dn. 28 b. m.'o godz. 17,00 w odczycie eko-

nomicznym p. t. „Walka z bezrobociem i

marnotrawstwem pracy” z cyklu „Jak u-

mocnič samodzielność gospodarczą Polski“.

Złota kaczka.. Słuchowisko dla dzieci.

Kto z nas starszych mie zna pełnych

BIRDOWALNY ART

pod nazwiskiem Bolesława  Juchniewicza.

Amtonowicz jest poszukiwany przez Sąd

Okręgowy w Nowogródku za różne oszu-

stwa. (h) : j

— Kradzież. Na szkodę  Obierskiego

Pictra (Beliny 10) nieznani sprawcy skradli

garderobę i bieliznę, wartości 601 zł.

"wybrało się dwóch

czaru utworów Or-Ota, poety, rozmiłowa-
nego w pięknie starej Warszawy? Jedna
Małgorzatę Sterbównę, wystawi jako słu-
chowisko dla dzieci Teatr Wyobraźni. Bę-
dzie to baśń o królewnie, która zakięta w
złotą kaczkę, przebywa w pełnych złota i
klejnotów lochach ordynackich koło Tam-
ki i tylko raz do roku, w noc Świętojańską
przybiera na się dawną postać ludzką. Na
wyprawę po skarby złotej kaczki-królewny

biednych, jak myszy
kościelne, szewczyków ze Starego Miasta;
Lutek Swiszczypała i Antek Hulajnoga. O
przedziwnych ich przygodach dowiedzą
się dzieci ze słuchowiska p. t. „Złota Kacz-
ka“, które nadaje Lwów w sobotę, dn. 28
b. m. o godz. 18.00 w reżyserji Ady Artzt.

Roman Wraga przed mikrofonem.
Słynny śpiewak operowy Roman W:za-

ga wystąpi jako solista w koncercie sym-
ionicznym Polskiego Radja pod dyr. Józefa
Ozimińskiego dn. 28 b. m. o godz. 20.00.
Znakomity artysta wykona arje operowe
Mozarta i Boito'a oraz pieśni Schuberta,
Paderewskiego i Wallek- Walewskiego.

PolskieRadjo Wilno
Sobota, dnia 28 września.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Gieł-
da rolnicza. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10—
11.57 Przerwa. 11.57 Czas i Hejnał: 12.03
Dzien. poł. 12.15 Koncert. 13.25 Chwilka
dla kobiet. 13,30 Płyty, 1430 Płyty. 15.00
Kłopoty redaktora — humoreska. 15.15
Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne
miasta i prowincji. 15.30 Koncert. 16.00
Lekcja języka. francuskiego. 16.15 Utwory
na gitarę w wyk. Wawrzyńca Żywolew-
skiego. 16.30 Skrzynka techniczna. 1615
Cała polska śpiewa — koncert. 17.00 Jak
umocnić gospodarczą samodzielność Polski.
17.15 Tramsm. fragm. ogólnopolskich zawo-
dów sportowych P, P. W. 17.35 Nowości z
płyt. 17.45 Świat naszych zwierząt „Rak
rzeczny“. 17:50 Nasze miasta i miasteczka. :
18.00 Słuchowisko dla dzieci, 18.40 Z over
i pieśni. 19.00 Trwała ondulacja — mono-
log humorystyczny Ciotki Albinowej. 19.10
Nowości teatralne. 19.25 Koncert reklamo-

*wy. 19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Pogadan-
ka aktualna. 20.00 Muzyka. 20.45 Dziennik
wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski współ-
czesnej. 21.00 Audycja dla Polaków z za-
granicy. 21.30 Nasze pierwsze i ostatnie
słowa (Humor regjonalny). 22.00 Koncert.
23.00 Kom. met. 23.05 Muzyka polska.

 

 

 

  

Dziś

Wstrząsający film niesamowity, arcydzieło pełne grozy
i niesamowitości.

Dziś JÓZEF SCHMIDT w filmie

SPRZEDANY GŁOS
; Następny program:

CASINO|
POWRÓT FRANKERSTEINA

n
(DALSZA WĘDRÓWKA STRASZNEGO MONSTRUM PO ŚWIECIE)

an0ARSKA:BóRYS KARLOFF
Początekojg. 2ej Dwie Jca s i e

  

       
  

Otwarcie sezonu

Wspenlalepomysly, reżyserskie i techalezne. Nad program: Dodatek i aktuaija. Pocz.'o 4-ej
 
 

      

     

 

   

 

    

  

   
   

    

 

    

 

      

 

   

  

   

   
  

 

  

    

  

  

 

  

 

     

 

   

  

  
  

 

   

 

   

     
     

   
  
  
     

      
  

      

 

  
    

  

     

    

   

   

   

  

   

    

 

 

 

   

 

  
 

   

 

  

 

 

 

 

       

 

 

ZA LEKCJE
HE DZIŚ POCZĄTEK O ej |" Ma aa

HELIOS| Najsłynniejszy film świata : MLEŻY KUPOWAĆtylko W CHRZEŚCIJAŃSKIE)-POLSKIEJfitmie i gi g *Zwie- DŻW

к Gary COOPER — ||| A rzyniec. Witoldowa *

US<< NEGA ė Eranchot Tone—Kat-| i W. CH RYTONOWICZ 55-a m. 2. 3: 3 a
LL elen Burke — Ry-|i ; NSZ

Reż..Herry HATHAWAY. Od wi acd MICKIEWICZA. 7Teki 9-11. КЫа о аь 2 CAME
Ę Film, 2Ides 0" takiego arcydzieła| ; Szczególnie poleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwszo- a 4 arka — r ‚ IE i O

F-_ Nadfprogram; Niebywała atrakcja kolorowa oraz aktualja. S. o 2 4, 6, 8 i 1020 szędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wody; |punkcie do wynaję- Ż J uCTN A2 : : , 6, kolońskie. Ceny bardzo niskie. M: z całem asla A YGLADA Ž
^ w wasi . niem biurowem i du- !zai 1 аееа ist 147 MŁODO WY

= * — у ь ten takżę nadaje się > „r . Ог

= Perfumy wody kolońskie, przyrządy do go- E bs @ oka» dla” Związku, ŚStowa- Ž gwia Pani, kt e! Ż

= lenia oraz wszelką galanterję i inne towary = l 1.0 162 pokoj pania. biura i LB m а kwila zet 4

— » … owiedziec się w 1 ` 1

= Zaležy nabywač tylko w chrzešcijanskiej firmie = e TANIO! rze ogłoszeń | S. IŻ prze szkiem $ 7
= LUDWIK“ Zamkowa 12 == dawn. J. K. Gorzuchowski » ZADEN tana, ui. Niemiecka 1 +warz sc n idoczna

= — WILNO IDNIE | m, 20. 31—2 \ ego
zi 55' vis a vis Skopowkk | ZAMKOWA 9 ee Z ek ewk subteln 2 Ź

E | Tam a : = poleca w dużym wyborze zegary I zegarki POŚREDN. MIESZK. ; ena stała ® u d ru = zbulek Ż
Е. ceny bardzo dostępne = od5 zł wzwyż craż wykonywa wszelkie repe- Uniwersal" z -frontowem wej-Ż 1097 т 10}- ° Ź
ZUMA = racje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące..g *' : |sciem odremontovia- Z Spor ; «dealnie mia) Ž
a Ti Ceńy dostępne, į ostało 207.990, siolebyga des МА bialel:! dliwy»

| > najęcia. Stara Ę : i 7
.ш.KONSUMENCI!EMIGKIENIČIĄ 20. |iZiętzyniec). isa Ё° ьп\ е5 przy |ega.

el. 22-
' н Usa Dia dobrz cerze 2

W Biuro przyjmuje zgło* Ź ca ае Ź
iš i 12 wra b.ZPJ wicz żądajcie stale do potrawimarynat naturalnegofR is; poko:umebio- k PRACA. k szpat) PO a

: fermenta: | z wanych. Opłata Od| gasa, 5

‚од„!п‚!?}к{:‘„WF. BURE : cyjnego Octu' Spirytusowego Man po 2 OCHMISTRZYNI,
tai a Aika Mei =iš y kt6ry gwarantuje zawsze zdrowie i 5ezpieczefistwožy cia.В ' najęciu. kra się 2 Bu DU D E R Ź

й FABR LLioliainana kino |аОО ВЕО odowli
, Obsługa iachowa we wlasnych warsztatach. OCTU efek Bcia URBAN wi Z 2 Grobiu::. pažykigdzauiuAg, 3

CENY KONKURENCYJNE, TUSOWEGO EAS wędlin, В poszukuje Ż

WILNO, Ul. MICKIEWICZA 4.-Fll WILNO, SZEPTYCKIEGO 10. —_ TEL. 18-82. valoekrano a 2
® k Wiln Ostro- UM

rMA > td umeblowany dla u-|2““ RY у A 2

Każdy »ytworny Pan powinien ubierać sis|| Vf, WJELER, Wilno, $айомла 8|сс ааоа oczmisrawi ATYLKO V ZAŁOŻE KGAWIECKIN CHRZEŚCIJAŃSKA|| zag: au sai a rk SZA „| EKZakłady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych ||tło — 25 zł Z owaSROs do” onom Słuchacz :

Ww w G I AŁŁO POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne rzyniec, Litewska 13, pęzę a KRKA i doświadczony,  ener- k toru M
Wa. ы m 2 30—2 | в pe giczny, poszukuje po- onserwa! wii

‚ — $-ТО JAŃSKA 6. Tel. 22-35, DRZEWKA OWOCOWE |———szeliem gospodar” sady," Świadectwa 1 zyczasdo„w Wilnie
Osiainionawošti stalo. ka składzie. _ Robota solidna. Coty umiarkowam. ||(-C“2*iki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r. cy. Wymagania skro-| Kasie"olloszenia-do skrzypcach. Adrest
SKŁAD APTECZNYaEAJ 0 0 AUL. Z: Adm. „Dz. WiL* dla ul. Szkaplerna Nr.

. ы 183-—. лче 1 50 ° 26—4
1 KOSMETYCZNY

rd, = „„Ekonoma : 197—2,

мее DARMO_DAJEMY|| ii. WI PERISENNEIUNA ||; poiegy, odpowie. POBmy ZAROBk=| ам— [ч
| . TA ul Zorza снововт коввсв — |ченанон® аеа ОА а оОНЕ gai pak

właściciela spteki przy ul. Świętojaóskic|| 50. NJLEPSZYCH PRZEPISÓW wznowiła przyjęcia, codziennieod 10—2 ||wę, "pracownię, do wej potrzebnipra jajnie„się, „zięciem|] RÓŻNE. l
Wilno, ul. $-to Jańska 11, TeL 4-72. do konserwowania owoców, jarzyn, grzy- UL Mickiewicza e) liwe iwynajęcia przy ul. cownicy płci obojga. sana), osoby  zal- ы
w a wią ECA: bów etc. < MW ы Jaki Nr. R In- Zgłoszenia ge biura skromnem vikšrassalkie: zioła 1 Babi 1 sę + *"|formacje w min. s, Grabowskiego, ul. °

2) Odżywki krajowe Ikagraniosma|||77 weżda |„Dzienn. WiL* pierza dzeniem. mujkawe MISTRZ KOWALSKI
3) Chemikalja techn. i do iotograiji, : : 3 ; CZYTAJCIE Ё Ё E A 1941 Polak, poszukuje w
4) Pastylki, sole i wody mineralne. Iš Irena“ 3 oraz | MIESZKANIE OSOBA | ; rmiasteczku woj. Wi-'
5) Sole i extrakty sosn. do wanien. -39 „Irena-Patent“ i ROZPOWSZECHNIAJCIE | |dwu-pokojowe, z ku-|w starszym wieku, leńskiego _ odpowied-'
2 Ala siekių, Żądać we wszystkich sklepach. chnią, balkonem, wej- znająca koi NAUKA. niego punktu na za-'

4 y opatrunkowe i do pielęg- Skł i ° я ście -frontowe, róg nę, poszukujepracy| łożenie warsztatu ko-

4 Połam Е я r z jg ję mdla z P> PRASĘ NARODOWĄ „Ludwisarskiej 11. įna dom, może na walskiego lub war-

eriumerja i kosmetyka. | Ё r < przychodzącą do pra- EEVNGS TRWA sztatu pod dzierżawę.

3 Galanterja apteczna, DIH. „T. ODYNIEC" z wino, Mickiawiczy 28||7, gomowej, do dzie- FRANCUSKA mogęz własnem na-
Artykuły gospodarstwa domowego. wi. L MALICKA, Nowoetwarta Oszmianka no, Mickiewicza ci lub do obsługi ja- rodowita udziela lek- rzędziem. Zgłoszenia

11) Środki do walki z robactwem. Wilno, ul.Wi 9, tel Restauracja 55 wydaje: śniadania, obiady ||kjejś starszej pani. cji teoretycznie i proszę kierować do

zdWszystko do wyrobu win owocow. a z raty (ielka 1 A = sd, S aaAiPAis, ŠanisDelas Ad. Mickiewicza Nr. pw | zmięóyA Adm. „Dz. WiL* dla

4 | osz! przedstawici rania towar: . d ‚ © i ar ь a i ais TA :

y_na_ wszystkie towary przystępne. | aćLimas i Abonament miesięczny rabat. Be 3 Le: z dua i ewa Ais
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