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Imponująca manifestacja hatolickiego Oilna
Ich Ekscellencje ks. ks. Biskupi Ło-
siūski i Lukomskė. i

Zebrani oświadczają, że stać
wiecznie będą przy Kościele i Jego!
przewodnikach i gotowi są bronič!

Wczorajszy wiec protestacyjny
stał się ującą manifestacją ka-
tolickiego Wilna i jeszcze raz udo-
wodnił, że społeczeństwo polskie ma
niezłomną wolę wytrwania w wierze
katolickiej i da zawsze należyty od-
pór wszelkim zakusom, dążącym do
poderwania autorytetu R: i
szanowanych dostojników Kościoła
i e

ielka sala Konserwatorjum nie
a pomieścić wszystkich przyby-

łych na wiec. Zmieściła zaledwie
część ich, około 1000 uczestników,

ich przed wrogami.
Zebrani uchwalają: a) przesłać

i powyższą rezolucję Ich E. E. ks. ke.
Biskupom Łosińskiemu i Łukomskie-

'mu, oraz b) polecić prezydjum 2a-
komunikowanie treści rezolucji J. E.|
ks.  Arcybiskupowi _ Jałbrzykow-!

_sikiemu'”',
Po uchwaleniu rezolucji przewo-

reszta, drugie tyle, oczekiwała e wezwał zebranych, aby nie
zultatów wiecu na ulicy. |z nienawiścią, ale miłością chrześci-

Wiec otworzył przewodniczący |jańską w duszach i sercach wrócili
p. Grużewski, powołując do prezy- 2
djum przedstawicieli stowarzyszeń i| ' :
ugrupowań zwołujących wiec. I tak
do prezydjaum weszli ze Stow. Pań!
Miłosierdzia św. Wimcentego ś* Pau-
lo p. Berezowska, z N.O.K, p. Syr-
widówna, ze Związku Cechów pp.
Małkiewicz i Bernatowicz, z Sekcji
kupieckiej p. radny Gołębiowski, z|
Sekcji rzemieślniczej p. Psa Dnia 4-go lipca odbyło się w Ka-
z Sekcji właścicieli nieruchomości p. |towicach zebranie posłów na Sejm
Kaszyc, z ARA św. Kazi- śląski, należących do Chrześcijań-
mierza p. Mikołajewicz, z koła! skiej Demokracji, N. P. R. iP. P. S,,
pm, Stronnictwa Narodowego poczem posłowie ci zgłosili do ślą-
awnik B. Kubilus, ze Związku zaw.!skiej rady wojewėdzkiej wniosek o
„Praca Polska“ p. Jozef Jasewicz, |zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmu

Mi  zagajeniu przewodniczący| śląskiego, celem uchwaleńia ustawy
przedstawił ogólne tło, na którem! o, ustroju województwa śląskiego, a
prowadzoną jest akcjawolnomyśli- | w szczególności ordynacji wybor-
cielstwa, bezbożnictwa i zohydzania czej dg Sejmu *'ąskiego, 6 tą samą

 

dostojników, Kościoła. Przedstawił| inicjatywą wystąpili, jak już dono-
to jako walkę pewnych sił, które| siliśmy, dwaj członkowie śląskiej ra-
przez podważanie religii, etyki| dy wojewódzkiej,
chrześcijańskiej, chcą niszczyć mo-
„ralnie naród i, poddając go swoim|! ora
wpływom, prowadzić do gaj wyżej wymienionych stronnictw

Następnie rozprawił się z kłamli-| zwróciły się do p. PrezydentaRzpli-
ska, przedstawiła wpływ zasad tej z prośbą, aby z własnej inicjaty-
żonymi dla sprawy religji i ojczyzny wy zwołał nadzwyczajną sesję Sej-

Te same ugrupowania poselskie
z zarządy wojewódzkie trzech

 

wd obronie praw Sejmu
śląskiego

Memorjał do P. Prezydenta Rzplitej

kapłanom, podając w krótkości rys
ich działalności na pofu społecznem
i narodowem, zaznaczają, że tylko
opierając się na nauce Chrystusa,
można rozwiązać palące zagadnienia
przebudowy społecznej. Uzdrowie-'
mie przez wprowadzenie w życie
chrześcijańskich zasad i etyki.

Następna mówczyni, p. Godlew-
ska, przedsłoniła wpływ zasad
chrześcijańskich na wychowanie, po-
równała je. z dążnościami i celami
wychowawczymi wolnomyślicieli,
których rezultatem musi być zguba
narodu.

W. nast o psi
przedstawiciel cechów, p. radnyPio-
trowski, w jędrnych T: głębokiej
wiary i przekonania płynących sło-
wach, przedstawił wartość wiary
naszych ojców i religji chrześcijań-
skiej dla kultury i bytu narodu.
Przedstawił rolę duchowieństwa pol-
skiego w czasach niewoli i zakończył

przemówieniu

„mu śląskiego. Memorjał ich, datowa-
‚ пу dnia 4-go lipca, wpłynął wczoraj
„do kancelarji cywilnej P. Prezyden-
ta. Brzmi on następująco:

„„Dostojny Panie Prezydencie!
Załączając przy niniejszemi wnio-

sek wraz z uzasadnieniem, zgłoszony
| w myśl wymogów ustawy do Śląskiej
Rady Wojewódzkiej, o zwołanie Sej
mu śląskiego na sesję nadzwyczajną,
celem uchwalenia ustawy o ustroju
Województwa Śląskiego, a w szcze-
gólności ordynacji wyborczej do
Sejmu Śląskiego, — ze swej «strony,
jako przedstawiciele zorganizowane-
$o społeczeństwa śląskiego w trosce
o dobro i rozwój tej dzielnicy — po-

{

do domėw i starali się u siebie, w
rodzinach swoich, otoczeniu i społe-
czeństwie całem głosić i walczyć o
chrześcijańskie zasady życia narodu.

Na tem zebranie zakończono. W
poważnym nastroju i ze wzruszo-
nych do głębi serc wypłynął hymn
„Boże coś Polskę”. Rozchodząc się,
uczestnicy wiecu wznosili okrzyki
na cześć ks, ks. Biskupów.

Cały wiec miał przebieg poważ-
ny i godny zadania, jaki sobie po-
stawił, a liczny w nim udział za-
świadczył o niegasnącej wierze,
szczerem i gorącem przywiązaniu do
relgiji, kapłanów i moralnem zdro-
wiu katolickiego społeczeństwa,

tychczasowe jej prawa, usuwając
społeczeństwo od bezpośredniego:
wpływu na kształtowanie się losów
|" i :

owiedzialność za ustawy po-
wyższe, wyrządzające wielką krzyw
dę społeczeństwu, na które nakłada
się tylko obowiązki i ciężary, a od-
biera dotychczasowe prawa, — spa-
da całkowicj napiększość ciał u-
stawoda h. „ Rzeczypospolitej,
które podobne ustawy, wbrew opinii
ludzi dobrej woli, uchwaliły, |

Krzywdy, o których wspomina-
my, amy w sposób szczegól:
nie dotkliwy ludność Śląska, która
przecież nie dla korzyści osobistych,
lecz z głębokiego przywiązania
Polski, szła do Niej drogą obficie
krwią własną
naniu, że ze strony Macierzy nie mo
że jej spokać żadna krzywda, Wiel-,
kie jednak rozczarowanie ogarnia
aludność, że dobrowolnie

przez Rzeczpospolitą nadane tutej-
szej dzielnicy prawa mają być jej
teraz odebrane, bez jej zgody i
wbrew jej woli. ‚

Panu, Panie Prezydencie, które-
$0 osoba talk blisko związana jest z
naszą dzielnicą, nie potrzebujemy
tłomaczyć, że lud nasz niczem nie
zasłużył, by budzić w nim uczucie
doznawania krzywdy, a podniecać i
talk już znaczne podrażnienie, — to
też przedkładając treść załączonego,
wniosku i powołojuc się dobitnie na

 

 , zwalamy sobie przy tej okazji wyra-
jzić nasze głębokie przekonanie, że
| Konstytucja Rezczypospolitej i or-
| dynacje wyborcze, a w szczególności
„art. 94 ordynacji wyborczej do Sej-
„mu Rzplitej, odbierają ludności do-
|zapewnieniem, że Polaków nic nie|

zdoła oderwać od ich duchowych
rzewódców, jakimi są nasi ks. ks.'

wo. .
Jako ostatni przemawiał przed-

stawiciel młodzieży, p. Grabowski.
Wi pełnej zapału młodzieńczego

mowie, zaczynając cytatem słów

WARSZAWA. Przekazanie za-
środy premjerowi Sławkowi nastą-
piło na uroczystem posiedzeniu racła|
wickiej radynew pe Radargpecwz

GP ь „premjerowi tytut honorowego oby-
Chrystusa „Oddajcie cesarzowi | wateja Racławic oraz idajest cesarskiego, a Bogu co jest
boskie”, scharakteryzowałżacy Sa) ча
pašci na religję i kler katolicki, za- Zza
jął się religją i rolą duchowieństwa
w zadaniu wychowania narodu i) W odlegtošci kilku klm. od Kow-
złożył hołd iks. ks. Biskupom, za ich. na, podczas pracy 150 więźniów po-
odważne i bezkompromisowe stano- | litycznych przy torfowiskach, wyda-
wisko, kończąc, że jedyną przyszło- „rzył się tragiczny wypadek, który
ścią Polski jest Polska katolicka na- pociągnął za sobą śmierć więźnia

rodowa. | politycznego z Polski, W. Bujwidasa,
Następnie zebrani jednogłośnie skazanego na 15 lat ciężkiego wię-

uchwalili następującą rezolucję: zienia za rzekome szpiegostwo na
„Zebrani łączą się z całą ludno- rzecz Polski. Bujwidas przesiedziałścią katolicką Polski w złożeniu już 12 lat i pozostało mu tylko dohołdu z okazji Jubileuszu J. E. ks. odsiedzenia 3 lata. Ze względu na

Biskupa Łosińskiego i J. E, ks. Bi-' dobre sprawowanie był on zatru-
skupa Łukomskiego z okazji 15-lecia dniany przy różnych pracach naze-
sakry (biskupiej, a jednocześniepo- | wnątrz więzienia, przyczem, jak się
tępiają niepoczytalne i ohydne me-, okazało, obrona czyniła starania u'tody, stosowane przez wrogówKo-|prezydenta Smetony o zwolnienie
ścioła w walce z tak zasłużonymi 60 przedterminowe. W. dniu 5 b. m.
kapłanami, jakimi są bezsprzecznie| Bujwidas, korzystając z nieuwagi

Ofiarowanie zagrody p. Sławkowi

jego uzasadnienie, wyrażam: -'
šwiadczenie, že Pan, Paka Brac.”
dencie, po bezstronnem  rozpatrze-
niu sprawy, własnem: zarządzeniem,
zechce zwołać sesję nadzwyczajną
Sejmu Śląskiego".

 

zwolnić go od wszelkich osobistych
|świadczeń na rzecz gromady z ty-
tułu posiadanej zagrody. l

Zagroda ofiarowana została p.
Sławkowi przez t. zw. „grupę ludo
wą” posłów z B.B.W.R.

ZA A >

strzelenie więźnia politycznego na Litwie|
straży więziennej,
ucieczki, Do uci o więźnia
=. kilka akŠa z kul

a go w wę, ijając na
miejscu. Zwłoki zip oi do
przybycia komisjiśledczej.

Jak się okazało, ydent sko-
rzystał z prawa i ułaskawił
Bujwidasa, który niebawem miał
opuścić więzienie, o czem zupełnie

rzucił się do

nie wiedział, (s) !

ULASKAWIENIE TI- |
SOWCÓW.

Prezydent Smetona  ułaskawił
dwóch terorystów z partii Plegzkaj-
tisa, którzy iem sądu wojen-
nego zostali skazani na śmierć, (6)

znaczoną, w przeko- oj

Sprawa oszczędzonych rubli.
W, pierwszych dniach kwietnia

został  zawiązany w Warszawie
Tymczasowy Komitet Organizacyj-
ny, mający na celu zorganizowanie i
podjęcie starań o windykacje od rzą-
du Sowietów wikładów obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej od  rosyj-
sikich Kas Oszczędności (Gosudar-
stwiennaja Sbieriegatelnaja Kassa).

Pod tą ogólną nazwą rozumie się
wszystkie państwowe rosyjskie kasy
oszczędnościowe, jalk to: skarbowe,
pocztowe, kolejowe,szkolne etc,

Powyższą akcję Tymczasowy Ko-
mitet Organizacyjny podjął zupełnie
bezinteresownie i bezpłatnie.

Podane w prasie zawiadomienie
o zawiązaniu się rzeczonego Komi-
tetu wywołało olbrzymi napływ
zgłoszeń posiadaczy książeczek о-
szczędnościowych.

Tysiące osób zgłasza się osobiście
i listownie, zarówno z Warszawy,
jak i z licznych miejscowości kraju.
Tysiące błagalnych próśb o wy-
trwanie w: zamierzonem  postano-
wieniu; setki listów, pisanych krwią
i rozpaczą, świadczą, że podjęta
sprawa poruszyła jedną z najżywot-
niejszych, a bodaj czy nie najżywot-
niejszą, w obecnie przeżywanych
czasach, kwestję.

Po dwudziestu latach daremnych
oczekiwań ma zwrot oszczędności,
ciułanych drobnemi kwotami na sta-
rość, lub na wypadek choroby i nie-
szczęścia, posiadacze książeszek po-
stanowili przystąpić do działania.

Jeżeli zważyć, że suma należna
z uciułanych oszczędności łącznie z

wynosi 1 imiljard 400 miljonów zło-
tych i że oficjalnie obliczona ilość
posiadaczy książeczek dosięga 600
tysięcy. osób, łatwo zrozumieć ogrom

mieć oparcie w mandacie mocodaw-
ców.

Z powyższych względów Tymcza-
sowy Komitet Organizacyjny, pra-
śnąc postawić sprawę tak, jak wy-
maga jej ważność i powaga oraz in-
teres posiadaczy książeczek, propo-
nuje powołać oficjalny Stały Komi-
tet do sprawy odzyskania od rządu
Sowietów wkładów oszczędnościo-
wych © GAS ай

Komitet taki winien mieć prze-
dewszystkiem upoważnienie od mo-
codawców.

Tymczasowy Komitet Organiza-
cyjny jest zdania, że sprawa ta da
się osiągnąć przez powierzenie rze-
Beno A A wybra-
nym drogą korespondencji na ca-
kę, obszarze Rzeczypospolitej Pol-

iej.
Podając niżej szemat upoważnie-

nia, Tymczasowy Komitet Organi-
zacyjny uprasza wszystkich posia-
daczy książeczek  oszczędnościo-
wych  (Gosudarstwiennaja Sbierie-
gatelnaja Kassa), o ścisłe zastosowa-
nie się do instrukcji, w celu osią-
śnięcia sprawnego i pomyślnego dla
obrony interesów posiadaczy ksią-
żeczek załatwiania sprawy,

Jednocześnie Tymczasowy Ko-
mitet Organizacyjny stoi na stano-
wisku, że sprawa jest akcją ściśle
społeczną i jako taka będzie prowa-
dzona przez Komitet, jak dotąd tak
i nadal, zupełnie bezinteresownie i
bezpłatnie. ` X

Wi związku z tem, Komitet upra-
sza o nienadsylanie jakichkolwiek-
„badž 1 м jakiejkolwiekbądž formie

 
| zaległemi od 1915 roku procentami opłat. Uprasza również o nienadsy-

'łanie znaczków pocztowych na od-
| powiedź, gdyż Komitet żadnej abso-
|lutnie Ikorespondencji nie prowadzi
|i żadnych informacyj i wyjaśnień nie

esnego niepokoju, olbrzymiej rze-|udziela, albowiem, wobec sześciuset
tysięcy osób, zainteresowanych w
tej sprawie, tego rodzaju załatwie-
nie kwestji jest absolutnie niewy-

szy obywateli Rzeczypospolitej,
Tymczasowy Komitet Organiza-

cyjny najzupełniej zdaje sobie spra- 1
wę, że, wobec braku olicjalsego konalne. : : :
mandatu od posiadaczy książeczek| „Natomiast Komitet oświadcza, żeoszczędnościowych, a oparcia się |0 biegu akcji i stanie sprawy infor-
jedynie na moralnych pzzesłankach, |mować będzie zainteresowane osoby
rola jego w podjęciu starań o odzy-|drogą publikacji w pismach. W! naj-skanie wkładów jest nader ograni- „bliższym czasie ukaże się publikacja
czona z tego powodu w skutkach na 9 historji i dotychczasowym prze-ogół dość problematyczna. Należy biegu sprawy odzyskania wkładów
bowiem uświadomić sobie, że spra-|OSzczędnościowych.
wa ta całkowicie musi się oprzeć o (-) Stanisław Batorski,
miarodajne czynniki państwowe, z (—) Romuald Guttmeyer,
któremi bliższy kontakt winien (—) Mieczysław Sandecki.

Tu wyciąć!

Do
Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego sprawy podjęcia starań o windykację od
rządu Z.S.S.R. wkładów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej od rosyjskich państwo-
wych Kas Oszczędności (Gosudarstwiennaja Sbieriegatelnaja Kassa).

: па ręce p. Stanislawa Batorskiego.
Proszę panów:

1) Stanisława Batorskiego,
2) Romualda Guttmeyera,
3) Mieczysława Sandeckiego,
4) Juljana Babińskiego,

wszystkich zamieszkałych w Warszawie (z prawem kooptowania do swego grona, w
razie potrzeby, dalszych osób według własnego uznania).
1). -O podjęcie starań u czynników miarodajnych w kierunku wznowienia czynności
Mieszanej Komisji Rozrachunkowej dla ostatecznego zakończenia sprawy zwrotu wkła-
dów oszczędnościowywch. Wi komisji tej bezwzględnie pożądany jest udział jednej
z wyżej wymienionych osób jako czynnika reprezentującego ogół posiadaczy ksią-

? žeczek oszczędnościowych.
2) O obronę w najszerszem znaczeniu tego słowa interesów posiadaczy książeczek
oszczędnościowych i akcję w celu uzyskania od rządu Sowietów najdogodniejszych

warunków spłaty wkładów. Żądam całkowitego zaliczenia zaległych procentów,
Oznajmiam, że gotów jestem uzyskaną sumę całkowicie lub częściowo, według jedno-
myślnej decyzji wyżej wymienionych czterech naszych przedstawicieli, oddać do. dys-
pozycji Rzeczypospolitej, a wzamian przyjąć gwarantowane w złocie polskie pa-

piery państwowe,

Powierzając z całkowitem zaufaniem powyższą sprawę wyżej wymienionym przed-
stawicielom, proszę o stałe informowanie mnie o biegu i stanie sprawy drogą komu-

nikatów w prasie.

w miejscowości — R W r RA
— rosyjskich państwowych Kas Oszczędności

Kasy

Data — R alkos)
Posiadacz książeczki Nr. — — —
(Gosudarstwiennaja Sbieriegatelnaja Kassa) Nr. i nazwa
na sumę dj

ipodpis)
Adres

Tu wyciąć!

INSTRUKCJA: Należy wyciąć (dla każdej książeczki oszczędnościowej oddzielnie)
niniejszą kartę wzdłuż linji, wypełnić chemicznym ołówkiem miejsca wymagające
uzupełnienia, podpisać, zaopatrzyć w datę i miejsce, malepić z całą uwagą na pocz-
tówce w miejscu przeznaczonem dla korespondencji, zaadresować 1 wysłać pod adre-

sem p. Stanisława Batorskiego, Wilcza 53, m. 8, w Warszawie.   



Kronika wilenska,
Pošwiecenie košciota.w Kolonji Kolejowej
W dniu wczorajszym przy licz-

nych tłumach pielgrzymów z Wilna,|
N. Wilejki i okolic J. E. ks. Arcy-
biskup Jałbrzykowski w asyście du-
chowieństwa dokonał uroczystego

poświęcenia kościoła w Kolonji Ko-

iejowej.
W nowopoświęconej świątyni po

raz pierwszy odprawione zostało

uroczyste nabożeństwo i wygłoszone
podniosłe kazanie. (h)

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół dość pogodnie. Na po-

łudniu i wschodzie jeszcze miejscami

przelotny deszcz,
Nieco cieplej.
Słabnące wiatry Z

zachodu.
DYŻURY APTEK: '

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —

Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste-

fańskiej.
Z MIASTA.

— Brudy i nieporządki w domach.

W wielu domach stan czystości kla-

tek schodowych, bram, ustępów,
śmietników i t. p. pozostawia wiele

do życzenia, W| związku z tem wła-

dze administracyjne wysyłają ko-
misję lustracyjną, która zajmie się

tą sprawą, przyczem winni dozorcy

będą surowo karani za te zaniedba-
nia. (h) :

SPRAWY URZĘDNICZE.
— Awanse urzędnicze. Władze

Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie

sporządziły spisy tych urzędników,
którzy w b. r. mają otrzymać awan-

se. Vie prowizorycznych danych
około 200 urzędników otrzyma a-

północo-

wanse, Awanse urzędnicze mają

być ogłoszone na dzień 1 sier-

pnia r. b. (b)

SPRAWY PODATKOWE.
— Energiczne ściąganie zaległości

podatkowych. Stosownie do zarzą-

dzenia, urzędy skarbowe podjęły

energiczne ściąganie zaległości

tych płatników w Wilnie i na pro-
wincji, którzy nie uiścili zaległości z

1933 i 1934 r., a utracili prawo do

ulg podatkowych. Egzekucje są

skierowane przedewszystkiem prze-
ciwko osobom zamożniejszym. (h)

WYPADKI
— Zgon samobójcy. Dowiaduje-

my się, iż student prawa U.S.B. Je-

rzy Pietrow, l. 25 (maj. Justynowo,

pod Wilnem), który przy pomocy

kol. Witorskiego popełnił w Zakre-

cie samobójstwo, zmarł wczoraj w

nocy w szpitalu żydowskim. Witor-

ski poszukiwany jest przez władze

policyjne. (k)
a KRONIKA POLICYJNA.
— Zguby. Jadwiga  Korbutt,

zam. ul. Ślepej 3, zgubiła ręcz-
ną torebkę, w której znajdowało się
45 zł., oraz legitymacja.
— Marja

drzewnym z torebki 20 złotych.
MW obu wypadkach |

no policję. (k)
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od chodzącego

zanksztul, zam. przy

uL Pionierskiej 6 zgubiła na rynku

— Kradzieże, Na terenie miasta
zanotowano w ciągu doby ubiegłej

10 kradzieży, z których 2 zostały
wykryte. (k)
— Ze Straży Pożarnej. W. ubieg-

łym miesiącu t. zn. czerwcu Miej
Straż Pożarna wyjeżdżała na mia-
sto zaledwo czternaście razy. (10

wypadków pożaru i 4 — różne).

Jest to niezwykle mała ilość wy-
padków, nawet pomimo okresu let-
niego, o ile się weźmie pod. uwaśę
liczbę mieszkańców Wilna (k)
— 12 protokułów karnych za

handel w niedzielę. Organa policyj-
ne sporządziły w ciągu dnia wczo-
rajszego 12 protokułów karnych za

nieprzestrzeganie niedzieli i trudnie-

nie się handlem w sklepach. Właści-

cieli tych sklepów pociągnięto do

odpowiedziałności  administracyjno-

karnej. (h)
— Okradzenie mieszkania w no-

cy. Do mieszkania Gilewiczów, przy

ul. Portowej włamali się złodzieje,

którzy podczas snu domowników
okradli doszczętnie mieszkanie z

cenniejszych przedmiotów. Straty

są znaczne. Powiadomiona policja

poszukuje złodziei. (h)
— Aresztowanie znanego  zło-

dzieja. W, dniu wczorajszym funkcjo-

narjusze Wydziału Śledczego w po-

bliżw Hal miejskich aresztowali zna-
nego i oddawna poszukiwanego zło-

dzieja i włamywacza Witolda Ko-
steckiego, bez stałego miejsca za-
mieszkania. (h)
— Ofiary nożownictwa. Na prze-

ul. Piaski niejakiego
Hryniewicza. napadło kilku osobni-
ków, . którzy go poranili dotkliwie

|nożami. Ofiarę napadu nożowników
skierowano do szpitala żydowskiego.

Również w dniu wczorajszym: po-

raniono nożami na Antokolu miesz-
kańca tej dzielnicy Wierzbickiego,
którego pogotowie ratunkowe od-
wiozło do szpitala żydowskiego. (h)
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DO GDYNI
przyjazd, nocleg i przewodnicy za 20

| zł. 50-gr. — wyjazd z Wilna 12/VII,

| powrót 15/VIL
DO LENINGRADU, RYGI

| I HELSINGFORSU
przyjazd, paszport, wizy i kompletne

| utrzymanie zł. 700 — wyjazd z Wil-
| ma 25/VII, powrót 10/VIII.

DO SPAŁ

 
na zlot Harcerski — 50% zniżki od

dnia 1/VII do 15/VIIL
| Zapisy — Orbis, Mickiewicza 20,
| tel. 8-83.

Miejsc pozostało mało.

а я 204.77

Kit seange zd Parter od 54 gr.

„zbrodniarz
ekranu c hW rolach gł. sława

REWJA| Balkon

arles Laughton
* Nad program: Dodatki.

25 gr. Program Nr. 29 p. t.:

Pst, pst... dziewuszko
Rewjowo—operetkowe westchnienia za 2109а złud wiecznie nicpewnem serduszkiem

niewieściem w 2 cz | 15 obr.
Czerpanoff. Szczegóły w afiszach. Pocz

i NAUKA. i 4 PRACA, i

UDŻIELĘ  KOREPE-
TYCJI w zakresie
6-ciu klas gimnazjum,

ewentualnie  przyśo-

tuję do egzaminów

Państwowej Szkoły
Technicznej lub ja-
kich innych za obia-
dy, albo skromną o-
płatę. Adres w Adm.

„Dz. Wil* 310—3

EKSPEDJENTKA

poszukuje pracy sta-|
iej lub zastępczo za
skromne wynagrodze-
nie. Świadectwa i re-
komendacje.
zgłoszenia do Adm.
„Dz. Wil.* dla „L. L*.|

 

zycznych i um
wych wykwalifiko-
wanych sumiennych i
uczciwych — polęca
Wydział Mło-
dych Stro n-
nictwa Naro-
dowego. Łaska-
we zgłoszenia prosi-
my kierować: Mosto-

FACHOWY
KOREPETYTOR

przygotawia do Pań-
stwowej Szkoły Tech-
nicznej ze ich

jotów. Warun-
skromne. Jagiel-

lońska Nr, 5—32.

nARARHRF   

występy: Janihy

fachowa, inteligentna,*

k, inwalida wojenny bez

11—03 (im

PRACOWNIKÓW #- i
о-

Zgorzelskiej, Al. Granowskiego, Trio
o 430 1 9.15. W niedzielę 4.30, 7 i 9.30

MŁODA PANIENKA STuLARZ
wyjedzie jako  nau-| przyjmaje wszelkie
czycielka lub wycho-| roboty wchodzące w
wawczyni za skromne| :awres stolarstwa [a>
wynagrodzenie.  Jęz.| również reperacje |
francuski, Zauł. Śnie-| opzkowanie mebli. —
gowy 9—3. Wykonanie  solidas

ZA cenyniskie, ul.Mie
PRACY, «lowicza 24 m. 17, J,

możliwie zajęcia jakó| Chmielewski. 812
dozorca, poszukuje

RÓŻNE. k
SNtraioczka›

DOBRYM SERCOM
naszych ów
polecamy inteligen!
rodzinę  4-ro dzi
(najmłodsze 10 mie-
sięcy), ojciec bez pra-
cy od dłuższego cza-

 

zaopatrzenia. _ Zgło-
a inistr.

GL d

alida. 257—2

szenia
„Dzien.

[wi

ŚLUSARZ
z zawodu, z małą ro-
dziną, za mieszkanko
e --awszel-

ej pr. al j-
mie „pa iebie „obo:
wiąz. lozorcy domu, |su, nędza okropna,
czy też stróża fa-|bez kawałka chleba.
brycznego i t. p. Po-| Sprawdzono przez
siada rekomenadcje u-|T-wo Pań  Miłosier-
rzędów państwowych. dzia, Adres w Admi-|

 
wa 1. „Dz. Wil”. | Śniegowa 3 m.z nistracji,

A. OL

 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś Te-

atr na Pohulance — nieczynny.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
rewja p. t. „Witajcie nam". Kupony i biłe-
ty bezpłatne — nieważne,
— Jutrzejsza premjera w Teatrze na

Pohulance. Jutro o godz, 8 m. 30 wiecz.
wchodzi na afisz Teatru па Pohulance ar-
cywesoła farsa Hennequina i Vebera p. t.
„Codziennie o 5-ej' — w reżyserji J. Bo-
neckiego. Ceny zniżone.

Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś teatr
nieczynny, jutro „Kraina Uśmiechu*. Ceny
zniżone. Wycieczki korzystają z ulg bile-
towych, Dla wojskowych i ików
zniżki 25 proc.
— Występ Krukowskiego w „Lutni“,

Słynny humorysta polski, świetny artysta
Teatru „Stara Banda”, wystąpi w Wilnie
raz jeden tylko w sobotę najbliższą, 13 bm.
W wykonaniu bogatego programu bierze
udział czarująca pieśniarka Irena Darli-
czówna. Zapowiedź występu wywołała
wielkie zainteresowanie. — Bilety już są
do nabycia w kasie Teatru „Lutnia“.

Teatr „Rewja”. Dziś, w poniedzia-
łek, premjera nowej rewji p. t. ,.Pst... pst...
dziewuszko”, barwny Lalajdoskob rewjowo-
operetkowy, w wykonaniu nowego zespolu
z pp. Zgorzelską, Kamińskim, Trio Czerpa-
inoft i Piątkowską na czele, — Codziennie
2 seanse: o godz. 6.30 i 9.15.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 8 lipca.

6.30—8.20: Audycja poranna.
Chwiłka społeczna. Czas,
Wiad. meteor. 12.05: Dzien.

8.25:
11.57:

13.05—13.30: Koncert. 15.15:
Płyty. 15.25: Życie art. i kultur. miasta,
15.30: Płyty. 16.00: Pogad. dla dzieci star-
szych. 16.15: Mała Ork. P. R.
cinek prozy. 17.00: Recital śpiewaczy $.
Szyfmanówny. 17.15: Płyty. 17,40: Koncert
kameralny. 18.00: Jak powstaje talerz, na
którym jadamy? — a 18.15: Cała
Polska a 18.30: Z litewskich spraw
aktualnych. 18.40: Chwilka społeczna. 18.45:

|Recital fortepianowy Olgi Wizun. 19.15:
„Koncert rekl. 19.30: Wędrówka mikrofo-
nu — „Nałęczów” — transm. z parku.
20.00: Skrzynka pocztowa. 20.10: Audycja
Słowacka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
Obrazki z życia dawnej i współcz. Polski.
21.00: Koncert symfoniczny. 22.00: Wiad.

dla kobiet.

sportowe. 22.10: Muzyka lekka. 23.00:
iad. meteor. 23.05—23.30: D. c. mu-

zyki lekkiej.

Nieznany osobnik?
Podczas wiecu, urządzonego przez

organizacje narodowe wczoraj, ja-
kiś awanturnik usiłował zakłócić
spokój, wznosząc okrzyki przeciw
duchowieństwu. Zebrani jednak
szybko uspokoili namiętnego anty-
klerykała i wytłumaczyli mu do-
bitnie, jak się ma zachowywać, a na-
stępnie usunęli z sali.

WI związku z tem"Pelnė zatrzy-
Das i wylegitymowała kilku Mło-
ych.

 

ROTM. BOHDANOWICZ ZWYCIĘZCĄ
WYŚCIGÓW KONNYCH.

przedstawiają się następująco:

W. konkursie hippicznym dla pań p.

| Eleonora Szaławkówna pokonała swoje naj-

! groźniejsze rywalki w osobach pp. St. Pru-

szanowskiej, Wandy Staniszewskiej, oraz

Wandy Bartkiewiczówny. Elegancka, sty-

lowa jazda pań została nagrodzona oklas-

kami.
Po konkursie dla pań zaczęły się wła-

ściwe zawody konne.

W gonitwie pierwszej na dystansie oko-

ło 4000 m. zwyciężył por. Rachwał, na

„Atlecie“, bijąc

„Złotej Pani*. Trzecie miejsce przypadło

por. Kozickiemu na „Żadnym”.

Gonitwę z płotami na dystansie 2400

m. wygrał por. Tudziński na „Felce“ —-

przed por. Miklewskim na „Brance”.
MW biegu naprzełaj im. Szefa Dep. Ka-

walerji na dystansie 5500 m. zwyciężył do-

skonały zawodnik rotm. Bohdanowicz na

„Równym”, 2 i 3-cie miejsce zajęli rtm.

Zgorzelski na „Tośce”" i por. Wiewiórowski

na „Rumianku”,
Steeple chase Min. Roln. i Ref. Roln.

wygrywa w świetnym stylu rtm. Bohdano-
wicz na „Bakarecie“, bijąc por. Tudziń-

skiego na „Jatace* oraz por. Goszczyń-

skiego na „Poznaniaku'”.

W. piątej gonitwie —na dystansie oko-

ło 4000 mtr., w której mie zabrakło wielu

upadków z konia, zwycięża por. Chiliński

na „Georgesie“. Drugie miejsce zajął rtm.
Zgorzelski na „Wacku”, trzecie — por. Cie-
plak na „Zalotnej”,

W ostatnim biegu rtm. Bohdanowicz w
efektownym pojedynku w Steeple chase na
dystansie 3 km., jadąc na „Anna Bella", po-

konał por. Żelewskiego mna  „Józefinie
Backer" oraz por. Miklewskiego na „Alfie“.

Publiczności stosunkowo mało. Totali-
zator nie próżnował. Największe wygrane

dochodziły do 30 zł.

WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH REGAT
WIOŚLARSKICH W TROKACH.

Wczorajsze regaty międzynarodowe o

mistrzostwa Wilna w Trokach wypadły fa-

talnie pod względem pogody, gdyż w czasie

biegów jezioro było pokryte wysoką falą,

która zalewała łodzie.

  
rotm. Bohdanowicza na;

l

Uroczystości przeniesienia serca Marszałka
Piłsudskiego na Rossę

W, dniu przedwczorajszym odbyło Orszak pójdzie ul. Ostrobramską,
się posiedzenie Komitetu Obywa- stąd Wielką i Zamkową do Placu
telskiego uczczenia pamięci Mar-'Katedralnego, następnie ul. Mickie-

szałka J. Piłsudskiego pod prze- wicza, Jagiellońską, Zawalną, Sado-

wodnictwem gen. Skwarczyńskiego.|wą, zauł. Gościnnym, Kolejową i

Na posiedzeniu złożono sprawozda- stąd pod mostem kolejowym na
nie z postępu prac komitetu, przy- Rossę.
czem gen. Skwarczyński poinformo-| Następnie prezydent miasta dr.
wał o postępie prac przy budowie|Maleszewski, jako przewodniczący

grobowca na Rossie, którego prace|sekcji finansowej, złożył sprawozda-

zakończone zostaną około 10 wrześ- | nie z działalności tej sekcji. W/ toku
nia r. b. Uroczystości przeniesienia
serca Marszałka na cmeniarz Rossa
odbędą się w drugiej połowie wrze-
śnia r. b. Na uroczystość tę przy-
będzie do Wilna cały rząd na czele
z Prezydentem Rzeczypospolitej.
Również mają przybyć delegacje z
całej Polski oraz zagraniczne.

Sekcja obchodowa opracowała
juž projekt trasy orszaku żałobnego.

dyskusji nad tem sprawozdaniempo-
ruszona została sprawa niesprecyzo-
wania dotychczas stanowiska Komi-
tetu Naczelnego co dy formy ucz-
czenia pamięci Marszałka J. Pił-
sudskiego w Wilnie.  Prezydjum
stwierdziło, że Komitet Wieński już
zdecydował budowę w Wilnie po-

mnika i że na ten cel tylko groma-
dzi fundusze. (h)

Samobójstwo b.dyrektora gimnazjum Weliera
Na dworcu osobowym wileńskim 
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Wyniki wczorajszych wyścigów konnych się. Piękne sukcesy odnieśli wioślarze nie-

J

 

znaleziono w próżnym wagonie 2-ej
klasy, stojącym na torze zapasowym,

12.03: mężczyznę w wieku około 50 lat z
oł. 12.15: przestrzeloną głową, który kurczo-'A. Kajzer,

Kwintet salonowy Al. Flato. 13.00: Chwilka | "= 3 ŁA ESĖtrzymał w  zaciśniętej ręce
browning. Samobójca dawał słabe
oznaki życia i, przewieziony do

16.50: Od-. szpitala żydowskiego, w kilka go-
dzin później zmarł.

 

Znalezione przy nim dokumenty
stwierdziły, iż jest to b. dyrektor
gimnazjum Wellera, Aleksy Kajzer,
zam. przy ul. Portowej 14. Ostatnio

nie mając odpowiedniej

posady, znalazł się w trudnempoło-

żeniu materjalnem, co prawdopo-

dobnie przyczyniło się do fatalnej
decyzji samobójstwa. (k)

Krwawa rozprawa o wypas łąk
Gajowy, lasów: maj. Dobromil

Słonimem, Jakób Trzeciak, ać
dził, że na łąkach majątkowych w,
lesie p. n. „Grabicz” pasą się samo-
wolnie konie w ilości 50 szt., pocho-
dzące ze wsi Pustobory. Gajowy,
nie chcąc dopuścić do wypasów,
chciał spędzić względnie zająć ko-
nie, lecz obecni na miejscu miesz-
kańcy przyjęli groźną postawę i ka-

‘

mieniami zaatakowali  gajowego.

Gajowy począł wycofywać się, od-

dając jednocześnie dwa strzały z

dubeltówki w górę, a gdy tłum na-
cierał dalej, wystrzelił 5-krotnie w
obronie własnej. Wskutek tych

strzałów ranił trzech mieszkańców.
Wszystkich skierowano do szpitala.
Ranny w brzuch Konstanty Połucho-
wicz w drodze zmarł.

Wileńszczyzna budzi się

W dniu 7. VII. 35 r,. w niedzielę

odbyło się szereg zebrań członków

Stronnictwa Narodowego w powie-
cie wileńsko-trockim. Między inne-

mi odbyło się zebranie placówki w
Nowej Wilejce, które zgromadziło

przeszło 50 osób. Na temat erą"

sytuacji politycznej przemawiali kol.

kol. Ślesicki i Zienkiewicz. Zebranie

(| przekonały wszystkich, że N. Wilej-

SPORT.

 

Organizatorzy dwa razy przerywali re-

gaty. Wieczorem jezioro nieco uspokoiło

mieccy z Prus Wschodnich. Germanja na 5

startów zdobyła 4 pierwsze miejsca,

Wyniki są następujące:

Czwórki młodszych: 1) Germanja przed

Grodnem i W. K. S. Śmigły. Dwie te osa-

dy zalane zostaly wodą. ;

Jedynki pań: Plewakowa — walkower.

Jedynki panów: Kepel — walkower.

Jedynki młodszych: Kaczyński — wal-

kower.

Czwórki młodszych pań: W.K.W. —

walkower.

Czwórki półwyścigowe: W,K. S. Smi-

gły — walkower.

Czwórki półwyścigowe pań: Wil. T. W.

— walkower.

Jedynki nowicjuszy: Kaczyński (W.K.S.

Śmigły przed Juszczyńskim (A. Z,.S.) i No-
wickim (Wil T. W.).

Czwórki nowicjuszy: W. K. S. Śmigły

przed Germanją i W. K. S, Grodno,
Czwėrki wagi lekkiej: Germanja przed

W.K.S. Grodno, Syreną i W.K.S. Śmigły.

Czwórki półwyścigowe nowicjuszy: W.

K. S. Grodno przed W, K. 5. Śmigły.

Czwórki o mistrzostwo: Germanja przed

Wisłą, W.K.S. Śmigły, Grodnem, A.Z.S. i

WiL T. W.

Czwórki półwyścigowe pań: Wil. T. W.

przed W.K.S. Grodno,

Ósemki; Germanja przed Wislą, W.K.S.

Śmigły i osadą kombinowaną A.Z.S. z

Wi. T. W.
W punktacji ogólnej: W.K.S. Śmigły 43,

2) Wisła 20, 3) Grodno 15, 4) A.Z.S, 8,5,
5) Wil T. W. 4,5, 6) Syrena 2 pkt.

Germanja zaś zdobyła ogółem 135 pkt.

W punktacji biegów pań: 1) Wil. T. W.

11,5 pkt, 2) W.K.S. śmigły 4 pkt., 3) Gro-

dno 1 pkt.

Na 18 biegów w programie, 4 zostały

skreślone z powodu braku zgłoszeń, 6 bie-

gów odbyło się walkowerami, a tylko 8 w

konkurencji.
у

Na regatach był obecny red. W. Dłu-

goszewski, kapitan sportowy Polskiego Zw.

Tow. Wioślarskich. Organizacja sprawna.

Poziom sportowy stosunkowo wysoki, Pu-

bliczności, ze względu na złą pogodę, mało.

ka narówni z innemi miastami idzie
ku Wielkiej Polsce.
W tym samym dniu odbyło się

„zebranie we wsi Wierzby Polskie,
na którem omawiano narodowy pro-
gram w stosunku do wsi. Zebrani
postanowili rozszerzyć akcję Stron-
nictwa na sąsiednie wsie.  W.-dosko-
nałym nastroju, po odśpiewaniu Hy-
mnu Młodych, zebranie. zamknięto.

Pozatem odbyło się zebranie
Koła S$. N. w Ostrowcu. Obecnych
60 osób.

Sekta zboczeńców
pod kiuczem

Na skutek licznych skarg organa
policyjne zlikwidowały sektę zbo-
czeńców, mającą swą siedzibę w hu-
torze Hryncewicze, gm. mikołajew-
skiej Na czele sekty stał zwyro-
dnialec, sadysta Michał
który zdołał zwerbować około 30
włościan i założyć sektę pod nazwą
„Oczyszczeńców grzesznego ciała”.
Hrydźko do sekty wciągał młode
dziewczęta, z któremi wyprawiał
przed ogniskiem, otoczonem ziele-
nią, sadystyczne orgje. Dziewczę-
tom Hrydźko tłumaczył, iż przez
uprawianie praktyk  sekciarskich
będą one oczyszczone z dóczesnych
śrzechów, przyczem ciało ich jak i
dusze będą odporne na wszelkie
pokusy. (s)

Teatr w Grodnie
Sprawa przyszłego sezonu teatral-

nego zostałajuż zdecydowana. Ko-
misja teatralna, działająca na pra-
wach Rady Miejskiej, powzięła de-
cyzję oddania teatru na przyszły se-
zon dyr. Grodnickiemu, а-
cemu teatr w roku bieżącym. Dyr.
Grodnicki podpisał już umowy na
Grodno i Białystok, dokąd będzie
dojeżdżać cztery razy tygodniowo,
otrzymując wzamian 1000 zł. sub-
wencji od Zarządu miasta.

Pan wojewoda Pasławski przyjął
dyr. Grodnickiego, po isaniu
przezeń umowy na Białystok, okazu-
jąc żywe zainteresowanie sprawą
teatru. W] sierpniu zostanie апа
przez p. wojewodę specjalna konfe-
rencja, która zajmie się sprawą ob-
jazdów teatru Grodzieńskiego
miastach województwa, jak: Sokółka,
Augustowa, Suwałk, Wołkowyska,
Łomży i Ostrołęki.

Nowe punkty graniczne
Na skutek porozumienia komisji

polsko-litewskiej granicznej z dniem
6 b. m. otwarte zostały nowe trzy
pumkta graniczne dla ruchu granicz- nego rolnego. (s)
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„Intransigeant“ potepia

samolubną polityke Anglji
_ PARYŻ, 6.7 (ATE). Dzisiejszy „In-
transigeant" omawia krytycznie sta-
nowisko Anglji w kwestji abisyūskiej.
Anglicy, oświadcza dziennik, każdą
akcję, nieprzynoszącą im korzyści, u-
znają za niewskazaną, gotowi są na-
tomiast zgodzić się na każde inne po-
sunięcie, o ile jest ono zgodne z in-
teresami Anglii.
_ Pismo podkreśla, że Mussolini dą-
ży w kwestji abisyńskiej do całkowi-

tego przeprowadzenia swych postula-
tów.
Będąc zdecydowanym  przeciwni-

kiem wszelkich środków  polowicz-
nych, szef rządu włoskiego poświęci
wszystko dla osiągnięcia swych celów,
jednak gotów jest zgodzić się na inne
łormy rozwiązania kwestji « abisyń-

| skiej, nienaruszające prestiżu mocar-

| stwowego Włoch.

Położenie w Eurapie środkowej
w oświetleniu austrjackiego ministra

WIEDEŃ, 6.7. (PAT). Minister
spraw zagranicznych Berger - Wal-
deneg$ wygłosił wczoraj na konferen-
cji prasowej dłuższe przemówienie, w
którem przedstawił obecną sytuację
polityczną.
Ogólne położenie dzisiejsze jest,

zdaniem ministra, niewyraźne, a na-
wet poważne, niema jednak podstaw
do pesymizmu. Zagadnienie austriac-
kie zostało rozwiązane i obecnie trwa
budowa nowej Austrji.
W sprawie paktu naddunajskiegn

minister oświadczył, iż pakt ten ma
dziś o wiele większe znaczenie, niż
przed kilku miesiącami. W sprawie 'ej

 

Kronika telegraficzna
— Spłonęły w Moskwie doszczętnie dwa

domy. 110 osób zostało bez dachu nad
głową. Dochodzenie sutaliło, że był to akt

zemsty ze strony pewnej krawcowej, zmu-

szonej wyrokiem sądowym do odstąpienia

połowy pokoju ślusarzowi - sąsiadowi.
— Trzy baterje przeciwlotnicze odjecha-

ły 6 b. m. z Rzymu, a parowiec „Pollenzo”

odpłynął 'z Cagliari (na Sardynji) z woj-

skiem do Afryki wschodniej.

—Piorun uderzył w antenę wodnopła-

towca, wiozącego Mussoliniego do Saler-

no. Wodnopłatowiec nie został uszkodzo-

ny, tylko radjotelegrafista zemdlał,
— W kopalni złota w Misorze (Indje) na-

stąpił wybuch, którego ofiarą padło 60 osób

zabitych.

' — Według ostatniej uchwały rządu grec-

kiego plebiscyt w sprawie ustroju państwa,

© przewidywany pierwotnie na 15 września,

odbędzie się 15 listopada.

— Ambasador Belgji w Paryżu, baron de

Gaiftier d'Hestroy przyjął dziś Potemkina,

ambasadora Z.S.R.R. Wizyta oznacza począ-
tek rokowań urzędowych o uznanie rządu

ZS.R.R. przez Belgję.

Wyścigi konne
WYNIKI GONITW SOBOTNICH:

1. Nagr. 1.000 zł. Gonitwa z płotami
dla 4 1. i st. koni. Dyst. ok. 0 mtr.
1) płn. wał. Gordon, W. Andersa (j. Gło-
wacki), 2) płn. kl. Cherie, 3) 6 1. kl. Zło-
ta Pantera. Zwrot stawek za kl, Japonią
II i Džonka, Bez miejsca: Herod. Bardzo
łatwo o 4 dł., III-7 dł. Czas: 2 m. 47 1, s.

Tot. poj.: 18 i pół zł; fr. 6 15 i pół zł.
2. Nagr. 1.600 zł. dla 4 1. i st, og. i kl.

Dyst. ok. 1600 mtr. — 1) 4 L og. Wotan,

L. Schweizera (ch. Kobitowicz), 2) 4 1. kl.

Maja III, 3) 5 L. kl. Etoile II. Wycofane:
Granica, Elegja, Honfleur, Flit, Hono-

rata, Manired. Łatwo o 1 dł, I — 4

dług. Czas: 1 m. 4 i pół s. Tot. 8 i pół zł.

3. Nagr. 3.000 zł. dla 3 i 4 L. kl. Dyst.
2400 mtr. — 1 3 L kl EE Rut-
kowskiego (i. Pule), 2) 3 L. kl. Lipona, 3)

4 |. kl. Argillere. Bez miejsca: Karasu.

Łatwo o 4 dług. III — 6 dł, Czas: 2m.

36 s. Žv poj.: 14 i pół zł, fr. 7 i półi

6 i pół. $
4.7 Naśr. 1800 zł. dla 3 1. og. ikl. Dyst.

ok. 1600 mtr. — 1) kl. Inka, M. Bersona

(ż. Stasiak), 2) og. Ekran II, 3) kl. Laszka

JI. Bez miejsca: Fuszer, Metropol; wy-

cofane: Nidzica, Honey Moon, Favoritas,

Łatwo o 3 dł, III — 1 i pół dł. Czas:1

m. 41 i Tot. poj.: 16 i pół zł.; fr. 10 i pół

i 20 zł. :
i 5, Nagr. 1800 zł. dla 4 1, i st. og. i kl.
Dyst. ok. 2100 mtr. 1) 4 L oś. Esdras, L.

Bukowieckiego (j. W. Balcer), 2) płn og.

Drez, 3) 4 |. og. Hidalgo, Pozostał na

starcie: Chojrak; bez miejsca: Kronos,

Nerv, Kropidło; wycołane: Grand; La

Sauzóe, Harry. W walce o dł., 111 — 1

i pół dł. Czas: 2 m. 15 i pół s. Tot. poj.

47 i pół zł.; fr. 14, 131 7 zł.

 

6. Nagr. 2.200 zł, dla 4 |. i st. oś, i
kl. Dyst. ok, 2100 mtr. — 1) 5 L og. SĘ

mar, M. Bersona (ż. Stasiak], 2) płn, oś.

Dam, 3) 4 |. oś. Cagliostro. Bez miejsca:

Los, Elairė II. Wycofane: Ferrato. Ku-

ternoga, Lucyper. Latwo o 1 dt. =

zi = Ę M s. Tot. poj.: 22

i pół zł,, fr. 7 i13 zł. :

PI. "Nagroda 1.400 zł, dla 3 1. kl. i o$.
Dyst. ok. 2100 mtr, 1) kl. Gawęda L. J.

bar. Kronenberga (į. Pulc), 2) og.Hadži,

3) og. Orfeusz. Bez miejsca: lonka,Mo-

naco, Antcusz, Parys II, Handicap, Wy:

cofane: Reytan : Turek. Łatwo o 2 i pół

dług. III — 4 dł. Czas: 2 m. 17 s. Tot. poj.

21 zł; fr. 9 i pół, 16 i pół i 25 zł. |

8. Nagr. 2.000 zł, dla 3 l. oś. i kl.

Dyst. ok. 2.100 mtr. 1) kl. Lauma, st.Go-

lejewko (ż. Nowak), 2) о$.,Baszibyzuk,

3] og. Giovanni. Bez miejsca: ardi,

Wycofane: Great Scot i Inka. Łatwo o

2 i pół dł., III — 6 dł. Czas: 2 m. 14i pół

s. Tot. poj.: 12 zł.; fr. 7 1 pół i 9 zł.

Austrjaoddaje do dyspozycji wszyst-
kie swe siły.

Następnie minister wskazał na do-
skonałe stosunki, istniejące pomiędzy
Austrją, a Węgrami, i dodał, że nie-
trudną byłoby rzeczą sprowadzić do
tego samego mianownika stosunki z
Czechosłowacją.

Podkreśliwszy dobre stosunki z Ju-
gosławją, i wyraziwszy życzenia dla
nowego rządu jugosłowiańskiego, mi-
nister przeszedł do sprawy stosun-
ków z Niemcami. Tak, jak ze wszyst-
kimi sąsiadami, powiedział minister,
pragniemy również i z Niemcami
mieć jaknajserdeczniejsze stosunki,
niestety, w ostatnich miesiącach nie
zaznaczył się w tej dziedzinie żaden
krok naprzód, . ;

Jeżeli usłyszymy kiedyś z powoła-
nych ust, że nowe Niemcy witają no-
wą Austrję, jako swego brata, jeżeli
zobaczymy, że powołani dla wojny
domowej legjoniści byli tylko zjawi-
skiem smutnej przeszłości i ustanie
wspierana z zatrutego źródła działal-
ność, skierowana przeciwko Austcji,
pokój zapanuje nietylko w obu kra-
jach niemieckich, ale i w całej Euro-
pie.

W  kwestji równouprawnienia w
dziedzinie militarnej Austrja obecnie,
jak i dawniej, stoi na stanowisku, że
de jure to równouprawnienie posiada.
Austrja nie myśli o wyścigu zbrojeń,
albo o akcji ofensywnej. Domaga się
jedynie naturalnego prawa samo-
obrony. 4

Wreszcie, przechodząc do zaga-
dnienia Habsburgów, minister zazna*
czył, iż obowiązkiem rządu było wy-
konać udzielone przez bohaterskiego
żołnierza Dollfussa przyrzeczenie na-
prawienia krzywdy.

 

Zmiany
w kodeksie karnym

w Niemczech i

BERLIN, 6.7. (PAT) — Ogloszona
wczoraj ustawa o zmianie kodeksu kar-
nego — przewiduje m. in, obostrtzenie
kary więzienia za uchylanie się od
powinności wojskowej przez wyjazd z
granic Rzeszy.

Za ciężkie wypadki uszkodzenia lub
niszczenia środków i urządzeń wojsko-.
wych ustawa przewiduje karę śmie1-
ci. Niemniej surowe kary przewidzia-
ne są w wypadku uszkodzenia urzą-
dzeń kólejowych, okrętowych i lotni-
czych.

Art, 6 nakłada na homoseksualistów
karę ciężkiego więzienia do lat 10-ciu,

art, 9-ty zaś — karę ciężkiego więzie-

nia za nieudzielenie pomocy w nie-

szczęśliwych wypadkach.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1

sierpnia.

Rozwód

b. królowej greckiej

LONDYN, 6.7 (PAT). B. królowa

grecka, Elżbieta, otrzymała, jak do-

noszą z Bukaresztu, rozwód z b. kró-
lem Jerzym.

BUKARESZT, ć.7 (ATE). Sąd ka-
sacyjny obradował dziś nad sprawą

rozwodową królowej greckiej, Elżbie-

ty, siostry króla Karola IL.

Rozprawa odbyła się przy drzwiach

zamkniętych.  Przesłuchano szereg
świadków. Według
źródeł miarodajnych, sąd wydał wy-

rok, rozwiązujący małżeństwo z winy
małżonka:

B. król Jerzy II, który bawi w Lon-
dynie, nie zjawił się na rozprawie, ani

też nie przysłał swego zastępcy. B.

królowa odzyskała w ten sposób pre- rogatywy, przysługujące członkom
rumuńskiej rodziny królewskiej.

informacyj zea

„Le Matin"

o wizycie Becka

PARYŻ, 6:7 (PAT). Korespondent
„Le Matin“ pisząc o wizycie berliń-
skiej min. Becka, zaznacza, że, z
punktu widzenia polskiego, minister
Beck dokonał doniosłego dzieła. O-
świadczył on, że testament marszał-
ka Piłsudskiego będzie ściśle prze-
strzegany przez wykonawców. Ро-
twierdził z całą wyrazistością zauła-
nie do umowy ze stycznia 1934.

WASZYNGTON, 6.7. (PAT). Prezy-
dent Roosevelt i sekretarz stanu,
Hull, ułożyli tekst odpowiedzi na a-
pel cesarza Abisynji. Tekst będzie o-
głoszony niebawem.
LONDYN, 6.7.( PAT). Z Waszyng-

tonu donoszą, iż rząd Stanów Zjedno-
czonych udzielił już odpowiedzi na
notę Abisynji, domagającą się inter-
wencji St Zjednoczonych z powodu
śrożącego naruszenia paktu Kelloga.

Odpowiedź, którą doręczył rządo-
wi abisyńskiemu charść d'affaires St.
Zjednoczonych w Addis - Abeba, od-
rzuca żądanie Abisynji podjęcia przez
St. Zjednoczone akcji i wyraża na-
dzieję, że interwencja, podjęta przez
Ligę Narodów, będzie skuteczna. St.

GENEWA, 6.7. (ATE) — Wysunię-
ta przez pewne koła możliwość zam-
knięcia kanału Suezkiego na wypadek
zaostrzenia się konfliktu włosko - а-
bisyńskiego, była wczoraj przedmio-
tem rozważań kilku wybitnych praw-
ników, znawców prawa międzynarodo-
wego. e и

Według opinji, panującej w kołach,
zbliżonych do Ligi Narodów, i pokry-
wającej się ze stanowiskiem prawni-
ków, zobowiązania, zawarte w statucie
kanału Suezkiego i nieprzewidujące
możliwości zamknięcia kanału dla o-
krętów państwa, prowadzącego wojnę,
mogą być uchylone decyzją Ligi na-
rodów, jako sprzeczne z postanowie-
niami statutu Ligi, dotyczącemi prze-
ciwdziałania nie] pieczjóstwu wu'-
ny.
W kołach Ligi narodów panuje prze-

świadczenie, że rada Ligi, w razie wy-
„dania zakazu transportów broni do So-
„mali i Erytrei, byłaby uprawniona do
rzeprowadzenia rewizji wszystkich 0-
ów, przejeżdżających przez kanał

Suezki, i do konfiskowania materjału
wojennego.
W związku z projektowaną w po-

czątkach przyszłego tygodnia podró-
żą generalnego sekretarza Ligi naro-
dów, Aveaola, do Londynu, przypusz-

KAIR, 6.7. (Orient) — Nawiązując

do pogłosek rozpowszechnianych za-

granicą, jakoby negus miał się nawró-

cić na islam, w Addis-Abebie, w ko-

łach rządowych podnoszą, że staro-

dawna tradycja wymaga, aby cesarz

być chrześcijaninem. Jednocześnie się

dodaje, że negus traktuje jednakowo

wszystkie bez wyjątku religje i że mu-

zułmanie przy każdej sposobności ma-

nifestują swą lojalność i swój patrjo-

tyzm. 5

Jednak w oświadczeniu powyższem

niema odpowiedzi па pogłoskę,że ne-

gus ma zamiar powołać do życia rząd

koncentracji narodowej z udziałem w

nim wraz z monofizytami również mu-

zułmanów i katolików. Negus miał

przyrzec rządom Egiptu, Hedżasu i

Jemenu, że wzmocni wpływy muzuł-

50-iece szczepionki
przeciw wściekliźnie

PARYŻ, 6.7 (PAT). Instytut Pa-

steura w Paryżu obchodził dziś 50-tą

rocznicę zastosowania po raz pierw-

szy przez wielkiego uczonego francu-

skiego wynalezionej przez niego

szczepionki przeciw wściekliźnie.
W r. 1885 podał się szczepieniu Al-

zatczyk Meister, ukąszony przez

wściekłego psa, Eksperyment udał się

w zupełności. Meister wyzdrowiał i

zajął z czasem funkcje wožnego w in-

stytucie Pasteura, W dniu dzisiej-

szym Meister znajdował się wśród ho-

norowych gości.
Wnuk założyciela instytutu wyka-

zał, że, dzięki szczepionce uczonego

francuskiego, zdołano dotychczas o-

calić życie 51 tys. osób, ukąszonych przez wściekłe psy.
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Czego szukał w Paryżu
litewski minister?

BERLIN 6. 7. (РАТ.). Korespon-
dent paryski „Deutsche Allgemeine
Ztg.' ogłasza następującą informację
o wczorajszej konferencji premjera
Lavala z litewskim ministrem spraw
zagranicznych Lozorajtisem.

Lozorajtis starał się zapewnić Lit-
wie poparcie Francji w spornych kwe

Co odpowiedziały St. Zjednoczone
na notę Abisynii

Zjednoczone nie mogą dać wiary, że
Włochy czy Abisynja będą usiłowały
załatwić spór środkami nie pokojo-
wemi,
  

Obywatele St. Ziednoczonych

wviadą z Abisynji
WASZYNGTON, 6,7 (PAT). Charge

d'affaires Stanów Zjednoczonych w
Addis Abebie został upoważniony do
doradzenia obywatelom amerykań-
skim, po większej części misjona-
rzom, aby opuścili granice Abisynji, i
do przedsięwzięcia środków celem
zabezpieczenia życia tych obywateli.

- (zy można zamknąć kanał Suezki
na wypadek woiny?

czają w kołach genewskich, że Avenol
w rozmowach z przedstawicielami rzą-
du angielskiego omówi również kwe-

| stje, związane z praktycznem przepro-
wadzeniem ewentualnego zakazu
transportu broni do Afryki Wschod-
niej. W kołach genewskich podkreślo-
no jednak, że prawdopodobieństwo wy-
dania takiego zakazu jest minimalne,
a to ze względu na poważne trudności,
w których obliczu znalazłaby się Liga
narodów w razie podjęcia tak zdecy-
dowauego kioku przeciw Włochom.
  

Erytrea i Somali

zaopatrują się w wodę
RZYM 6.7 (Orient). Władze włos-

kie w Erytrei i Somali czynią najwię-
kszy wysiłek celem zaopatrzenia
wojska w wodę do picia, którą do
portów tych kolonij trzeba sprowa-
dzać nawet z Adenu (Arabja).
W stolicy Erytrei, Asmara, zwięk-

szono już znacznie ilość studni i zao-
patrzono je w pompy. Wybudowano
fuż i dalej buduje się w Asmara i Mas-
saua wodociągi. W tym ostatnim por-
cie zainstalawano urządzenia do dy-
stvlacji wody morskiej. Analogiczne
prace są prowadzone i w Somali,

 Kwestja muzułmańska
w Abisynii

mańskie na bieg spraw państwowych
oraz że nie będzie przeszkadzać roz-
powszechnianiu się islamu wśród po-
gan Abisynji Wzamian rządy tych
krajów miały zabronić swym obywa-
telom zaciągania się do wojsk wło-
skich.

Należy zaznaczyć, że liczba muzuł-
manów w Abisynji wynosi tyleż, co i
ch*ześcijan, a mianowicie 4 milj.

Czy Lawrence žyie?
PARYŻ, 6.7. (PAT) — Jak podaje

„Le Matin”, do Marsylji przybył z So-
mali angielskiego parowiec, na które-
go pokładzie, jako pasażerka, znajdu-
je się pani Lawrence, matka słynnego
pułkownika Lawrence, o którego śmier
ci donoszono niedawno.
„Le Journal" notuje pogłoskę, iż

znajdująca się wśród pasażerów tego
statku osoba pod nazwiskiem panna
Shaw jest w rzeczywistości rzekomo
zmarłym płk. Lawrence. Należy przy-
pomnieć, że płk. Lawrence służył w
lotnictwie angielskiem pod nazwi-
skiem Shaw. Rzekoma panna Shaw,
pomimo wielkich wysiłków dziennika-
rzy angielskich, którzy przybyli aż z
Londynu, nie chciała opuścić swej ka--
biny,

Avenol w Londynie
LONDYN, 6.7 (PAT). Agencja

Reutera donosi: Sekretarz generalny
Ligi narodów, Avenol, przybędzie
do Londynu w poniedziałek, a we
wtorek konferować będzie z Samue-
lem Hoare i Edenem. Celem wizyty
jest poznanie się z min. Hoare, ale
prawdopodobnie też będzie dyskuto-
wana sprawa Abisynji,

  

 

stjach litewsko-niemieckich,  przy*
czem miał się spotkać z dyplomatycz-
ną odmową. Litewski minister żądał
wyjaśnienia, czy Francja poprze sta-
nowisko rządu kowieńskieśo w spra-
wie interpretacji statutu kłajpedzkie-
go. Odpowiedź Lavala nie wypadła
w myśl życzeń Litwy. Laval miał
zwrócić uwagę Lozorajtisa na interes
Francji w dojściu do skutku paktu
wschodniego, przyczem Laval wyra-
ził jakoby opinję, że Niemcy tak dłu-
$0 pozostaną zdala od šystemu pa-
któw, dopóki nie nastąpi ucegulowa-
nie kwestji kłajpedzkiej.
  

Przewiezienie do Krakowa
zwłok Ś. p. Bobrzyńskiego

POZNAŃ, 6.7 (PAT.). Dzisiaj ©
godz. 9.30 rano nastąpiła eksportacja
zwłok z Poznania do Krakowa ś. p. dr
Michała Bobrzyńskiego. W nabożeń-
stwie żałobnem w kościele św. Marci-
na wzięli m. in, udział, oprócz najbliż-
szej rodziny, uczony krakowski i ser-
deczny przyjaciel zmarłego prof. E-
streicher, rektor uniwersytetu poznań-
skiego, Runge, i prezes kawalerów
maltańskich, hr. Hutten-Czapski.
Po odprawieniu mszy św. i egzekwi

przewieziono trumnę samochodem do
Krakowa, gdzie w poniedziałek odbę-
dzie się pogrzeb.

we Francji

PARYŻ, 6.7 (PAT). Nowa grupa
parlamentarna, której przewodniczył
dep. Francklin Bouillon, przyjęła na-
stępującą nazwę: „Front republikań-

ski — akcja młodych za pokojem we-
wnętrznym i zagranicznym',
Nowe ugrupowanie zamierza wal-

czyć z frontem ludowym przeciw de-
magogji, defetyzmowi i wzywaniem
do wojny domowej. Postanowiono, iż
wkrótce zostanie opracowana ode-
zwa, zawierająca konstruktywny pro-
gram.

Pierwsze zebranie propagandowe
odbędzie się we wrześniu w Paryżu,
poczem front republikański rozpocz-
nie akcję na prowincji we wszystkich
departamentach.

6 ofiar

zderzenia dwu słatków
PARYŻ, 6.7 (ATE). Wpobliżuwy-

brzeży bretońskich wydarzyła się w
nocy z piątku na sobotę katastrofa o-
krętowa, która pociągnęła za sobą 6
ofiar w ludziach. Statek „Divatte”,
jadący z ładunkiem węgla z Anglii,
wskutek mgły zderzył się z francus-
kim statkiem motorowym i przepoło-
wił go.
Mimo natychmiastowej pomocy, z

załogi statku motorowego, złożonej z
9-ciu ludzi, udało się wyratować tylko
trzech.

Zgon śniewaczki
w katastrofie samochodowej

TALLIN, 6.7 (PAT). W okolicy
Tartu wydarzyła się katastrofa samo-
chodowa, która pociągnęła za sobą
śmierć śpiewaczki estońskiej, Kuzmi-
ninej.
Kuzminina jechała z mężem wła-

stym samochodem z Tartu do Tallina,
W pewnym momencie przed samo-
chodem na szosie ukazał się większy
ptak. Kuzminina, chcąc ratować pta-
ka przed przejechanicm, chwyciła
męża, który kierował samochodem,
za rękę, powodując wywrócenie sa-
mochodu.

Artystka zginęła na miejscu, jej mąż
zaś jest lekko ranny,

Nowe ograniczenia
dla niearyjczyków

BERLIN, 6.7 (PAT). Minister ©-
światy Rzeszy, dr. Rust, wydał nowe,
obostrzone zarządzenie, ograniczające
dostęp nauczycieli pochodzenia nie-
aryjskiego do udzielania prywatnie
nauki młodocianym poniżej lat 18.
Odtąd nietylko niearyjczycy, lecz

również osoby aryjskiego pochodze-
nia, które zawarły związek małżeń-
ski z niearyjczykami, wyłączone będą
od wykonywania zawodu nauczyciela
prywatnego. Wyjątki przewidziane są
dla żołnierzy f:ontowych lub osób,
których ojcowie lub synowie polegli
w wojnie, jak również dla nauczycieli
prywatnych, którzy zawód swój wy*
konywali już przed wojną, o ile ich
małżeństwo zawarte zostało przed lip-
cem 1933.

 

 



BE
„NADBUDÓWEK
* Jedno z pism sanacyjnych, rozwi-

jając trudności naszego położenia we-

wnętrznego, dochodzi do wniosku, że

popularność polskiej idei państwowej

jest w społeczeństwie zbyt mała.

Gdyby tak było w rzeczywistości,
oznaczałoby to, że jesteśmy narodem

politycznie zupełnie niedojrzalym,

niegodnym niezależnego bytu pań-

stwowego. Na szczęście jednak tak

nie jest. Publicysta sanacyjny popro-

stu uległ złudzeniu, utożsamiając bar-

dzo niepopularną w społeczeństwie
ideologię swojego obozu z zawsze

żywą w naszej duszy zbiorowej ideą

państwa polskiego. Nikt nie zaprze-
czy, że istnieje głęboki rozdźwięk

pomiędzy wyczuciem i rozumieniem
przez społeczeństwo tej idei, wywo-

dzącej się z naszych tysiącletnich

dziejów, a pomiędzy tak zwaną

„ideologią państwową”, propagowaną

w ciągu kilku lat ostatnich przez obóz
sanacyjny. Ta ideologja sprowadza

się do najzupełniej duchowi narodu

obcych wyobrażeń o życiu państwo-

wam, do środków politycznego dzia-

łania niejednokrotnie sprzecznycł. z
zasadami wyznawanemi przez nasze

społeczeństwo. Doprowadza ona
wreszcie do niesłychanego zbiurokra-

tyzowania państwa, etatyzacji życia i

osłabienia sił wytwórczych kraju.

Jeśli społeczeństwo niechętnie od-
nosi się do obozu, który mu takie for-
my życia politycznego zaleca, to z te-

$o wcale jeszcze nie wynika, że jest

ono nieprzychylne własnemu pań-

stwu j że straciło poczucie wagi bytu
państwowego.

„Kto zna bliżej nastroje szerokich

warstw polskich, ten musi przyznać,

że pomimo wyjątkowo ciężkiego sta-

nu, w jakim się one znajdują, pomimo

nędzy, która coraz bardziej szerzy się

w kraju, stosunek ich do własnego

państwa odznacza się wyjątkową bęz-
interesownością i sporem. napięciem
ideowem. 4 `

- Temu tylko należy przypisać, że lu-
dność nasza stroni od wszelkich wy-
wrotowych kierunków, że pomimo

biedyi niejednokrotnie uzasadnionego
rozgoryczenia, nie wpada w zasta-

wianena nią sidła zorganizowanych

wrogów państwa, Lgnie ona nato-

miast coraz bardziej do tych kierun-
ków i organizacyj politycznych, które
usiłują na pozytywnych zasadach bu-
dować jutro Polski.

Prawda, że ludność ta staje się co-
rzz mniej bierną, że jej dążenia poli-
tyczne nabierają coraz bardziej sta-
now-zego wyrazu, że żąda ona zmian
i szerokich reform, ale. żądania te
płyną z pragnienia nadania swojemu
państwu trwałych podstaw bytu i
wytworzenia zeń skutecznego narzę-
dzia rozwoju narodu.

„ Pismo sanacjne, które dało nam
powód do powyższych rozważań,
stwierdziwszy rz komy upadek popu-
larności ideologji państwowej, twier-
dzi, że „nasuwa się potrzeba wytwo-
rzenia popularniejszej nadbudówki
ideologicznej, jednoczącej masy w
imię idealnego, ale pasjonującego rze-
szę celu",

Próżny to trud, Wszelkie „nadbu-
dówki”, jakieby w danej chwili mo-

gła zaprodukować sanacja, będą przez
społeczeństwo potraktowane w ten

sposób, na jaki zasługują. Będą po-

prostu uznane za farbowane lisy,

‚ Czas „nadbudówek ideologicznych”
minął w Polsce bezpowrotnie. Dziś są

nampotrzebne nie namiastki idei, ale

idee prawdziwe, przenikające z nieu-
błaganą logiką całe życie społeczne i

państwowe, kształtujące je w sposób

jasny i zdecydowany. Idee te w Polsce
sa. Zapuszczają oraz głębsze korze-

nie w masach i wcześniej czy później

doprowadzić muszą do przekształce-
nia naszego państwa w państwo naro-

dowe.

——
 

Niezgoda mocarstw i bezradność Ligi
wobec zatargu włosko-zbisynskiego

Trzeba było dopiero zatargu wło-
sko - abisyńskiego, aby dwa mocar-
stwa łacińskie, Francja i Włochy, od-
nalazły starą swą przyjaźń. I trzeba
było porozumienia anglo-niemieckie-
go w sprawie zbrojeń morskich z 18
czerwca, aby we Francji oziębiły się
uczucia zaufania do Wielkiej Brytan-
ji. Naskutek tych dwóch wydarzeń da-
je się zauważyć zupełnie nowe ugru-
powanie wśród mocarstw zachodnich,
które narazie znajduje wyraz więcej
w prasie niż w polityce gabinetów, ale
które już w najbliższych tygodniach
może przejawić się także w ważnych
posunięciach dyplomatycznych. Do-
szło do tego, że jeden z dzienników an-
gielskich przepowiada, iż w następ-
stwie pofozumienia franko - włoskie-
go Anglja utraci Maltę. Prasa fran-
cuska polemizuje teraz nie z Niemca-
mi, ale wyłącznie z Anglją, w czem
wtóruje jej gorliwie prasa włoska.
Pozycje zostały zupełnie zmienione.

Formalnie Anglja ma rację, żąda-  
jąc, by zatarg włosko - abisyński był |
rozpatrywany na najbliższej sesji Ra- |
dy Ligi. Abisynja jest równoprawnym
członkiem instytucji genewskiej, Ne- |
gus wniósł na Włochy formalną
skargę przed trybunał Ligi, I według
opinji angielskiej Włochy powinnyby
być przez Radę Ligi potępione, jako
zagrażające swemi zbrojeniami nieza-|
wisłości Abisynji. Gdyby Włochy roz-|
poczęły operacje wojenne, to powin- |
nyby być przeciw nim zastosowane |
przez wszystkich członków Ligi sank-
cje gospodarcze w formie bojkotu.
Tak mówi statut Ligi. Foreign Oflice
wysłał onegdai na Quai d' Orsay swe-
go ambasado:ų by ten statut p. La-
valowi przypomniał. To jest współ-
czesne prawo narodów. Dura lex sed
lex.
Rząd brytyjski stawia więc sprawę

abisyńską wyłącznie na platformie Li-
gi. Twierdzi, że na Abisynji mu nie
zależy, że interesy Anglji nie wcho-
dzą w grę, ale że trzeba za wszelką
cenę ratować prestiż Ligi. Jeśli bo-
wiem Liga pozwoli Włochom napaść
i opanować Abisynję, to straci zupeł-
nie rację bytu. Na ten wypadek An-
&а grozi wycofaniem się ze spraw
europejskich i powrotem do dawnego
odosobnienia. Zdaje się, że wystąpi
także z Ligi.
Cóż na to Francja?
Francuzom trudno jest atakować

prawne stanowisko Anglji, które jest
murowane. Ale — pytają oni — dla-
czego to dopiero teraz, gdy chodzi o
Abisynję, Anglja odnalazła w statucie
Ligi art. 16, przewidujący sankcje
zbiorowe przeciw napastnikowi? Dla-
czego artykuł ten nie został zastoso-
wany przed dwoma laty, gdy Japonja
zajęła Mandżurję, należącą do Chin,
członka Ligi Narodów? Wtedy nie
kto inny, ale właśnie Anglja, hamo-
wała akcję Ligi i nawet nie pozwoli-  

ła jej wspominać o sankcjach przeciw
Japonii.
A dalej — pisze z rozgoryczeniem

prasa francuska — czyż zgadza się
ze statutem Ligi jednostronna zgoda
Anglji (z 18 czerwca) na zbrojenia
morskie Niemiec? Przecież zbrojenia
te stanowią złamanie Traktatu Wer-
salskiego, a poszanowanie umów
międzynarodowych jest zasadniczym
obowiązkiem Ligi. „Skąd tyle suro-
wości — pisze „Echo de Paris“ — w
sprawie abisyńskiej, a równocześnie
tyle niechęci, lawirowania i słabości w
obronie traktatów, które interesują
życiowe streły cywilizacji?.,. Wszyst-
ko tak wygląda, jakby dyplomacja
brytyjska działała jedynie pod bodź-
cem swych własnych interesów i to
najbardziej bezpośrednich, albo też
pod wpływem zmiennej opinii publicz-
nej swego kraju”,

 

Cesarz Abisynji Halle Sellasi.

Największą wagę ma jednak w o-
czach Francuzów argument prak-
tyczny. Dobrze! — mówią — potępi-
my Włochy w Genewie. Ale wiado-
mo, że ssolini nie czekając na pi-
semne-orżeczenie z Ligi wy-
stąpi I cóż będzie znaczyć w przy-
szłości taka Liga, do której nie będą
należeć ani Stany Zjednoczone, ani
Japonia, ani Niemcy, ani Włochy?
Co więcej, Włochy potępione przez
Ligę zwiążą się ściśle z. innym wro-
giem Ligi: z Niemcami! Inicjatywa
Anglji prowadzi więc nie do ratowa-
nia prestiżu Ligi, ale do zupełnej je-
go ruiny. :

Tak więc zarówno przyjęcie poglą-
du angielskiego, jak francuskiego, by-
łoby dla instytucji genewskiej fatal-
nem. Liga oscyluje między Ścyllą a  

Charybdą. Jej słabość występuje o-
becnie bez żadnych obsłonek. Było
zresztą do przewidzenia, że Liga oka-
że się bezsilną wobec sporu, w któ-
rym zetrą się interesy wielkich mo-
carstw.

Przysłuchajmy się teraz głosom
Włochów.

Rzym zdaje sobie sprawę, że naru-
sza statut Ligi Rozumie, że Genewa
nie może mu dać choćby milczącego
placet na jego imprezę imperjali-
styczną, póki Abisynja będzie  człon-
kiem Ligi. Proponuje więc mocar-
stwom usunięcie Abisynji z Genewy,
poczem Włochy mogłyby — pozosta-
jąc dalej członkiem Ligi — prowadzić
wojnę i ogłosić swój protektorat nad
państwem negusa. Powodem wyklu-
czenia Abisynji mogłoby być istnie-
jące tam niewolnictwo, sprzeczne ze
statutem Ligi Narodów i z zasadami
cywilizacji,

Propozycja jest niewątpliwie ory-
ginalną. Odpowiada ona naszemu
przysłowiu o kiju, który się znajdzie,
gdy trzeba psa uderzyć. Jeśli się je-
dnak przez szereg lat tolerowało Abi-
synję jako członka Ligi, mimo niewy-
korzenionego u niej niewolnictwa, to

| trudno ją wypędzać w momencie, gdy
ta zwraca się do Ligi o pomoc, Było-
by to ułatwianie inwazji i solidaryzo-

| wanie się z napastnikiem, byłaby to
kompromitacja Ligi bodaj większa niż
milczenie wobec inwazji. Na taki cy-
nizm Liga się nie zdobędzie. Sprawa
niewolnictwa tworzy problem osobny,
stale przez Ligę badany, Sam cesarz
obecny, człowiek światły, walczy z
niewolnictwem „ale wykorzenienie je-
$o jest możliwe tylko przez wzrost o-
światy. Władza negusa jest w niektó-
rych prowincjach tylko nominalną,
rządzą tam feudalni książęta. Liga Na-
rodów mogłaby pomóc negusowi w
walce z niewolnictwem, ale wyklu-
czenie Abisynji pomocą taką chyba
nie będzie,

Tak więc problem przedstawia się
ze stanowiska Ligi jako nierozwią-
zalny. Punkt ciężkości sprawy leży
w Londynie, który dziś usiłuje przy
pomocy Ligi bronić swych interesów
w Afryce, zagrożonych ewentualnem
podbiciem Abisynji przez Włochy,
Wtejsytuacji jedynem korzystnem

wyjściem dla Aunglji będzie uzyskanie
od Abisynji takich ustępstw dla
Włoch, by wojna okazała się zbytecz-
ną. Misja p. Edena w Rzymie nie u-
dała się „trzeba będzie Włochom ofia-
rować więcej, niż pustynny Ogaden,
sąsiadujący z włoską Somalją. Przez
swój związek z Francją, Włochy zaj-
mują dziś stanowisko tak. silne, że i
bez wojny będą mogły zrealizować
wielką część swych planów w Afryce
Wschodniej,

(m)
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Głosy polskie — niepotrzebne
Jedną z nielicznych zmian, jaką w

toku narad i dyskusyj do sanacyjnego
projektu sejmowej ordynacji wybor-
czej wprowadzono, jest obniżenie
ilości potrzebnych do uzyskania man-
datu sejmowego głosów.

Przeciętnie jeden okręg wyborczy
liczyć ma 300.000 mieszkańców. We-
dług nowej konstytucji, prawo wybie-
rania do sejmu mają wszyscy obywa-
tele bez różnicy płci, którzy w dniu
rozpisania wyborów ukończyli 24 lat.
Przeciętnie tedy okręg wyborczy we--
dług nowej ordynacji wyborczej liczyć
będzie około 140.000 wyborców. O-
kręgi wybierają po 2 posłów; każdy
wyborca ma 2 głosy, więc w rezulta-
cie — każdy z posłów mógłby dostać
teoretycznie owe pełne 140.000 gło-
sów.

Sanacja wprowadziła do nowej or-
dynacji wyborczej przepis, iż wybra-
nymi są ci dwaj, którzy otrzymali
względnie największą liczbę głosów.
Nie mogą być jednak uznanymi za wy-
branych ci, którzy nie otrzymali pe-
wnego minimum głosów. Zrazu w pro-
jekcie sanacyjnym figurowała propo-
zycja 15.000 głosów jako minimum.
J'.ż przed wniesieniem projektu do
sejmu obniżono to potrzebne mini-
mum do 10.000 głosów. W czasie de-
bat sejmowych obniżono to minimum
dla sejmu śląskiego do 5.000 głosów
A więc już 7 — 8 proc. wyborców mo-
że wybrać dwu posłów.

To tak olbrzymie obniżenie wyma-
gań jest tem dziwniejsze, że dotych-
czasowa frekwencja wyborców  prze-
kraczała w całem państwie 60 proc.,
a w ziemiach zachodnich 80 ргос.!
Przy normalnej tedy frekwencji do
urny wyborczej w okręgu stawić się

|

 

'powinno około 100.000 wyborców. A
projekt sanacyjny postanawia: do wy-
boru posła wystarczy 10.000  odda-
nych na niego głosów.
Czyżby sanacja, układając swój pro-

jekt, już zgóry liczyła się z olbrzymim
spadkiem frekwencji w głosowaniu, z
bojkotem wyborów? I czyżby — co
ciekawsze — liczyła tak, iż owe
10.000 głosów w każdym razie za-
pewnią jej Żydzi?

Przeliczyłem okręgami wojewódz-
two warszawskie. Cyfry, jakie otrzy-
małem, dowodzą, iż prawie wszędzie
owe minimum 10.000 głosów mogą dać
sami Żydzi, tu i ówdzie posiłkowani
przez Niemców.
Województwo warszawskie zostało

podzielone na 7 okręgów wyborczych.
1) Pułtusk — Radzymin — Mińsk

ma Żydów 41.435. W r. 1928 na ów-
czesną listę Bloku mniejszości naro-
dowych padło 12.904 głosów. *

2) Mława — Ciechanów — Prza-
snysz — Maków ma Żydów 23.401. W
r. 1928 Blok mniejszości otrzymał tu
8.436 głosów.

3) Sierpc — Rypin — Lipno ma
16.310 Żydów i około 24.000 Niemców.
W r. 1928 na listę Bloku mniejszości
padło 18.265 głosów.

4) Włocławek — Nieszawa — Kut-
no ma 29.330 Żydów i około 18 000
Niemców. W r. 1928 Blok mniejszości
otrzymał 18,857 głosów.

5) Płock — Płońsk — Gostynin ma
22.981 Żydów. W r. 1928 Blok mniej-
szości zebrał 14.587 głosów.

6) Łowicz — Sochaczew — Błonie
ma 21.500 Żydów i ponad 5.000 Niem-
ców. Blok mniejszości otrzymał
8.098 6losėw.

7) Skierniewice — Grójec — Rawa  

Mazowiecka ma 28.118 Żydów. Gło-
sów miał Blok w r. 1928 — 10,642,

Sanacja zapewniła pewną ilość
mandatów Żydom i Niemcom w pry-
watnych rozmowach. Żydzi i Niemcy
pójdą więc w całym kraju do wybo-
rów i oczywiście oddadzą głosy na
kandydatów BB.

To, cośmy napisali o województwie
warszawskiem, stosuje się dowszyst-
kich województw Polski centralnej i
woj. krakowskiego. Wszędzie tam
głosy żydowskie stanowić będą pod-
stawę dla uzyskania przez kandyda-
tów sanacyjnych żądanego przez usta-
wę minimum głosów.
W województwach zachodnich speł.

nią tę samą rolę głosy Niemców. Dla
przykładu podaję okręgi:

1) Poznań wieś — Oborniki —
Czarnków — Międzychód — Szamo-
tuły — Nowotomyśl dał w r. 1928 Blo-
kowi mniejszości 23.766 głosów.

2) Rzeszów — Wolsztyn — Ko-
ścian — Śrem — Gostyń — Rawicz—
19.072 głosów.

3) Bydgoszcz — Wyrzysk — Cho-
dzież — 30.304 głosów. :

4) Grudziądz — Brodnica — Luba-
wa — Działdowo — 15.419 głosów.

5) Toruń — Chełmno — Wabrzež-
no — 12.933 glosėw,
Okręgowe zgromadzeniawyborcze,

złożone niemal wyłącznie z sanato-
rów, dają gwarancję, iż kandydat Żyd
czy Niemiec będzie postawiony tylko
według umowy. Głosy Żydów i Niem-
ców nie będą więc w większości wy-
padków zużyte na swoje, żydowskie
czy niemieckie listy: padną na jedy-
ne listy — sanacyjne,
Trzeba to wiedzieć

S. R.  

PRZEGLĄD PRASY
KIEDY WYBORY?

Krążyły pogłoski, że wybory sej-
mowe odbędą się już we wrześniu.
Jednak uchwały stronnictw, zapo-
wiadające wstrzymanie się od wybo-
rów, zmieniły podobno plany obozu
rządowego. Przywódcy sanacji po-
trzebują czasu, by „zachęcić” wy-
borców do wzięcia udziału w akcie
wyborczym. Z tego powodu, jak dono-
si „Kurjer Poznański”

„termin wyborów powinien być tak do

krany, aby był dogodny dla wyborców, a

zwłaszcza dla tej ich masy, którą stanowią

chłopi. Z tego założenia wychodząc, tere-

nowi działacze „sanacyjni“ wysuwają za-

strzeżenia przeciw  wrzešniowi, jako mie-

siącowi intensywnych robót rolnych i stara

ją się skłonić czynniki decydujące, aby prze*

sunęły. wybory na okres późniejszy.

Drugim, także gospodarczym argumentem,

jest obawa spadku cen zboża skutkiem nad-

miernej. podaży bezpośrednio po żniwach”,

"Ostatni „Piast* ogłasza uchwały
wieców chłopskich w Małopolsce Za-
chodniej. Wszystkie skierowane są
przeciw ' udziałowi w wyborach.
Wszędzie . uchwalono domagać się
amnestji p. Witosa i innych więźniów
brzeskich,

RADYKALIZACJA WSI

Na pewne niepokojące przejawy
na wsi zwraca jeszcze „Piast''
„W naszych oczach — pisze — wytwarza

się na wsi nieprzejednany front antysana-
cyjny, będący równocześnie trontem niechę-
tnym inteligencji. Jeżeli do tego dodamy nie=
słychane obniżenie się stopy życiowej chło=
pa polskiego i tę falę ciemnoty, spowodowa-
ną sanacyjną bezceremonjalną polityką 0=
światową, to trudno się dziwić, że wieś pol-
ska radykalizuje się społecznie i że z tym
wzrostem radykalizmu idą w parze zjawiska
niebezpieczne zarówno ze względów pań-
stwowych, jak społecznych.

Ale czyż może być inaczej? Minęły czasy,
gdy dynastje stanowiły główną więź stosun-
ków wewnętrzno-państwowych. Patrjotyzm
nie wzbudzą ani puste frazesy na temat
państwa, ani szumne uroczystości i mundu-
ry. Miarą patrjotyzmu dlą przeciętnego oby-
watela jest i będzie na przyszłość jego po-

łożenie gospodarcze i stopień wolności, ja-
ki mu państwo pozostawia. Odebrać mu
chleb i wolność, to zbyt wielka próba”.

Zdaje nam się, że świadomość naro-
dowa i polityczna tego „przeciętnego
obywatela” jest na tyle rozwinięta, iż
odróżnia on naród i państwo od prze-
mijającego systemu rządów, Wieś jest
rozgoryczona, ale nie wierzymy — o-
pierając się choćby na relacjach na-
szych zwolenników i przyjaciół — że
przestała być patrjotyczną.

PRZEWRÓT DEMOGRAFICZNY
W NIEMCZECH

Prasa polska i obca ze zdumieniem
podnosi fakt niebywały, że w Niem-
czech przyrost naturalny ludności w
r. 1934 wzrósł z 2,4 do 7,1 proc.
Jeszcze w r. 1932 nadwyżka urodzeń
nad zgonami wynosiła 278 tys, w
1933 r. jeszcze mniej, bo 226 tys., a
w roku 1934, w pierwszym roku rzą-
dów Hitlera, 464 tysięcy. Wiemy, że
pod wpływem zarządzeń Mussoliniego
zwiększył się także przyrost ludności
we Włoszech, ale zwiększenie to by-
ło stosunkowo nieznaczne. W Niem-
czech mamy do czynienia z zupełnym
przewrotem demograficznym. Czem
to tłumaczyć?
Niemcy — pisze Ilustrow. Kurjer Codz. —

zostały opanowane duchem bojowym, hero-
iczno-romantycznym duchem starej Germa-
njii Młody Niemiec wychowany jest jako
przyszły żołnierz, młoda Niemka jako matka
przyszłych żołnierzy, Cnoty obywatelskie
Niemki — to przedewszystkiem rodzenie
licznego, mocnego i rasowego potomstwa,

Styl epoki, styl kulturalny Niemiec uległ
przemianie. „Etos' ludności niemieckiej, jej
psychika i system wartości, jej obyczajo-
wość są dziś zasadniczo odmienne. Zdumie-
wające jest nie to, że ta przemiana nastą-
piła, ale że nastąpiła prawie przez noc”,
Dziennik podnosi, że Niemcy

przechodzą okres kuracji odmładzają-
cej i że utrzymanie obecnego przyro-
stu oznaczałoby parcie na wschód.

W POLSCE SPADEK URODZEŃ
Ten sam rok, który Niemcom przy-

niósł niemal podwojenie przyrostu
ludności, był dla Polski rokiem naj-
większego spadku nadwyżki urodzeń.
Nadwyżka ta w r. 1932 wynosiła 444
tys., w roku następnym 402 tys., a w
roku ostatnim tylko 401 tys,
Według jednej z teoryj socjologicz-

nych, wzrost ludności zależy od
stypnia wiary w przyszłość, ożywia-
jącej masy narodu. Na wiarę tę
wpływają w różnych czasach i naro-
dach różne pobudki: religijne, poli-
tyczne, gospodarcze. W takim razie
Włochy i Niemcy, posiadające dziś
najwyższy przyrost, byłyby na. odami
o największem napięciu optymizmu
życiowego.



‚ ga.

Iwan Olbracht. Nikoła Szuhaj zbój-

nik Autoryzowany przekład z czeskiego D.
Oniszczyka. Przedmowa P, Hulki-Laskow-

skiego, Warszawa 1935, str. 288, Wydawni-

ctwo Nowoczesne,

W przeciwieństwie do Czechów,
tłumaczących z literatury polskiej
bardzo dużo, przekłady czeskich u-
tworów należą u nas do prawdziwych
rzadkości, Rokrocznie wychodzi w
Czechosłowacji po kilkanaście prze-
kładów polskich autorów, Każda
głośniejsza powieść polska znajduje
rychło czeskiego tłumacza i wydaw-
cę. My zaś bynajmniej nie rewanżu-

. jemy się im podobnie, Współczesna
literatura czeska jest w Polsce zupeł-
nie n:eznana,

Zadrażnienia polityczne wpłynęły
wprawdzie nieco hamująco na za-
interesowanie naszem  piśmiennic-
twem w Czechosłowacji, niemniej
jednak ostatniemi czasy ukazało się
tam sporo przekładów z naszej litera-
tury, że wymienimy: Zegadłowicza:
Budziejowickie łąki, Makuszyńskie-
go: Pannę z mokrą głową, i Skrzydla-
tego chłopca, Choromańskiego: 7а
zdrość i medycynę, kilka powieści
Ossendowskiego, Marczyńskiego i in-
nych,
Nowa powieść czeska Iwana Ol-

brachta zaciekawia nas tem więcej, że
autor otrzymał za nią państwową na-
grodę Czechosłowacji—stanowi więc
utwór poniekąd  ręprezentacyjny
współczesnej literatury czeskiej, Ale
przyczyn zainteresowania jest znacz-

nie więcej: źródła ich w temacie po-
wieści, oraz osobie autora. Jest nim
Kamil Zeman, piszący pod pseudoni-
mem Iwana Olbrachta, jeden z najwy-
bitniejszych beletrystów czeskich. Oj-
ciec jego był również powieściopisa-
rzem, używał pseudonimu: Antol
Staszek, należał do gorących naszych
przyjaciół, łączyły go silne i liczne
węzły z Polską, Syn wybił się na czo-
ło czeskich pisarzy współczesnych.
- Tematem powieści Olbrachta są
dzieje współczesnego Janosika Rusi
Podkarpackiej Nikody Szuhaja, „szla-
chetnego" zbója, który rabuje boga-
tych i obdarza ubogich, Wokół niego
urasta natychmiast legenda, przypisu-
jąca mu czyny niezwykłe i pasująca
na herosa Kołoczawy, nędznej wioski
ruskiej w Karpatach, Szuhaj mści się
za krzywdy społeczne swej wsi, giną-
cej w okropnej nędzy, wyzyskiwanej
nieludzko przez Żydów.

Żydzi pasorzytują na ciemnym ru-
skim chłopie, oplątują go przemyślną
siecią oszustw, pozbawiają ziemi, czy-
nią parjasem i nędzarzem, Któż się
więc zdziwi, że pewnego ranka wy-
buchnie w Kołoczawie pogrom, że
chłopi zrabują sklepy żydowskie i po-
leje się krew. Żydzi okrutnie pom-
szczą pogrom. Ale stosunki na Rusi
Podkarpackiej ulegają zmianom. Ko-
łoczawę zajmują Czesi. Z kim oni pój-
dą — duma Abram Beer, — poten-
tat miejscowy. „Z gojami, czy z na-
szymi ludźmi? Czy się połapią, że w
tym kraju niesposób panować bez
Żydów? Być może, że się jednak nie
połapią. Możliwe też, że się połapią
za dwa, trzy lata, za dziesięć lat, bo  

przecież j taki chrześcijański móżdżek
musi to zrozumieć”..,,

„Żydzi — czytamy w innem miej-
scu — śmieli się zjadliwym śmiechem,
jaki wywołują wściekłość i bezkresna
pogarda:
— Goje! Idjoci! Prosięce głowy!

Wypušcili Eržykę!..,"
Małe żydzięta śpiewają žargonową

piosenkę, której nauczyły je matki:
Oj, oj, oj,
Fijany jest goj.
Bo goj musi pić, —

Bez wódki trudno żyć.

Oj, oj, oj,
Bo to przecież goj,

Nienawiść do Żydów — to jeden z
motywów powieści; na inne składa
się pełna perypetyj miłość Szuhaja i
fantastyczne jego przygody, wreszcie
straszna zemsta współrodaków.
Temat romantyczny, który w lite-

raturze europejskiej, tak wielu zaj-
mował twórców i zrodził tyle świet-
nych powieści, potraktował czeski po-
wieściopisarz z rozważną j chłodną
przedmiotowością, Bogaty materjał,
zebrany z autopsji, ujął w ramy zwar-
tej opowieści, w której elementy fa-
bularne osiągają znaczenie dominu-
jące. Wtajemniczając nas w bieg wy-
padków, nie zdołał jednak głębiej od-
słonić arkanów chłopskiej duszy, ani
też w pełni wyzyskać plastycznych
atrybutów środowiska, w którem
sprawa się rozgrywa. Mimowoli przy
czytaniu tej powieści przychodzi na
myśl Tetmajer i Reymont, wzory nie-
dościgłe, o ileż artystycznie wyższe,
barwniejsze, głębsze, prawdziwsze!
Mimo wszystko powieść Olbrachta

czyta się z dużem zainteresowaniem i
niemałą satysfakcją, Przekład D, O-
niszczyka naogół bardzo staranny.
Natomiast słowo wstępne P. Hulki-
Laskowskiego razi zbytecznem rekla-
miarstwem, którego ani autor, ani po-
wieść zupełnie nie potrzebowały.

EL
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ZE $SWIATA KULTURY
Z polskiej prasy muzycznej, Numer szó-

sty kwartalnika „Muzyka Polska”, wydawa-

nego przez Tow, Wydawn. Muzyki Polskiej,
poświęcony jest omówieniu warunków pra-

cy kompozytorów i muzyków polskich i sy-

tuacji na muzycznych rynkach wydawni-

czych, We wstępnym artykule p. t. „Fron-

tem do muzyki” Zbigniew Drzewiecki cha-

rakteryzuje ciężkie położenie kompozyto-

rów i muzyków polskich. Autor, uzasadnia-
jąc społeczne zadanie muzyki, wzywa do

zaradzenia złemu przez organizowanie

„Świąt muzycznych”, przez opodatkowanie
-się miast — do planowej akcji, której ha-

słem byłoby „Frontem do muzyki”.

Teodor Zalewski, walcząc z krzewieniem

sie na zawodowym terenie muzycznym dy-

letantyzmu i nieuctwa, omawia w artykule

swym problemy organizacji zawodu mu-

zycznego. W związku z tym artykułem re-

dakcja „Muzyki polskiej” zamieszcza jako

artykuł dyskusyjno-informacyjny pracę Ot-

to Grafa, p. t. „Organizacja życia muzycz-

nego w Niemczech”,

Dr. Tedeusz Szeligowski, w artykule

je do zdania prof. Chylińskiego, który oś-

wiadczył, że „Czas najwyższy, aby skończo-

no z tatrzańskiemi legendami w twórczości

Karłowicza, niemającemi ani logicznego, ani
psychologicznego uzasadnienia".. Dr. Sze-
ligowski, analizując twórczość Karłowicza,

stwierdza, że twórczość ta jest ściśle zwią+

zana z Wilnem, z którego pochodził.

Bronisław Rutkowski w wywiadzie z
Kierownikiem muzycznym Polskiego Radjo
p. Edmundem Rudnickim omawia współpra-
cę świata muzycznego z Polskiem Radjo.
Pozatem kwartalnik „Muzyka Polska”

przynosi omówienie wszystkich ostatnich
wydawnictw muzycznych oraz bogatą kro-
nikę wydarzeń w kraju i zagranicą

„Muzeum Alfonsa Daudet, Wczoraj ot-
warte zostało Muzeum Alfonsa Daudet w
Fontvieille, w młynie, w którym powstały
słynne „Lettres de mon moulin", Rząd był

reprezentowany na uroczystości przez min,

Herriot, który wygłosił okolicznościowe
przemówienie.

Cena zł. 1.80.   
(o wspólnego mają Katowice z katem?
Instytut Śląski wydał broszurkę „o-

śląskich nazwach miejscowych”, Wiele
z tych nazw tłumaczy się łatwo; np.
Mysłowice, Świętochowice, Siemiaio-
wice, to typowe nazwy patronimiczne.
Oznaczają one miejscowości, w któ-
rych niegdyś siedzieli potomkowie lub
poddani ludzi, noszących imiona My-
ślibor czy Myślimir, Świętomir, Sie-
man lub Siemiral, Skąd jednak po-
wstała nazwa Katowice. Oznaczają о-
ne ludzi, którzy mają jakiś związek z
katem. Ale jaki?
„Czyż musi to być koniecznie kat. wyko-

nvjący wyroki śmierci? — pisze p, Witold
Taszycki we wspomnianej broszurze. Wcale

nie, mógł być to człowiek przezywany katem

z powodu jego srogości, czy też dla jakiejś

innej przyczyny... W łęczyckich księgach
 

sądawych z końca XIV w. spotykamy się

z osobami, noszącemi przezwisko „kat“,

choć bynajmniej zawodu kata nie wykony-

wali, I tak pojawiają się właściciele wsi

Torola pan Stefan zwany Kat (dominus Ste-

pkanus, heres de Topola, dictus Kat) oraz

Wisław Kat, także dziedzic z Toroli. Przy-

puszczenie zatem, że nazwa Katowice ozna-

cza potomków lub poddanych członka o

przezwisku Kat, ma wszelkie cechy praw-

dopodobieństwa”,

Mamy nadzieję, że przypomnienie
to nie uczyni Katowiczanom ich mia-
sta mniej drogiem. Są przecież miej-
scowości, nazywające się szlachetniej;
jak Pacanów, lub Mościska, które jed-
nak budzą asocjacje mniej przyjemne
niż Katowice...

Ograniczenie liczby studentów na uni-
wersytetach rumuńskich, Na podstawie uch-
wały rady międzyuniwersyteckiej oraz de-

cyzji minista oświaty liczba studentów na

wszystkich uniwersytetach w Rumunji zo-

stała ograniczona do pewnego maximum.

Liczby ustalone dotyczą tymczasem jedy-
nie studentów, którzy będą przyjęci na je-

sieni, z rozpoczęciem nowego roku szkolne-
$o, na poszczególne Uniwersytety. Liczby

te są następujące: Uniwersytet w Buka-
reszcie 2,760 studentów, Uniwersytet w

w Jassach 1,440, Uniwersytet w Cluj 930,

Uniwersytet w Czerniowcach 850 studen-

tów. Decyzja ogranicza również liczbę stu-

dentów w Politechnikach w Bukareszcie i
Temeszwarze oraz w Akademjach Handlo-

wych w Bukareszcie i Cluj. Liczba studen-

tów w Akademjach Rolniczych, Muzycznych
i Sztuk Pięknych oraz na Architekturze nie

została ograniczona. Z powodu powyższego

ograniczenia przyjmowanie studentów na  

wszystkie Wydziały będzie się odbywało
na pjodstawie egzaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu kompozytor-

skiego, Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu

kompozytorskiego na utwór chėralny A

capella, rozpisanego przez Odział Poczto-
wego Przysposobienia Wojskowego Wilno.

Nagrody i odznaczenia otrzymały nastę-

pujące utwory: drugą nagrodę zł. 150. —

„Szturm do okopu odparty” prof. Z, Mo-
czyńskiego, 3-cią nagrodę — zł. 100 —

„Pieśń tułacza — K. Jurdzińskiego. Pierw=

sze odznaczenie — „Czuwaj Polsko" St.

Lipskiego, drugie odznaczenie — „Ażebyś
ty jasne słonko” prof. St. Popiela,

Ze względu na małą ilość utworów nade-

słanych na konkurs komisja uznało za sto-

sowne pierwszej nagrody nie udzielać, wy*

różniła natomiast utwór Czesława Zele-
chowskiego p. t. „Dwie basetle“.

Prace nienagrodzone i nieodznaczonę

można odebrać do dnia 1 sierpnia r. b.

 

ze świata filmu
№ dniu 10 sierpnia r. b. odbędzie się

w Wenecji otwarcie III wystawy sztuki
filmowej, w której poza Ameryką, biorą
udział: Austrja, Holandja, Czechosłowa-
cja, Niemcy, Anglja, Indje i Polska, Re-
gulamin wystawy ustalił, iż na pokazach
mogą być demonstrowane tylko te filmy,
które dotąd nigdzie wyświetlane nie by-
ły. Będzie to więc jakgdyby pierwszy ро-
kaz najwybitniejszych filmów produkcji
światowej,
Z firm polskich zaproszono konsor-

cjum filmowe „Panta - Film".  Konsor-
cjum to zrealizowało ostatnio film p. t.

„Dzień wielkiej przygody” pg. scenar-
jusza Ferdynanda Goetla, Z wybitnych
sił biorących udział w filmie występują:
Kazimierz Junosza Stępowski oraz F,
Brodniewicz. Szeroki również udział bie-
rze młodzież. Jest to film sensacyjny o
podłożu awanturniczem, którego akcja
rozgrywa się na pograniczu polsko - cze-
skiem.
Temat filmu porusza zagadnienie kon-

fliktu między prawem pisanem a prawem
życia wśród młodego pokolenia,

a a
W filmie „Romeo i Julja“ wytwėrni

M, G. M. Julję grać będzie Norma Shea.
rer, Romeo-Brian Aherne,
Wytwórnia M, G. M, przygotowuje

film p. t. „Glitter“ z Joan Grawlord
i Brian Aherne w rolach głównych w reż
Van Dyke. ч

kz A

Harold Lloyd wykona dla wytwórni
Paramount film p. t, „Mleczna droga”
pod kierunkiem reżyserskim Leo Mo
Carey.

SK

Wytwórnia Paramount przystępuje do
realizacji filmu „Samson i Dalila". prze-
robionego ze słynnej opery Saint Saen-
sa, Reżyserję obejmie Cecil de Mille,

* оаа ой
Reżyserję nowego filmu Marleny D'e-

trich p. t. „Invitation to Happiness" o»
bejmuje Lewis Milestone,

* *

Anna Sten podpisala kontrakty na wy-
konanie 3 filmów, jednego dla wytwór-
ni M. G. M, p. t. „Dange - rous Rhythm“,
drugiego dla Columbii pod kierunkiem
Józefą Sternberga (tytuł nieustalony),

wreszcie trzeciego, w Anglji pod kie-
rownictwem Aleksandra Kordy.

4 ae )

Samuel Goldwyn nabył za 35,000 dol.
prawa autorskie powieści Sinclair Lewi-
sa „Dedsworth“ celem dokonania prze-
róbki filmowej.

wę w

Wytwórnia Warner Br. przystępuje
do realizacji filmu „Rok 1893" według
powieści Wiktora Hugo.

* * *

Donoszą z Bombaju, iż przygotowy*
wany jest film, mający na celu populary-
zację buddyzmu we wszystkich częściach
świata, Film ten ma w sposób przejrzy-
sty propagować zasadnicze doktryny
nauki Buddy.
6

Wielkie amerykańskie wytwórnie fil-
może ogłosiły w ogólnych zarysach
program pracy na przyszły sezon. Wy-

| twórnia Paramount ma nakręcić 65 wiel-
kich filmów i 200 krótkometrażowych,
Werner Br. zapowiada 60 filmów wiel-
kich i 100 krótkich, Universal — 42
wielkie i 200 krótkich etc.

жа о@

Wedle danych Instytutu „Luce“ w
całych Włoszech istnieje w chwili obec-
nej 4,508 kinoteatrów z których  zale-
dwie 2.920 posiada urządzenia dla fil
mów dźwiękowych.

ой
Najnowszym filmem Sylwii Sidney bę-

dzie „Let's Get Married“ wytw. Para.
mount.

MOS RB

Słynny artysta filmowy John Barry-
more pozostaję narazie bez engagement.
Przewidują, iż karjera jego w Ameryce
skończyła się. Także Douglas Fairbanks
po powrocie z Singapore do Hollywood
nie przystąpił jeszcze do pracy filmowej.

* **
Maurice Chevalier grać będzie w fil-

mie „The beloved Vagabond" („Kochany
łazik”) według powieści Locke'a w
wytwórni Toeplitz-Production.

**

Wytwórnia Columbia wykonać ma
film przerobiony z powieści Maurice
Renarda p. t. „Ręce Orlaca"”, Reżysero-
wać będzie Karol Freund.

 

ZEWSZAD...
ALKOHOLIZM I WYPADKI

SAMOCHODOWE

Jak stwierdzila statystyka St. Zjedno-
nych, na 100 katastrof samochodowych,
przypada jeden zabity w katastrofie,
gdzie prowadzącym jest kierowca zupeł-
nie trzeźwy, a na katastrofy, gdzie pro-

wadzący był albo nałogowym alkoholi-

kiem, albo działał chwilowo, pod wply-

wem trunku, przypada 2 zabitych. Aby
się przekonać o słuszności tego wyniku,

zarządzono w Hamburgu ekspertyzę

krwi kierowcy, biorąc jedną trzecią,

grama krwi pod zbadanie zawartości mi-

krobów, Badacze stwierdzili, że chodzi

także o stwierdzenie, czy kierowca był
przyzwyczajony do alkoholu, czy też

działał pod wpływem jednorazowego spo

życia trunków rozpalających, Dotych-

czasowe wyniki badań w Niemczech, np.

w Hamburgu i we Frankfurcie n. M. nie

doprowadziły do pozytywnych rezulta-

tów. Jednakże badania statystyczne w

Ameryce są dowodem, że alkoholizm,

bardzo wśród kierowców rozpowszech-

niony, ma stanowczy wpływ na tak czę-

ste wypadki samochodowe, wobec czego

właściciele samochodów lub garażów

zwracają coraz .pilniejszą uwagę, przy

godzeniu kierowców, na to, czy nowo

przyjęty do służby, zdradza zamiłowanie

do trunków, czy też zalicza się do absty-

mentów.

JASKINIA GRY W BADEN,
POD WIEDNIEM

Znane wszystkim Wiedeńczykom ką-

pielisko pod Wiedniem, Baden (tuż pod  

Wiedniem; jedna z pierwszych stacji
kolei południowej), było przed laty
dość skromnem miejscem  leczniczem.
Jeździli tam chętnie różni Żydzi stołecz-
ni, zwykle drugo i trzeciorzędni bankie-

rowicze i kupcy. Z tej racji zwano Baden
popularnie: „Juden - Schwemme* (pła-
wialnia żydowska). Było to za dawnych
dobrych czasów cesarstwa Austro - Wę-
gierskiego, kiedy Habsburg rozkazywal
z „Burgu” wiedeńskiego aż 22 narodowo-

_ściom, wśród których i Polacy z ówcze-
snej Galicji wcale nie ostatnie miejsce
zajmowali.

Dziś wytworzył się całkiem nowy a
odwrotny stosunek. Cesarstwo Austro-
Węgierskie upadło, ale skromny niegdyś
Baden urósł niepomiernie. Jakim sposo-
bem? Bardzo prostym. Oto w miejsco-
wem kasynie zainstalowano dom gry w
ruletę oraz w bakarata. Nie dość na tem.
Zarząd kasyna ma zamiar, obok rulety
i bakarata, otworzyć kilka nowych stoli-
ków do gry, zwanej „trente-et-quarante".

Czyli całhiem jak w upadającej jaskini
gry, w slawetnem swego czasu Monte

Carlo, na uroczej Riwierze morza Śród-
ziemnego. Na tę nowość czekają z upra-

gnieniem restauratorzy, hoteliki i wła-
ściciele drogich pensjonatów w skrom-

nym niegdyś Badenie, Jest to tem nie-
bezpieczniejsze, ponieważ sezon kąpielo*

wy w Badenie zaczyna się od jak naj-
wcześniejszej wiosny — zwykle na Wiel-

kanoc — a trwa do jaknajpóźniejszej je-

sieni. Kąpiele staną się zczasem miłym

tylko pozorem. Głównym celem jest i

pozostanie — hazard,  

POPYT NA ORYGINALNE
SCENARJUSZE

Według opublikowanej niedawno sta-
tystyki, obejmującej okres od września
1934 r. do lutego 1935 roku, nakręcono w

Stanach Zjednoczonych: filmów według
scenarjuszy oryginalnych 158, według
przeróbek powieści 127, według przeró-
bek utworów scenicznych 37,
Jak widać z powyższego zestawienia,

na 322 filmy, 49 proc. nakręcono we-

dług specjalnie w tym celu napisanego

scenarjusza.

FILM, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ
MUSSOLINI, HITLERISTALIN

W studjo filmowem Foxa nakręca się

obecnie film pod tytułem „Życie zaczy-

na się od 60-tki”. W filmie tym biorą u-

dział następujący artyści Leo Tracy, W.

C. Fields, Mary Carr, Leila Hyams, oraz
główni „aktorzy współczesnych dziejów,
Hitler, Mussolini i Stalin. W toku akcji

ukaże się również ekskról Hiszpanji Al-

fons XIII jako partner May West. Wy-

twórnia otoczyła scenarjusz filmu jaknaj-

ściślejszą tajemnicą, bojąc się, by nie wy-

kradziono pomysłu filmu. W zakończeniu
filmu zobaczymy wyjątki ze słynnych
przeglądów tygodniowych Foxa, przed-
stawiających między innemi Mussolinie-

go, Hitlera i Stalina, Film ukazać się ma

w początkach przyszłego roku.

WYSTAWA SAMOLOTOWA

W SZTOKHOLMIE W 1936 R,

W roku przyszłym, 1936, od 15-g0 ma-
ja do 1 czerwca odbędzie się w Sztokhol-

mie, pod protektoratem księcia następ*
cy tronu, Gustawa Adolfa, wielka mię-

dzynarodowa wystawa samolotów. i

wszystkiego co się z tem wiąże. Równo"
czenie odbędą się międzynarodowe wzlo.

ty konkurencyjne, celem uzyskania na-  
grody, w celu pozyskania północnego
„Aviation-Cup", Przewodniczącym ko-

misji awjacyjnej jest p, T. Nothim, prezy*
dent stolicy szwedzkiej, a na czele ko-
mitetu wykonawczego stoi kapitan C.
Flerman, prezes szwedzkiego stowarzy-
szenia transportów samolotowych.

NAJSTARSI AKADEMICY
FRANCUSCY

Przy sposobności obchodu uroczystego
300 lecia Akademji Francuskiej, wyszła
liczy obecnie 90 lat, Wicestarostą Aka-
demję, wraz z listą obecnych jej człon-
ków. Widać z niej, że najstarszym aka-
demikiem jest obecnie p. Juljusz Cam-
bon, b. ambasador francuski w Berlinie
podczas wybuchu wielkiej wojny w r.

1914, który urodził się w r. 1845, a więc

liczy obecnie 90 lat. Wicestarostą Aka-
demji jest znany powieściopisarz Paweł
Bourget (autor „Le Disciple“, „Menson-

ges”), ur. w r. 1852 liczący obecnie 83 rok
życia. Był on wielokrotnie ojcem chrzest-
nym nowo mianowanych, między innymi
marszałka Petain'a i gen, Weyganda,

KTO PIERWSZY NOSIŁ KRAWAT?

Na to pytanie dość trudne do odpowie-
dzi, odpowiadają gazety francuskie: Jak
się zdaje, pierwsi ludzie, noszący na szyi
coś w rodzaju krawata, byli to Chorwaci,
W średnich wiekach, czytamy dalej, ród,
zwany Chorwatami, zamieszkiwał część
Karpat. Byli to dzielni i bitni wojownicy.
Wszyscy nosili na szyi chustkę fularo-
wą, którą z biegiem czasu, nązwano kra-

watem, co odpowiada nazwie: „Kroat”,
jak nazywają Chorwatów zagranicą.
Około r. 1660 (za panowania Ludwika

XIV-go) zwerbowano Chorwatów do
wojska francuskiego. I wtedy krawat
wszedł w Paryżu w modę. Wszyscy ele-  

ganci paryscy starali się o to, aby zdobić
się kawałkiem jedwabiu, okręconym
naokoło szyi, Krawat przechodził od te-
go czasu najrozmaitsze zmiany, z pomię-
dzy których jedną z najbardziej wynatu-
rzonych, przypada na pierwszą połowę
19 stulecia i utrzymywała się dość dłu-
go w Niemczech, w kształcie „halsztuka”,
z pod którego wychodziły dwa końce,
zwanę „Vatermėrder“,

NIEBIESKI BRYLANT PRZYNOSI
NIESZCZĘšCIE

Jakim sposobem słynny brylant o nie.
bieskawym połysku znalazł się najpierw
w posiadaniu skarbca carskiego, a obec-
nie zawędrował aż do Nowego Yorku —
tego nikt napewno wiedzieć nie może,

Dość, że z tym brylantem łączą się smu-

tne podania, Pierwszą jego właścicielką
miała być Marja Antonina, małżonka
króla francuskiego, Ludwika XVI. Jak
wiadomo, zarówno król, jak Marja Anto-
nina, zginęli (1793) na szafocie. Następ-
nym właścicielem kamienia miał być ja-
kiś wielki książę rosyjski, którego zamor
dowano. Następnie przejść miał niebies-
kawy brylant na własność Sułtana Abdul
Hasuda, który jak wiadomo pozbawio-
ny został tronu i zmarł na obczyźnie,
Znana przed kilkudziesięciu laty artyst=
ka dramatyczna, pani May Smuts, staw-
szy się skolei właścicielką niebieskiego
brylantu, spadła ze schodów, odniósłszy
ciężkie porażenia, z których nigdy już
całkowicie wyleczyć się nie mogła. W
czyim ręku jest obecnie tragiczny ka-
mień? Niewiadomo. Jest pewne, że fubi-
ler amerykański, który go ostatecznie
kupił, nie może się go pozbyć, ponieważ
każdy obawia się mistycznych skutków
nieszczęsnego kamienie z niebieskawym
połyskiem.

 



 

у
|
\

ZA
ч į ASwm mać

W 125 lat po Montgolfierach
Zakończyły się zgłoszenia i w po-

łowie września odbędzie się znów w
(Warszawie start do międzynarodo-
wych zawodów balonów wolnych o
uhar Gordon-Benelta. Zawody te od-

Srwsć się będą tym razem w roku
jubileuszowym gdyż niedawno, w
czerwcu minęło 125 lat od śmierci
Józefa, starszego x braci Montgol-
fier'ów, protoplastów wszelkich balo-
niarzy, jacy dziś wznoszą się w obło-

   
Bracia Stefan i Józeł Montgoliier.

ki. Warto zreasumować wyniki, jakie
osiągnęliśmy w żegludze powietrznej
od tego czasu.

Bracia Montgolfier, Jakób i Józef
byli właścicielami fabryki papieru.
Pracowali razem; najpierw nad ulep-
szeniem tej fabrykacji, (omi wytwo-
rzyli t. zw. papier welinowy), a póź-
niej zajęli się aeronautyką, Podobnie,
jak James Watt, według opowiadań
dla młodzieży, obserwując pokrywkę
imbryka, unoszoną do góry przez pa-
rę gotującej się w nim wody, wyna-
lazł maszynę parową — tak i nasi pa-
piernicy wykryli, że ciepłe powietrze
ma moc podnoszenia przedmiotów w
górę. I oto zasada aeronautyki usta-
lona, Wykonanie poszło za tem w
szybkiem tempie i w r. 1782 wzniósł
się pierwszy ich balon. Był on, jak się
łatwo domyśleć, sklejony z papieru, w
kształt kulisty, pięknie malowany; u
dołu powłoka miała otwór, pod któ-
rym na odpowiednim ruszcie paliła |-
się słoma, napełniając powłokę cie-
płem powietrzem, lżejszem od ota-
czającej atmosfery i dzięki temu ba-
lon szparko wznosił się w górę, a od-
powiednie przytłumianie, czy podsy-
canie ognia stanowiło regulację ruchu
wśórę, lub nadół. Nowinka ta wy-
wołała wielkie zaciekawienie w ca-
łym świecie i rozpowszechniła się
dość szybko: do nas, do Warszawy,
dotarła w parę lat i w r. 1788 Francuz
Blanchard wzniósł się u nas na „mont-
golfierze” w towarzystwie ciekawego
wrażeń magnata Jana Potockiego.
Ten prymitywny balon ustąpił nie-
bawem miejsca lepszemu, bo już w
rok po Montgolfierach, dn. 1 grudnia
1783 roku uczony fizyk Charles odbył
pierwszą podróż powietrzną z Pary-
ża w okolice w balonie, napełnionym
wodorem zamiast ciepłego powietrza.
Ale balon pędzony ogrzanem powie-
trzem „trzymał się jeszcze długo, ja-
ko narzędzie widowiskowe i dla dzi-
siejszych czytelników będzie może in-
teresujące wspomnienie takiego lo-
tu, oglądanego przez piszącego te sło-
wa przed laty czterdziestu kilku,

Objeżdżał wtedy prowincjonalne
miasta dawnej Kongresówki aeronau-
ta Zieliński. Jego montgolfier nie był
oczywiście z papieru, tylko z żaglo-
wego płótna, nie miał gondoli, czy ko-
sza, tylko u dołu przyczepiony był
spadochron, a na nim wisiał aeronau-
ta: widowisko polegało nietylko na
wzniesieniu się, lecz i na skoku ze

 
 

spadochronem. Nie było to bardzo in-
tratne widowisko, gdyż do zagrodze-
nia, gdzie odbywało się przygotowy-
wanie balonu do lotu i gdzie wstęp
był płatny, poszło niewielu widzów:
tłum rozumował praktycznie, że zze-
wnątrz też zobaczy wznoszący się ba-
lon jeszcze lepiej, bo zadarmo. Tłum
zebrał się olbrzymi. Po dłuższem o-
czekiwaniu, podczas którego Zieliński
objaśniał płacącym spektatorom u-
rządzenie balonu, nastąpił wreszcie
start. Balon, zwolniony z uwięzi, po-
derwał się i szybko uniósł w powie-
trze, wśród okrzyków zdumienia ze-
branych. Aeronauta wisiał uczepio-
ny do sznurów spadochronu za pas,
nogi miał w strzemionach, rękoma
trzymał się jakichś obręczy. Uniósł
się do wysokości może 1.500 metr.
(sądząc z wielkości postaci), poczem
dostrzec można było jakieś ruchy nóś
i oto spadochron odczepił się od ba-
lonu' i runął wśród powszechnego
„Achl” wdół. Niebawem jednak roz-
winął się i spokojnie opadł na pola
zamiejskie. Balon tymczasem, pozba-
wiony dolnego ciężaru, zaczął się chy-
botać ,wreszcie pod wpływem wiatru
i ciśnienia ogrzanego powietrza prze-
wrócił się otworem do góry, wypu-
ścił smugę dymu z wnętrza i zaczął
najpierw powoli, potem coraz szyb-
ciej, opadać wślad za spadochronem.
Tak się skończyło widowisko w po-
wietrzu, ale nie na ziemi. Gdy bo-
wiem balon zaczął się unosić z wia-
trem, tłum instynktownie ruszył rów-
nież w tym kierunku, ponieważ wszy-
scy mieli nosy zadarte do góry, więc
w ciasnocie co rusz to ktoś komuś na--
stąpił na nogę, trącił, chnął
it d. Wynikły skłótnie i bójki,
a gdy do tego dołączył się antago-
nizm cywilów i „rusków”', którzy gro-
madnie wylegli na widowisko z ko-
szar, bójka przybrała rozmiary ogól-
ne i musiała wkroczyć policja, oraz
zaalarmowana kompanja wartowni-
cza... Mimo to jednak widowisko po-
zostawiło wielkie wrażenie, publicz-
ność, niezblazowana jeszcze dzisiej-
szemi akrobacjami powietrznemi, wy-
rażała podziw dla odwagi i zręczności
Zielińskiego.

Po Montgolfierach wznosił się paro-
krotnie Pilatre de Rozier i próbował
ulepszyć balon przez kombinację ©-
grzanego powietrza i wodoru, umiesz-
czonego w drugiej, mhiejszej powłoce;
sąsiedztwo ognia i palnego gazu oka-
zało się jednak fatalne i śmiałek o-
statecznie życiem swe próby przypła-
cił. Charles, o którym już wspomnia-
łem, zbudował balon, który miał wła-
ściwie już wszystkie zasadnicze rysy
dzisiejszych: powłokę miał z impre-
$nowanego płótna, napełniony był ga-
zem (wodorem), miał klapę do wy-
puszczania gazu, gdy aeronauta chciał
się opuścić i zabrał balast w postaci
woreczków z piaskiem, które mógł
wyrzucać, gdy chciał się wznieść wy-
żej i balonowi trzeba było ulżyć.
Charles jest więc właściwie wynalaz-
cą wszystkich zasadniczych narzędzi
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KONKURS PIWOSZÓW W LOS ANGELES
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i.poBain ze IGORA! iai Arab Joe Sywayc, ktėry wypil 13pirlitra
„piwa w 1 $. 35 minut,  

aeronautyki. Był to uczony fizyk, e-
steta, lecz nie sportowiec. Wzniósł
się raz tylko, a lot, zwłaszcza widok
słońca, poczas gdy pod nim panowały
już wieczorne ciemności, zrobił na
nim tak wielkie wrażenie, że nie
chciał już drugi raz tego eksperymen-
tu powtarzać,

Od czasów Charles'a, t. zn. przez
125 lat, niewiele się w tej dziedzinie
zmieniło, Zamiast drogiego i nieodpo-
wiedniego wodoru używamy dziś gazu
oświetleniowego „powłoki są dziś wy-
trzymalsze, pczyrządy miernicze czul-
sze j wszechstronniejsze, Balon sam
pozostał, jak był, na łasce wiatru i
może być użyty tylko do niektórych
specjalnych celów.

Już wojska rewolucji francuskiej
zaczęły używać balonów do celów
wojny i stworzyły specjalne oddziały
„aerosterów'. W bitwie pod Fleurs
w r. 1794 oddały one pewne usługi.
Znane jest też wydostanie si, balonem
Gambetty z oblężonego Paryża w
czasie wojny francusko - pruskiej.
Dziś armje używają balonów na uwię-
zi, jako środków obserwacyjnych.
Pozatem balon wolny pozostał tylko
narzędziem sportu, zaprawy lotników,
oraz zwłaszcza w ostatnich dziesiąt-
kach lat instrumentem do badań
atmo- i stratosłery. 3

Usilowania wyksztalcenia balonu
jako środka komunikacji zwróciły się
w kierunku balonów, poruszanych
motorami, sterowców. I na tem polu
pierwsze kroki zrobili Francuzi: przed
prawie dokładnie 50-ciu laty dwaj o-
ficerowie francuscy Crebs i Renard
odbyli pierwszy pomyślny lot balo-
nem, zaopatrzonym w śmigło popędo-
we i stery. Jednak widoczne dla każ-
dego konstruktora słabe strony tego
rodzaju komunikacji sprawiły, że na-
ogół panuje bardzo mały entuzjazm do
sterowców; oddają one usługi nie -
współmiernie małe w stosunku do
kosztów i trudności. Tylko Niemcy
upierają się przy swoich Zeppelinach,
jak dotychczas z miernym skutkiem,
dla nich może ze specjalnych wzglę-
dów może j cennym. lnne narody
główny nacisk kładą prawie wyłącz-
nie na aeroplany, t. į. na maszyny
cięższe od powietrza, przewidziane
przezPryśsaw:„Lalce',ż3 +
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Od wielu już lat chwalą się Francuzi,
Niemcy, Włosi, czy Amerykanie, że jakiś
pociąś — np. Berlin — Hamburg, albo
Paryż — Nizza lub Rzym — Neapol — są
najszybsze na świecie. Nieprawda! Naj-
szybsze pociągi na świecie są w Anglji.
Przy tej sposobności przypomnieć trzeba,
że koleje żelazne w Anglji nie są wcale
własnością państwa, ale należą do czte-
rech wielkich Towarzystw Kolejowych,
czyli, inaczej mówiąc, są raczej przed-
siębiorstwem prywatnem. Przedsiębior-

stwa kolejowe mają dziś do walczenia z
różnemi konkurencjami, jak komunikacja
samolotowa, żegluga rzeczna, oraz naj-
niebezpieczniejszy konkurent, mianowicie
samochód i wytworzona przezeń sieć

, autobusów osobowych, lub ciężarowych.
Aby tedy konkurencji stawić czoło, nie zwróciły się stowarzyszenia kolejowe do

 

Kraj platyny, szmaragdów
i kawy

Do rzędu państw, mających w Polsce
swych pelnomocnych przedstawicieli
dyplomatycznych, przybyła w tych
dniach Republika Kolumbijska (La Re-
publica de Colombia), Е

Kolumbja leży na skrajnym północo-
zachodzie lądu Południowej Ameryki,
ograniczona z północy morzem Karaib-
skiem, ze wschodu — Wenezuelą, z po-
łudnia — Brazylją i Peru, z południo-
zachodu — Ekwadorem, z zachodu Pa-

cyfikiem i z północo - zachodu — kana-
łem Panamskim. Ogółem Kolumbja ma
1.201.520 km.» i zajmuje trzecie co do
obszaru miejsce w Ameryce Południowej
a siedemnaste w świecie.
Ludność Kolumbji obliczona jest na 8

miljonów mieszkańców i składa się głó-
wnie z metysów (40 proc.), oraz murzy-
nów i mulatów (35 proc.), resztę stano-
wią biali (10 proc.) i Indjanie. (ok. 158
tys.). Biali są prawie wyłącznie pocho-
dzenia hiszpańskiego, metysi mieszańcy
krwi hiszpańskiej i indyjskiej. Z pośród
Indjan Kolumbji połowa żyje jeszcze
dziko, głównie w dorzeczu Amazonki i
Orinoco. Językiem oficjalnym jest hisz-
pański, przechowany tu w najczystszej
formie,

Kolumbja, mimo iż otrzymała nazwę
od odkrywcy Ameryki, Krzysztofa Ko-
lumba, odkryta została przed dotarciem

jego do jej brzegów (w r. 1502) przez A-
lonzo de Ojeda) (w r. 1449). Największą
potęgę polityczną w tym kraju miały
wówczas ludy Czibcza, które wkrótce
zostały podbite przez  wojowniczych
przedstawicieli korony hiszpańskiej. W
r. 1547 część obecnej Kolumbji otrzyma-
ła nazwę Nowej Granady, która się u-
trzymała aż do uzyskania przez ten kraj
całkowitej niepodległości. W r. 1563
Nowa Granada weszła w skład wice-
królestwa Peru, a w r. 1751 utworzyła
sama wice-królestwo, do którego zosta-
ły włączone Wenezuela i Ekwador. Ol-
brzymie podatki i nadużycia władz
hiszpańskich, bogacących się kosztem
ludności Kolumbji, wywołały rewolucję
przeciw Hiszpanii, i od r. 1811 do r. 1821
trwały krwawe walki z Hiszpanami, w
czasie których Nowa Granada, Wene-
zuela i Ekwador połączyły się wspólnie
pod nazwą Kolumbji. W r. 1813 ogło-
szono niepodległość, a 17 grudnia 1819
r. bohater narodowy, Szymon Bolivar,  

proklamował republikę „Wielkiej Ko-
lumbji”, do której, prócz Wenezueli i
Ekwadoru, weszła też Panama, Po
śmierci Bolivara (r. 1830) Wenezuela i
Ekwador odseparowały się od Wielkiej
Kolumbji i w r. 1831 ukonstytuowała się
ponownie republika Nowej Granady, ob-
jąwszy ziemie dzisiejszej Kolumbji i
Panamy. W r. 1858 Nowa Granada roz-
padła się na osiem państewek federacyj-
nych pod wspólną nazwą Konfederacj.
Granady.
Nazwę Kolumbji otrzymały te pań-

stewka dopiero w r. 1863, a jedność pań-
stwowa republiki została uchwalona na
mocy nowej konstytucji z r. 1886.
Panama, która w r. 1831 weszła w

skład późniejszej republiki Kolumbji, w
r. 1856 odseparowała się od niej, po kil-
ku latach ponownie weszła w jej skład,
a w roku 1903, w porozumieniu ze Sta-
mami Zjednoczonemi, ogłosiła niepodle-
głość. Kwestja Panamska była przez dłu-
gie lata przyczyną nieporozumień  po-
między Kolumbją a Stanami, zakończo-
nych dopiero traktatem w r. 1922, aa
mocy którego Kolumbja, wzamian za
zrzeczenie się pretensyj do Panamy, o-
trzymała od Stanów 50 milj. dolarów od-
szkodowania,

Kolumbja słynie głównie ze swojej ka-
wy i szmaragdów. Po Brazylji Kolumbja
jest największym producentem kawy ła-
godnego smaku (ok. 10 proc. produkcji
światowej). Głównym jej odbiorcą (prze-
szło 80 proc. produkcji) są Stany Zjed-
noczone. Eksploatacja kopalń szmarag-
dowych jest monopolem państwowym,
bądź odbywa się pod nadzorem pań-
stwowym. Eksport szmaragdów jest pod
ścisłą kontrolą, i wywozi się tylko naj-
lepsze kamienie. Szmaragdy kolumbij-
skie są najtwardsze na świecie.
Z innych bogactw Kolumbji należy

wymienić: złoto, srebro, platynę (ok. po-
łowy produkcji światowej), następnie
miedź, żelazo, naftę, rtęć. cynę, ołów,
asfalt, węgiel, sól kuchenną, siarkę i td.
Głównemi przedmiotami wywezu z

Kolumbji są: kawa, nafta, złoto, platyna,
szmaragdy, skóry i banany (rocznie ok.
200 tys. tonn bananów), głównemi przed-
miotami wwozu są: towary włókienni-

cze, artykuły spożywcze (mąka,  tłusz-
cze, cukier, ryż, kartofle), metale i ma-
szyny,

Zawody hippiczne w Aldershot (Anglja) 4-go pułku huzarów królowej.

W Angijl najszybsze pociągi
na świecie

 
 

  

rządu o pomoc, ale zwróciły się do sa«
mej publiczności, czyli do masy podróż-
nych wszelkiego rodzaju. Najpierw cho-
dziło o szybkość. Pociąg tak zwany
„Szkot latający”, albo drugi, uchodzący
za najszybszy na świecie, zwany „Chet-
tenham flyer" lub inne na linji Londyn—
Midland — Shotland, konkurują ze sobą
co do szybkości, robiąc stokilkadziesiąt
kilometrów na godzinę. Jeszcze raz po-
wtórzyć należy, że to są istotnie najszyb-
sze pociągi na świecie.
Sama szybkość nie decyduje o zwy*

cięstwie. Trzeba było dostarczyć podró
żującej publiczności jak największej wy-
gody. Nietylko I i II klasa posiada wy=
„godne wagony, doskonale urządzone wa-
śony sypialne i restauracyjne, ale pamię-
tano przedewszystkiem o III klasie, jako
o podstawie dochodowości, pobieranej z
podróżujących. Wagony sypialne i re-
stauracyjne III klasy są wprost doskona-
łe i wcale niedrogie.
Ponadto urządzono pociągi wycieczko-

we, turystyczne, wyścigowe, sportowe,
zmierzające do portów transatlantyckich,
łączące Anglję z t. zw. „Continent” euro-
pejskim į t, d., i t. d. .
Reklamy dla tych komunikacyj kompo-

nują pierwszorzędni artyšci angielscy,
grubo płatni za umiejętną robotę.
To też majątek, należący do wyż. wspo*

mnianych czterech przedsiębiorstw kole-
jowych, jest — w ogólnych zarysach —
następujący!

Długość szyn wynosi około 80 tysięcy
kilometrów; 7 tysięcy stacyj; 23 tysiące
lokomotyw; 48 tysięcy wagonów osobo-
wych, w czem 600 wagonów restauracyj-
nych, 250 wagonów sypialnych, tyleż sy-
stemu „Pullman'a” i przeszło 700 tysięcy
wagonów towarowych, o zbiorowej po-
jemności 8 miljonów ton; 600 tysięcy u-
rzędników wszelakiego rodzaju, pobie-
rających rocznej pensji około 115 miljo-
nów funtów szterlingów. Około jedna
dwunasta ludności w trójkrólestwie służy
na kolejach żelaznych, im byt swój za-
wdzięczając. Razem ocenia się wartość
dobra kolejowego na 1100 miljońów fun-
tów szterlingów, które jednak przynoszą
dość dobre zyski, oceniane na 200 miljo-
nów funtów rocznie. .
Wobec tych danych powtórzyć należy

raz jeszcze, że koleje angielskie są pierw-
sze na świecie, zarówno co do szybkości,
jak co do urządzeń, wygody, bezpłatnej
informacji i t. d.

a

Kto kupi wyspy
na Oceanie Spokojnym?

Na Oceanie Spokojnym znajdują się
dwie wyspy w oddaleniu ok. 1.000 mil
morskich od archipelagu Hawajów, a w
odległości ok. 70 mił jedna od drugiej.
Jedna z tych wysp nazywa się Fanning,
druga — Washington, Obie wyspy nale-
żały od 20 lat do amerykańskiego przed-
siębiorstwa, które wywoziło stamtąd ko-
prę, a obecnie likwiduje swoją działal-
ność. Wyspy są do sprzedania razem z
budynkami, motorówkami i przystanią,
Na wyspie Fanning mieszka ok. 200 osób,
na wyspie Washington nikt. Klimat wysp
jest zdrowy i łagodny. Słowem — wyspy
nadają się do założenia tu jakiegoś ra-
ju dla zmęczonych cywilizacją ludzi, o
ile tylko posiadają oni dość pieniędzy, aby odkupić bezpański szmat ziemi od a-
merykańskich businessmenów.
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PODROŽUJEMY MORZEM
(ZO) Podróż morska należy niewątpli-

wie do największych przyjemności let-
nich. Nigdzie się tak znakomicie nie wy-
poczywa, nic na świec'e nie daje nerwom
takiego odprężenia i nigdzie nie można
tak się rozerwać w miłem towarzystwie
jak podczas jazdy statkiem.
Nowoczesne wielkie statki są tak do-

skonale urządzone, że mamy wrażenie
jakbysmy znajdowali się w pierwszorzęd-
nym pływającym hotelu z tą tylko dodat-
mią różnicą, że ma się bezwzględny spo-

kój i bez trudów zwiedza się różne kra-

je, poznaje nowe zwyczaje i obyczaje,
krótko mówiąc zdobywa się zapas mi-
łych wspomnień na całe życie,
Ponieważ jednak na statku przebywa

się ciągle w jednem i tem samem towa-

rzystwie trzeba mieć więcej sukien na

zmianę, gdyż najrozsądniejszej nawet pa-

ni robi się trochę niemiło, gdy nie może

innym dotrzymać kroku w dziedzinie

mody. Jeżeli jednak która z pań myśli,

że wyelkwipowanie odpowiednie do po-

dróży morskiej pociąga za sobą duże i

uciążliwe wydatki, to jest w błędzie,

gdyż niejednokrotnie mogłyśmy się prze-

konać, że dobry gust i umiejętność orjen-  

towania się w sprawach mody odgrywa
Niektóre statki przznaczone do podró-

ży dla przyjemności mają basen kąpielo-
wy na wolnem powietrzu. Trzeba więc
zabrać ze sobą rzeczy potrzebne do ką-
pieli. Ponieważ zaś zajmują one stosun-
kowo dużo miejsca w walizce, należy do-
brze zastanowić się nad ich wyborem.
Do jednokolorowego ciemnego trykotu
weźmiemy ze sobą pelerynę z barwnej
eponży, sandałki gumowe w kolorze ko-
stjumu, podczas gdy do trykotu w pasy
czy w dwu kolorach zastosujemy pelery-
nę jednobarwną.
Poza kąpielą potrzebne nam jest ubra-

nie na godziny wypoczynku i wygrzewa-
nia się na słońcu. Może się ono składać
jak to wskazuje drugi szkic. na rysunku
z płóciennych krótkich spodenek i spor-
towej bluzy w poprzeczne pasy z krótkie
mi rękawkami. ;
Jedna lub nawet kilka lekkich zupeł-

nie sukien jest na statku niezbędnie po-
trzebne, gdyż stanowić one będą co-
dzienne ubranie. Płótno, surowy jedwab
lub inny materjał do prania, taki jedna:
który się nie gniecie jest tu najbardziej
wskazany. Spódnica będzie lekko kloszo-

 
znacznie większą rolę, aniżeli pieniądze

i że pani która jest tymi darami obda-

rzona z łatwością posiędzie sztukę bar-

dzo ładnego ubrania się bez nadwyręże-

nia swego budżetu.

Przedewszystkiem trzeba sobie jasno

zdać sprawę, co nam jest w czasie paro-

tygodniowego pobytu na statku potrzeb-

ne i uniknąć w ten sposób kupowania

rzeczy, na które wydamy sporo pienię-

dzy, a które w rezultacie okażą się zbę-

dne a nawet wręcz niepotrzebne,

PTR ITA EKTEITI

WYJAZDY NA LETNISKO W R. 1935

—Gdzie spędzi pan w tym roku urlop,

panie Stefanie? Zapewne pan znowu wy-

jedzie na Hel?

—Ja wyjadę? Człowieku, przecież ja

nawet nie mam pieniędzy, ażeby zostać

w domu.

W GIMNAZJUM KUPIECKIEM

—(o to jest szewiot?

—Nie wiem, panie profesorze.

— Kz czego zrobione są twoje spod-

nie?
—Ze starych spodni mojego ojca, pa-

nie profesorze.

MODNE OLBRZYMY MORSKIE

Pasażer „Normandie“ do stewarda:

Panie, gdzie u djabła, możnaz waszego

"okrętu zobaczyć ocean?

INWALIDA

Sędzia: — Pani chce mi tutajwmówić,

że mąż pani, : pełny inwalida, panią bił?

Oskarżycielka: — Kiedy bójka się roz-

poczęła, panie sędzio, mąż mój jeszcze

nie był inwalidą.

BUSTER KEATON

— Czy pan nie zna Buster Keatona?

— Kto to jest? ©

— Panie, przecież to jest ten znany

aktor filmowy, który się nigdy nie śmieje.

— I to ma być w obecnych czasach

sztuką?

ZA TANIE PIENIĄDZE |

Pacjent: — Przypuszczam, panie dok-

łorze, że ta operacja nie będzie niebez-

pieczna?

Lekarz: — Cóż znowu! Wyobraża pan

sobie, że za głupie 500 franków może

się pan poddać niebezpiecznej operacji?

(Re Rire)  
 

wa jak tego wymaga moda, skórzany pa-

sek szeroki, a bluza z dużym marynar-

skim kołnierzem, ozdobionym haftowa-

nemi albo aplikowanemi motywami że-
glarskiemi (trze "rsunek).

Na chłodny i wietrzny dzień jest taka

suknia za lekka. Nasuwa się zatem ko-

nieczność włożenia na siebie czegoś cie-

plejszego. Najodpowiedniejszą będzie weł

niana biała spódnica w fałdy (którą bez

względu na wahania mody zawsze moż-

na nosić do tenisa, a w połączeniu z blu-

zą i kazakiem także latem w mieście) o-

raz żakiet z miękkiego materjału gra-

natowego zapięty na dwa rzędy guzi-

ków (rysunek pierwszy). Złote guziki z

kotwicami stosowne na statku, w mie-

ście będziemy musiały odjąć i zastąpić

je innymi w kolorze żakieta.

Podczas gdy w upalne dni siedzimy

ciągle na pokładzie w trykocie lub lek-

kiem ubraniu, to gdy przyjdą deszcze

staramy się spędzić czas jaknajprzyjem-

niej w ogólnym salonie, a na ten cel po-

trzebne jest znowu inne niezbyt jasne u-

branie. Na środkowym szkicu drug'ei

grupy mamy model z jedwabiu imprimć

z kloszową spódnicą i krótką peleryna-

ką związaną na dużą kokardę.

Niejednokrotnie statek zatrzymuje się

i robimy wycieczki na stały ląd. Wów-

czas do sukni tej włożymy luźne okry-

cie trzech czwartych długości z płótna,

z dużymi sztylpami u rękawów.

Na lądzie czy na morzu wszędzie teraz

jest dancing, a każdej pani zależy na tem,

aby mieć ze sobą bodaj jedną elegancką

suknię wieczorową z której większy bę-

dzie miała pożytek na statku niż gdzie-

kolwiek.
Na rysunku naszym widzimy malowni-

czy i efektowny model sukni wieczoro-

wej z długą ładnie rozszerzoną dołem

spódnicą, sutymi rękawami i estetycznie

związaną szarfą. Suknia taka może być

zrobiona zarówno z jedwabiu w jednym

kolorze, z imprimć jak koronek. Do suk-

ni koronkowej ładnie wygląda szarfa z

cienkiego aksamitu w kontrastującym ko-

lorze.
Rzuciwszy jeszcze raz okiem na rysu-

nek przekonamy się, że do podróży mor-

skiej nie trzeba nam zbyt wielu rzeczy,

jeżeli potrafimy dobrać je celowo i od-

powiednio. Wobec tego, że same koszty

podróży są dość wysokie musimy tak

kombinować, aby większość sprawionych

na ten cel rzeczy mogła być noszona 

później w mieście, niestety bowiem sto-
sunki finansowe nie pozwalają nam na
żadną lekkomyślność, a każda kupiona
suknia musi być dobrze wyzyskana.

HAFTY

Letnie suknie i okrycia haftowane są
w tym roku bardzo modne i stanowią
odstępstwo od tak propagowanej w o-
statnich latach „celowości” na rzecz te-
go co w ubraniu znamionuje prawdziwą
kobiecość, Hafty te są tak ładne iż tru-
dno uwierzyć dlaczego ulegając kapry-
som mody pozbawiłyśmy się ich na tyle

lat,

 

Efekt można osiągnąć bardzo prostemi

zresztą środkami, a jeżeli która z pań u-

mie ładnie haitować to i niewielkim zu-
pełnie kosztem.

Jako przykład może służyć przedsta-

wiona na rysunku pelerynka z płótna,

ozdobiona, zarówno jak i parasolka, haf-

tem w formie stylizowanych żaglówek,

przyczem dużą rolę odgrywa umiejętność

dobrania ładnych kolorów. Bardzo ład-

nie będzie wyglądać np. czerwona bar-

ka z żółtymi żaglami, błękitne fale i ja-

sno - popielate obłoki — Pelerynka taka

nadaje się do każdej niemal sukni let-

niej.

UBRANIA NA PLAŻĘ

W/ chwili gdy wiele z nas wybiera się

nad morze ważnem zagadnieniem staje

 

się odpowiednie ubranie plażowe. Po-

winno ono być skromne, nieskompliko-

wane i harmonijne w kolorach. Do suk-

ni z jednokolorowego płótna mamy koł-

nierz marynarski barwy odmiennej z wy

haftowanymi białemi kotwicami. Oba

kolory powinny powtarzać się na torbie

i parasolce.  

ч

(Od własnego korespondenta)

Riviera była świadkiem pięknych dni:
przybył tu olbrzymi zespół operetkowy z
Paryża, aby na łonie przecudnego „Salo-
nu Europy” odbyć uroczystość rzadką
związaną z wieloletnim sukcesem głośnej
operetki amerykańskiej „Rose Marie“.
Dyrekcja wielkiej imprezy operetkowej-
Paryżu (Bracia Isola z teatru „Mogador“)
zorganizowała dla głównego zespołu
wykonawczego „Rose Marie“), który —

dosłownie — przez 7 lat zrzędu święcił

tryumfy w stolicy Europy, rozglaszając

sławę tej pięknej naprawdę operetki)
wspaniały festyn w Nicei.
Na koszt imprezy przybyła urocza so-

pranistka Cloć Viviane, pełen zapału jej
partner Robert Burnier, przepyszna „sub-

retka” Cecilia Navarre, świetny bas

„bulfo“ O. Duart i t. d. Przybyli też ich

doskonali dublerzy, obsada bowiem zmie-

niała się wielokrotnie, wskutek uporczy-
wego powodzenia „Rose Marie" śpiewacy
często zmuszeni byli żądać od dyrekcji

wypoczynku,
Można też powodzenie paryskie „Rose

Marie" nazwać swego rodzaju katastrofą:
ani „Pieśń Pustyni”, ani nowoinscenizo-
wany „Orfeusz w Piekle”, ani kapitalnie
stylizowane „Życie Paryskie” nie przyję-
ły się w Paryżu. Publiczność żądała po-
wrotu „Rose Marie" na afisz „Mogado-
ru” i gdy tylko ulubiona operetka po-
wróciła na repertuar, tłumy dobijały się
do kas, licytując bilety. To też wieść o
bankiecie gości paryskich w zawsze
jeszcze modnym hotelu „Negresco” gło-
śnem echem odbiła się o wszystkie stery

goszczące w Nicei,
Zaježdžających wspanialemi limuzy-

nami artystów witały entuzjastycznie ze-
brane na „angielskiej promenadzie"
strojne tłumy. Do uczestników bankietu
przyłączyły się goszczące na Rivierze

Р
 

Nicea, w czerwcu.

świazdy filmowe: wampiryczna pieknošė

Kay Francis, incognito swe zachowujący

po mistrzowsku Moryś Chevalier, cza-

rująca rekonwalescentka Anabella, wy-

darta ze szponów niedźwiedzia. Zjecha-

ła z Juan le Pins nieśmiertelna królowa

rewji Mistinguett, odmłodzona jakby i

wypoczęta. Podczas bankietu śpiewano

najpopularniejsze armje z „Rose Marie",

wspominając też o olbrzymich  sukce-
sach pięknej operetki w Ameryce, gdzie

na Broadway'u grano ją 5 tysięcy (!!!)

razy, Poza N.-Jorkiem „Rose Marie"

triumfowała na wszystkich scenach a-

merykańskich, osiągając szczyt powo-

dzenia w Chicago, Bostonie, Detroit, Los

Angeles i t. d. Szereg wielkich zespo-
łów objazdowych przez 10 lat wędro-
wał (i wędruje nadal) z tą uroczą ope-

retką....
O tem wszystkiem mówiono na ban-

kiecie, gdzie też powzięto myśl wysła-
nia gratulacyjnych depesz do kompozy-
torów i autorów „Rose Marie". Ale zre-
zyśnowano z tej „staroświeckiej' myśli.
Czyż nie lepiej, by urocza i niezmordo-

wana Cloć Viviane telefonicznie złożyła

w imieniu zgromadzonych gratulacyjne

wyrazy szczęśliwym „ojcom” złotodaj-
nej „Rose Marie“?

I za chwilę p. Frimml w N. Jorku u-
słyszał dzwonek telefonu, a potem sre-
brzystym sopranem nucony refren prze-

wodniej melodji swej operetki,
Słońce stało już wysoko, gdy pełne

humoru grono rozbawionych  uczestni-
ków tego jedynego w swoim rodzaju fe-
stynu, opuszczało salony lśniącego bia-
łością „Negresco”. Wkrótce znowu w po-
ryskim teatrze „Mogador”* odrodzi się

znów do nowego życia „Rose Marie”, a-
by zacząć 26-tą setkę kompletów.

WŁ, Ł.
 

Japoński przemysł filmowy
Trzydzieści siedem lat temu wyświe-

tlono w Japonji pierwszy film. Od tego
czasu, w dziedzinie tej poczyniono w Ja-
ponji olbrzymie postępy, W ostatnich
dziesięciu latach, przemysł filmowy w
Japonji rozwinął się w tempie amery-
kańskiem. Z 2000 kinoteatrów japoń-
skich, 1/3 posiada urządzenia dla wy-
świetlania filmów dźwiękowych. Pięćset
teatrów świetlnych jest własnością spół-
ki Nikkatsu, Spółka Shochiku jest dru-
giem największem towarzystwem filmo-
wem w Japonji. Wszystkie spółki filmo-

we tworzą trust, który skutecznie prze-

ciwstawia się konkurencji obcej. 9/10
wszystkich filmów wyświetlanych w Ja-
ponji jest produkcji krajowej.

W/ całym kraju czynnych jest obecnie
20 studjo filmowych, zatrudniających o-

koło 2000 aktorów, pod kierownictwem
150 reżyserów. Liczba widzów w kinach

japońskich wynosiła według statystyk

roku ubiegłego około 175 miljonów, wli-

czając w to również Mandżurję, której

rynek filmowy pokrywany jest całkowi-
cie przez produkcję japońską, [
Tematy do filmów czerpane są za-

zwyczaj z przeróbek powieści, często

tworzą je również wydarzenia codzien-
ne, niekiedy nawet ciekawsze wypadki
z kroniki kryminalnej, Japońscy reporte-

rzy filmowi pracują z zadziwiającą do:

kładnością. Zdarza się niekiedy, że waż-

niejsze wypadki z życia stolicy, pu-

bliczność może. już następnego dnia o- 
glądać na filmie.
W japońskich wytwórniach filmowych

przestrzega się skrupulatnie zasad punk-
tualnošci. Zdjęcia rozpoczynają się co-
dziennie o godzinie 8 min. 30 rano.
Wszystko odbywa się według zgóry u-
stalonego planu. Artysta przybywający
do studjo znajduje na planie wskazów=
ki, co robić i dokąd się udać należy.

Artyści angażowani są zazwyczaj na
jeden rok, wybitniejsze siły na dłuższy
okres czasu. Amerykańska, zasada wy-
łączności nie jest w Japonji przestrzega-
ną. To też nie rzadko zdarza się, że ten
sam artysta występuje równocześnie w
filmach nagrywanych przez różne wy-
twórnie. Powodzenie filmu zależy w Ja-
ponji przedewszystkiem od sławy arty-
sty kreującego główną rolę, Skutkiem te-
go zarobki wielkich gwiazd filmowych
są w Japonji dość wysokie. Poszczegól-
ne wytwórnie prześcigają się w ofertach,
aby tylko pozyskać najlepsze siły.

Przedstawienia w kinoteatrach japoń-

skich rozpoczynają się o godzinie 18 min.

30 i kończą się o godz. 22 min. 30. Na

program składa się zazwyczaj reportaż

codzienny, przegląd tygodniowy, grotes-

ka rysunkowa oraz dwa filmy osnute na

tle powieści, rzadko kiedy zaś według o-

ryginalnego scenarjusza. W przerwach
między filmami dają poszczególne teatry

świetlne rewię, w której nierzadko wy-

stępują główni artyści występujący w fil-
mie.

 

Cenne odkrycie z dziedziny z flory kopalnej Polski
W Sciejowicach koło Krakowa w ma-

jątku ś. p. inż, Czyżewicza odkryto nie-

zmiernej wagi dla nauki pokłady torfu

kopalnego, stanowiące klasyczny doku-

ment istnienia na ziemiach naszych naj-

starszego polskiego zlodowacenia, okre-

ślanego przez geologów i paleobotani-

ków, jako „L 2-Jaroslavien'" epoki lodo-

wej w Europie.

Kopalne torfy w Sciejowicach,wystę-

pujące tam w głębokości 18 m. odkrył

dr. Piotr Kontny ze Lwowa. Przywie:

ziona przez dr. Kontnego próbka została

naukowo zbadana, przyczem obok nara-

zie nieoznaczonego a zapewne bardzo

ważnego materjału w postaci szczątków

zoologicznych (chrząszczy) — ustalono

charakter roślinności ówczesnego torfo-

wiska w Sciejowicach na schyłku  trze-

ciorzędu i u progu najstarszego dylu-

wjum. Roślinność ta przypomińa znane

nauce współczesne torfowisko pod Biło-

horszczą koło Lwowa, wykazvje jed-

nak pewne zmiany, jak np. oberność w

torfie Sciejowie mącznicy (Arctostaphy-

los Uva ursi L.) oraz północnej brzozy

Betulanana L. stanowiącej dokument

roślinności reliktowej z okresu  zlodo-

wacenia L 2-Jaroslavien. Wręcz rewela-

cyjnem jest jednak znalezienie w torfie

Sciejowic, a to w postaci charaktery-

stycznego pyłku kwiatowego, drzewa

Tsuga diversifolia Maxim, klasycznego
 

elementu flory wschodnio - azjatyckiej,
nieznanej dotąd w dyluwjum a żyjącej
dzisiaj wyłącznie na wyspach archipela-
gu japońskiego.

Badania nad torfem kopalnym Sciejo-

wie przeprowadzono w Instytucie bota"
niki i systematyki roślin uniwersytetu

Jana Kazimierza we Lwowie pod kie-

rownictwemprof, dr, Stanisława Kul-

czyńskiego, oznaczeń paleo botanicz-

nych dokonał dr. Józef Mądalski, O-

becność drzewa Tsuga  diversifolia Ma-

xim ponad wszelką wątpliwość ustalił
dr. Władysław Szafer, profesor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Próbka torfu kopalnego ze Sciejowic
znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum
Dzieduszyckich we Lwowie. Pochodzi z
warstwy środkowej torfów kopalnych,
występujących pod 18 metrowym pokła-
dem lessu w trzech ponad sobą leżących

niezależnych warstwach oddzielonych
wkładkami iłu, prawdopodobnie t. zw.

gytji.
Odkrycie kopalnych torfów w Sciejo-

wicach w świetle referatu naukowego
wygłoszonego w tej sprawie na dorocz-

nym zjeździe Polskiego Tow. Botanicz-
nego, który się odbył w dniach 29, 30

VI br. w Krakowie, okazuje się pierw-

szorzędnym przyczynkiem do poznania

zasięgu lodowca na ziemiach Polski i  

flory ówczesnej, posiada wielkie zna-

czenie dla paleobotaniki wogóle, szcze-

gólnie zaś Polski, wnosząc do jej flory

kopalnej nowy nieznany wogóle na na-

szych ziemiach gatunek wschodnio-azja-

tycki, jest wreszcie ważnym punktem

rozmieszczenia zasięgu Tsugi tej w Eu-
ropie na schyłku trzeciorzędu.

Sciejowice stają się w ten sposób о-

statnią sensają paleobotaniki europej-

skiej i nie ulega wątpliwości, że znale-
zieniem tem zainteresują się koła nau-
kowe na Dalekim Wschodzie. Nowe
znalezisko w Sciejowicach obok znane-

go w Hamerni koło Jarosławia, jest wo-

góle drugiem stanowiskiem flory kopal-
nej najstarszego polskiego zlodowace-
„nia, Wartość jego dla nauki polskiej po-
siada wielką doniosłość.

Wobec jednak złośliwego zniszczenia
przesłanych do Lwowa dwu kompletów
torfów sciejowickich, pochodzących z
trzech pokładów kopalnych, zachodzi
konieczność podjęcia w dalszym ciągu
prac w terenie, które przeprowadzi In-
stytut lwowski, znany w Europie ośro-
dek badań torłowych Polesia, przyczem
sprawą badań tych, wzbudzającą naj-
wyższe zainteresowanie, zajmą się rów-
nież szersze koła naukowe geologów i
prehistoryków z Polską Akademją Umie-
jętności na czele.



Podniosla manifestacja narodowa
w Smardzewicach

Szłandar z r. 1905 wręczony przez „starych młodym — Uroczyste
nabożeństwo — Dekoracja mieczykami — Przemówienia

Powiat opoczyński przed wielką
wojną brał czynny udział w pracy O-
bozu Narodowego. Liczni chłopi nale-
żeli do tajnego „Towarzystwa Oświa-
ty Narodowej“. „Polak“ posiadał tu-
taj wielu czytelników, Zwolennicy ru-
chu wszechpolskiego prówadkziłi w
powiecie opoczyńskim żywą akcję w
r. 1905/6 za spolszczeniem samorządu
$minnego i szkoły powszechnej. Rów-
nież w wielkiej liczbie wzięli udział
włościanie z ziemi opoczyńskiej w
zjeździe włościańskim, który w gru-
dniu 1905 r. odbył się w Warszawie
w Filharmonji pod przewodnictwem
Romana Dmowskiego. Do najlepiej
zorganizowanych wsi należały Smar-
dzewice. Dotychczas też Smardzewi-
ce, dają przykład, jak wieś polska po-
winna się organizować w szeregach
Obozu Narodowego.
Dnia 29 czerwca, w święto Piotra i

Pawła, odbyłą się w Smardzewicach
podniosła manifestacja narodowa,
podczas której nastąpiło wręczenie
sztandaru Koła Stronnictwa demo-
kratyczno - narodowego z r. 1905
młodemu pokoleniu  narodowcėw,
którzy obecnie prowadzą walkę o ra-
rodową Polskę i o narodowe w niej
rządy,
Przy udziale 38 obwodów (około

700 ludzi), z których byli tylko dele-
śaci, rozpoczął się zjazd Stronnictwa
Narodowego, poprzedzony odebra-
niem raportu od poszczególnych od-
działów przez delegata z Warszawy.
Po odegraniu przez orkiestrę „Hymnu
Młodych”, uczestnicy zjazdu grupami
udali się do kościoła, gdyż starostwo
opoczyńskie zabroniło publicznego
pochodu.
Po nabożeństwie udano się na

miejsce zjazdu, gdzie rozpoczęła się
podniosła uroczystość przekazania
sztandaru, Uczestnik prac i walk w
Obozie Narodowym, siwowłosy staru-
szek, p. Mękarski w słowach jędrnych
i serdecznych zobrazował wysiłki O-
bozu Narodowego nad odbudową
państwa polskiego i przypomniał, że
w obronie przekazywanego sztandaru
kilku ludzi oddało swe życie, a b. du-
żo wieśniaków swą wierność idei na-
rodowej okupiło wygnaniem, więzie-
niem i zniszczonem zdrowiem. Po o-
debraniu sztandaru przez kol. Wł. Pa-
cholczyka i jego przemówieniu, sztan-
dar oddany został Kołu Str. Nar. w
Smardzewicach, a następnie odbyła
się dekoracja mieczykami Chrobrego
około 100 członków, której doko-
nał prezes okręgu kol. Frelich, pod-
kreślając w swem przemėwi>niu isto-
tę uroczystości w Smardzewicach i
znaczenie dekoracji mieczykiem w
życiu każdego narodowca.
Po złożeniu ślubowania na wierność

sztandarowi i Polsce narodowej, dru-
śą część zjazdu rozpoczął referatem
kol. Honorjusz Kaniewski, przedsta-
wiając wielkie zasługi Obozu Narodo-
wego przy budowie państwa pol.
skiego, Referent przedstawił pracę
Wszechpolaków na czele z Popław-
skim, Balickim i Romanem Dmow-
skim. Mówca zaznaczył, że praca
Wszechpolaków nie ustała, a prze-
ciwnie, wzmaga się, bo obecnie jest
okres walki o odrodzenie państwa w
duchu narodowym i katolickim. Kol,
prezes Frelich następnie wygłosił re-
ferat o sytuacji wewn, i zewnętrznej
państwa, jak również szeroko omó-
wił sprawy gospodarcze,
Z kolei kol. Pacholczyk w słowach

mocnych i przekonywujących wspom-
niał o ciągłej walce z „sanacją” i ży-
dostwem, podkreślając jej koniecz-
ność, Obóz Narodowy piętrzących się
przeszkód nie ulęknie się, ale nadal
tak, jak w Łodzi, konsekwentnie pro-
wadzić będzie walkę o narodową Pol-
skę, niezależnie od tego, czy się to
Żydom podoba, czy nie. Mówcy nie-
ustannie przerywano hucznemi okla-
skami,
Pod koniec zjazdu uchwalono rezo-

lucję przeciw ordynacji wyborczej,
która zmierza do całkowitego podpo-
rządkowania biurokracji społeczeń-
stwa polskiego. Zjazd uchwalił rów=
nież rezolucję przeciw bezprzykła-
dnym napaściom na dostojnych Ks.
Ks. biskupów Łukomskiego i Łosiń-
skiego.

Nastrój podczas całej uroczystości
miał charakter podniosły i serdeczny,
Liczni uczestnicy z dumą patrzyli na
sztandar narodowy z r. 1905, który
jest świadectwem wielkich tradycyj
Obozu Narodowego. Na sztandarze
tym widniały napisy: „Boże Zbaw 
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(Od własnego korespondenta)

Polskę!", „Niech Żyje Wolność!”.
„Młodzi”, przyjmując z rąk „starych“
sztandar, postanowili sobie pod nim
walczyć aż do zwycięstwa. Ich zapał,
wzrok jasny i czujny, krok męski —
wskazywały, iż zrealizują swoje po-
stanowienia,
Uroczystość w Smardzewicach za-

kończono odśpiewaniem Hymnu Na-
rodowego i Hymnu Młodych. Zjazd w
Smardzewicach jest jeszcze jednem

 

OPOCZNO, w lipcu.

świadectwem, iż wieś polska organi-
zuje się w szeregach Stronnictwa Na-
rodowego i tylko pod sztandarami na-
rodowemi widzi możność przekucia
obecnej rzeczywistości polskiej na
nową, lepszą, Wieś polska coraz wię-
cej zdaje sobie sprawę, iż tylko w O-
bozie Narodowym jest dla niej miej-  sce,

Mir.

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Rozmaitości: W niedzielę o g.

7.30 doskonale grana „Szkoła podatni-
ów". Ceny najniższe, Ab. 30,
Teatr Wielki; Roe
Najnowszą premierą w Rozmaitościach
ędzie farsa Arnolda i Bacha p. t, „Od-
pomae w raju”. Obiecujący tytuł trys-
ającej humorem sztuki, pomnożony o

nazwiska pań; ckiej,  Życzkowskiej,
Kruszelnickiej i Kossockiej, które wy-
stąpią w otoczeniu doborowego grona
artystów, każe się spodziewać, że premie
ra sztuki autorów francuskich zainteresu-
ję szerokie koła publiczności teatralnej.

eżyseruje — pomyślcie... — Janusz
Strachocki. Premjerę zapowiedziano na
wtorek, godz. 20-tą,
Repertuar kin:
Apollo: Cesarzowa i ja.
Atlantic: Gra zmysłów,
Casino: Niewolnica z Mandalay.
Chimera; Miasto pod terrorem.
Grażyna: Harmonia,
Kopernik: Upadek donżuana oraz $ro-

 

Z LAŻEGO FEERAJU
BYDGOSZCZ

Pożar tartaku, W tartaku parowym H,
Ratała wybuchł pożar spowodu krót-
kiego spięcia. Pożar najpierw objął wiel-
kie zapasy drzewa, a później halę ma-
szyn, kotłownię i halę z akumulatorami.
Tartak spłonął zupełnie. Szkody wyno-
szą około 100.000 zł. Straż pożarna pra-
cowała przez kilka godzin i nie pozwo-
liłą na przerzucenie się ośnia na pań-
stwowe składy zbożowe, gdzie znajdują
się wielkie zapasy.

CHODORÓW
 

Zamach samobójczy listonosza. — E-
merytowany listonosz Damian Dumanie-
wicz w zamiarze saniobójczym rozciął
sobie jamę brzuszną i w krótkim czasie
potem zakończył życie.

PABJANICE
 

Szaleniec zranił nożem 7 osób, oraz
swoją rodzinę. Na ulicy w Pabjanicach
napadł na Edw. Jankowskiego i J. Brzy-
kowskiego nieznany mężczyzna i ciężko
ich poranił nożem, Na pomoc ranionym
przybiegli czterej przechodnie których
także szaleniec pokiereszował nożem.

Jeden z ranionych poznał awanturni-
ka, Jest to Edward Włodarczyk, Policja
udała się niezwłocznie na ul. Gawrońską
5, gdzie Włodarczyk zamieszkiwał. Za-
stała tutaj nadzwyczajną sytuację, Całe
mieszkanie było doszczętnie zdemolowa-
ne, a w kałużach krwi pławiła się Stani-
sława Włodarczykowa, żona szaleńca,
oraz jej staruszek ojciec i matka.

Okazało się, że sprawcą tego zbrodni-
czego czynu był również Włodarczyk,
który po dokonaniu masakry na ulicy
wpadł w jeszcze większy szał i wyłado-
wał go po przybyciu do domu. Gdyby nie
przybycie policji Włodarczyk prawdopo-
dobnie rzuciłby się skolei na sąsiadów,

Policja zaaresztowała Włodarczyka i
odesłała go do Łodzi do dyspozycji sę-
dziego śledczego. Ofiary Włodarczyka
znajdują się w szp.talu, a niektóre ż nich | dowała się kasa ogniotrwala, Petarda —

5 | jak się zdaje — została wrzucona przezwalczą ze śmiercią. «

 

Jak rezerwiści szturmem zdobyli Ickal Makabi
(Od własnego korespondenta)

Od wielu już lat w domu Lipszyca przy
ul. Królewskiej we Włocławku miało
siedzibę żydowskie towarzystwo sporto-
we „Makabi“. W obszernym gmachu
rozgošcili się žydkowie na dobre i zda-
walo się, že žadna sila stamtąd ich nie
ruszy. A jednak.,,

Zaczęło się od tego, iż panowie „Ma-
kabiści* przestali płacić komorne. Wła-
ściciel domu — także Żyd — czekał
przez pewien czas cierpliwie, gdy jed-
nak obliczył sobie, że ta patrjotyczna
cierpliwość przestaje się mu opłacać —
postanowił organizację z lokalu usunąć.
Wszedł więc w enie ze Zw.
Rezerwistów, któremu obiecał wynająć
mieszkanie, po usunięciu zeń Makabi.

W niedzielę 31 czerwca gromada re-
zerwistów strzelców i krakusów przy-
byla do lokalu „Makabi“ z żądaniem je.
go opróżnienia, Gdy żądaniu temu od-
mówiono, energiczni wojacy postanowi-
li sami wyręczyć w tem izraelitów.
Wszystkie meble zniesiono do jednego
pokoju, lokal wywietrzono i wstawiono
własne sprzęty. Potem zamknięto lokal
na klucz, przed wejściem ustawiono war
tę, a zamiast wydłubanej żydowskiej
gwiazdy na froncie gmachu zawisły ta-
blice z odznakami sanacyjnych organi-
zacyj. Jednem słowem twierdzę zdoby-

 
 

 

RADOMSKO

Śmierć małżonków w płomieniach,
Groźny pożar wybuchł we wsi Borowiec
śm. Brzeźnica. Z niewiadomych narazie
przyczyn zaczęła się palić osada młyń-
ska, należąca do Franciszka i Marjanny
Kubat. Na miejsce pożaru przybyła brzeź-
nicka straż ogniowa, która ugasiła pożar,
Spod zgliszcz domu wydobyto zwęglo-

ne ciało Franciszka Kubata oraz ciężko
poparzoną jego żonę, Kubatowa odzyska-
ła na chwilę przytomność, lecz nie zdo-
łano jej uratować, Śmierć Kubatowej na-
stąpiła szybko i dlatego władzę śledcze
nie zdołały od niej dowiedzieć się o przy.
czynach pożaru..
Zwłoki zmarłych tragiczną śmiercią

Kybatów zabezpieczono do przybycia
władz sądowo-lekarskich. Sekcja zwłok
wykazała iż małżonkowie ulegli zacza-
dzeniu. Jest przypuszczenie, że przyczy-
ną groźnego pożaru było zbrodnicze pod-
palenie.

RZESZÓW
 

Wstrząsający wypadek na čwicze-
niach. — W czasie ćwiczeń w strzelaniu
ostremi granatami ręcznemi ranny został
ciężko skutkiem przedwczesnego wypa-
łu por. Czesław Grudziński z 10 p. s. К,
Odłamkami granatu zostali ranieni trzej
podoficerowie i 7 szeregowców, Na miej-
sce wypadku przybyła komisja celem u-
stalenia przyczyny przedwczesnego wy*
buchu granatu.

Zamach na posterunkowego. — Nie-
znany sprawca strzelił do pełniącego
służbę obchodową we wsi Bianka post.
Jeżowskiego, który postrzelony został w
nogę.

STANISŁAWÓW
 

Wybuch petardy w domu rabina. —
Nocą w kamienicy rabina Nebenzahla
przy ul. Rojowskiego rozległa się silna
detonacja, pochodząca z eksplozji pe-
tardy, która wybuchła w lokalu Związko-
wej Spółdzielni Bankowej, znajdującej
się we wspomnianej realności. Wybuch
nastąpił w biurze Spółdzielni, gdzie znaj-

Włocławek, w lipcu.

to według wszelkich zasad taktyki wo-
jennej.
Tymczasem wśród Żydów zawrzało

jak w ulu. Do Warszawy posłano na-
tychmiast delegację, „Nasz Przegląd“
podniósł krzyk, protesty zaalarmowały
stolicę, To też po trzech dniach dyskret-
nie, pocichutku rezerwiści radzi-nie ra-
dzi opuścili zdobytą twierdzę, na której
znów zatriumiowala  szešcioramienna
gwiazda,

Zajście to ma charakter tembardziej
pikantny, że komisarskim prezesem Zw.
Rezerwistów jest starosta włocławski p.
Murmyło i że w „zdobywaniu lokalu
brało podobno udział kilka poważniej-
szych osobistości.

, Humorystyczny ten wypadek rzuca
swoiste światło na panujące w spole-
czeństwie stosunki. Antysemityzm, jako
wyraz instynktu samoobrony przed ży-
dowskim zalewem szerzy się coraz $wał-
towniej nawet w sanacyjnych szeregach.
I nic tu nie pomoże „państwowotwór-
cza* i prożydowska propaganda, My o
tem wiemy oddawna, a sanacyjni dygni-
tarze, ktėrzy uparcie zamykają oczy i
owych złowrogich dla siebie nastrojów
starają się nie widzieć, przekonują się o
nich dopiero z takich, jak wyżej opisa-  ne, zdarzeń,

0.

okno do wnętrza, a siła wybuchu jej by-
ła tak wielka, że kilkadziesiąt szyb w
kamienicy zostało rozbitych. Biuro ule-
gło zupełnemu zdemolowaniu. W zwią-
zku z tajemniczym zamachem dokonano
kilku aresztowań. Petarda zegarowa
skonstruowana była podobnie do tej, ja-
ka przed kilku miesiącami eksplodowała
w miejscowym składzie porcelany karis-
badzkiej,

Pościg za bandytą. — Nieznany ban-
dyta, który dokonał zamachu na stanisła-
wowskiego jubilera, Karola Ragera,
zbiegł przez rogatkę w kierunku Tyśmie-
nicy. Po drodze natknął się na niego
nad brzegiem rzeki Worony zaalarmowa-
ny telefonogramem patrol policji z O-
tynji. Bandyta, zorjentowawszy się w
sytuacji, gdyż droga przed nim była
zamknięta, rzucił się do rzeki i pomimo
oddanych w jego stronę kilku strzałów,
przepłynął rzekę, poczem zniknął w
ciemnościach nocy Napadnięty przez
niego jubiler wskutek uszkodzenia ner-
wu stracił wzrok,

Zamach samobójczy niebezpiecznego
przestępcy. — Roman Łastawiecki, któ-
ry przed miesiącem dokonał w pociągu
pośpiesznym na przestrzeni pomiędzy
Stanisławowem a Chodorowem napadu
rabunkowego nast. asesora kolejowego,
Jeziunowicza z Bydgoszczy, usiłował w
celi więziennej pozbawić się życia przez
podcięcie żył u rąk. Rannego przewiezio-
no do szpitala, skąd planował ucieczkę,
został jednak przytrzymany. Łastawiecki
przed odstawieniem go do Stanisławowa,
usiłował pozbawić się życia przez powie-
szenie w celi aresztów policyjnych, a wie
czorem w czasie przesłuchiwania go, sko
rzystał z chwilowej nieuwagi prowadzą-
cego dochodzenia i pomimo tego, że miał
ręce w łańcuszkach, wyskoczył z I p. na
podwórze policyjne.

WOLSZTYN
 

Zjazd powiatowy Str. Nar. W. nie-
dzielę, 30 czerwca odbył się w Wolsztynie
zjazd powiatowy Stronnictwa Narodowe-
go. O godz. 10 rano boisko „Sokola“ wy-
pełniło się przybyłymi ze wszystkich
stron powiatu członkami stronnictwa; w
karnych szeregach stanęło do raportu
4.437 osób. Raport odebrał od kierownika
powiatowego p. Adama Przybyły pos. dr.
Tadeusz Wróbel z Poznania.

Udano się następnie na nabożeństwo
lużnemi grupami, ponieważ władze na po-
chód nie pozwoliły. Fala ludzka popły-
nęła wszystkiemi przyległemi ulicami do
kościoła, a stamtąd — po nabożeństwie—
na zebranie zjazdowe,

Zebranie to połączone było z uroczy-
stem przyjęciem nowych członków. Ucze-
stniczyło w niem 6.000 osób, przewodni-
czył ks, prob. Graszyński, prezes powia-
towy Str. Narodowego. Referaty wygło-
sili poseł dr. Wróbel oraz pp. (Hałas i
Werner z Leszna. Nastrój był entuzja-
styczny, Na zakończenie odśpiewano
hymn Młodych.  

teska.
Marysieńka: Powrót Natana Baeckerd

oraz Nowa i stara Moskwa.
Muza: Pan bez mieszkania,
Palace: Pieśń słońca,
Pan: Nie chcę wiedzieć kim jesteś.
Raj; A. B, C, miłości,
„Stylowy: Burza w szklance wody i re*
ja.
Świt: Uroczystości pogrzebowe.

Inspekcja ministra. — W ub, czwafe
tek bawił we Lwowie min. Kościałkow=
ski, celem zapoznania się — jak głosi o-
ficjalny komunikat — z zadaniami i po-
trzebami województwa. Podczas swego
pobytu w mieście min. Kościałkowsk
złożył ma wizyt oficjalnych dostojni-
kom Kościoła, przedstawicielom wojska,
władz państw. i cywilnych oraz wybit-
niejszym jednostkom sanacyjnym, Z ko-
lei minister udał się „w teren”,

Przedstawiciele „Zgody* u metr. Szep-
tyckiego. — Dn. 1 b. m. złożyli wizytę
metr,  Szeptyckiemu przedstawiciele
stow. polsko . rusko - ukraińskiego
Zgoda”,Byli to panowie; Weyde, m$r.
Humelicz i dr. Prociów. Poinformowali
oni metropolitę o działalności stowarzy-
szenia i prosili o poparcie ich prac.

Metr, Szeptycki oświadczył, że dzia-
łalność takiego stowarzyszenia może
być pożyteczna tylko pod warunkiem wy
łączenia z niej zagadnień politycznych.
Dla takiej apolitycznej i bezinteresownej
akcji metropolita udzielił arcybiskupiego
błogosławieństwa.

Poczta lwowska dla filatelistów. — Ce-
lem umożliwienia filatelistom nabywania
wszelkich jakościi ilości obiegowych
znaczków, pocztowych dla celów filate-
listycznych, Dyr. poczt we Lwowie uru-
chamia z dniem 1 lipca specjalny od-
dział sprzedaży znaczków dla celów fi-
latelistyki w urzędzie pocztowym Lwów
L (L p. drzwi 8). Oddział ten przyjmuje
też zamówienia na znaczki wycołane z
obiegu.

Odroczenie terminu automatyzacji te-
lefonów, — Na skutek memorjału Izby
przem. - hąndlowej termin uruchomienia
centrali automatycznej telefonów lwow=
skich został przesunięty o miesiąc, t. j.
do dnia 1 października.

Polityka zbożowa a rolniczej. — Na
ostatniem posiedzeniu komisji agrarnej
lwowskiej Izby rolniczej ustalono wy-
tyczne polityki zbożowej, Komisja wyra-
ziła m. in. opinię, że przejście z polityki
popierania eksportu zbóż na popieranie
eksportu produktów hodowlanych nie
powinno pana nagle. Komisja oświad-
czyła się za budową małych śpichrzów
na 5—15 wagonów zboża, których wła-
ścicielami winny być organizacje rolni-
czo - handlowe, organizacje — rolnicze,
wzgl. instytucje samorządowe, o miej
sce budowy śpichrzy wymieniono: Sokąl,
Rawę Ruską, Radziechów, Brody, Zło-
czów, Brzeżany, Przemyślany, Rohatyn,
Zbaraż, Tarnopol, Podhajce, Arankinio,
Skałat, Kopyczyńce, Czortków, Buczacz,
Borszczów, Zaleszczyki, Horodenkę i
Pojrkų,

Jeżeli idzie o dostawy wojskowe, to
omisja wypowiedziała się za zakupywa-

niem potrzebnych produktów bez prze-
targu, o ile są one dostarczane przez or-
ganizacje rolnicze. Zakup i odbiór pro-
duktów winien odbywać się komisyjnie,
przyczem w komisji winien być zapew*
niony udział przedstawicieli rolnictwa.
Gdyby postulat ten został uwzślędnio-

ny, niewątpliwie nastąpiłoby częściowe
daj zmniejszenie elementu żydowskie-

go, jako dostawcy wojskowego.

Koczownik XX wieku, Sensacją na u-
licach miasta było w dniu wczorajszym
poawenie się od strony rogatki Żół-
kiewskiej koczowniczej rodziny, Ojciec,
zbiedzony cią; sj RAY wózek, przykry
ty A udą, w której leżało dwo-
ję małych dzieci, — za wózkiem szła
achmanami okryta młoda kobieta, pro-
wadząc za rękę 6-letniego chłopczyka.
Jak się okazało, była to w komplecie ro-
dzina 35-letniego Matwija Seńkowa, by*
łego robotnika miejskiego ze Stanisła-
wowa, zredukowanego przed dwoma la-
ty, Gdy zabiegi jego o pracę nie dały wy

niku, rozpoczął on wędrówkę z żoną i
trojgiem dzieci po województwach po-
łudniowo - wschodnich, prowadząc życie
koczownicze i o żebraczym chlebie dą-
żąc od wsi do wsi,

Zamachy samobójcze. -— Manja zama-
chów samobójczych wzrasta we Lwowie
w ostatnim czasie do  zastraszającycn
granic, W kilku dniach ostatnich noto-
wano cyfrę 20 zamachów samobójczych.

dniu wczorajszym cyfra ta powiększy”
ła się o dwa nowe wypadki. Wskutek
nieporozumień rodzinnych w zamiarze
samobójczym skoczyła z okna II p. na
bruk Mabdón Firster, która doznała
złamania kręgosłupa i w stanie bezna-
SWIATA przewieziona została do szpi-
tala. drugim wypadku Helena Soldat,
zam, na Kieparowie, usiłowała otruć się
denaturatem.

Aresztowanie oszusta, — Policja aresz-
towała wczoraj Teodora Zawieruchę, no-
towaneśgo oszusta, który od wielu osób
wyłudził znaczne kwoty pod pozorem
udzielenia im posad,

PCWEZEO OEB AYO SV T SC IS RI,

Aresztowanie

„biskupa” kościoła narodowego
na Wołyniu

(Od własnego korespondentaj

W Niwach - Hubińskich w pow. łuckim
na polecenie urzędu prokuratorskiego
został zatrzymany i doprowadzony do
Łucka „biskup* kościoła staro-katolic-
kiego'* (narodowego) Adam Jurgielewicz
Zatrzymany został oddany do dyspozycji
sędziego śledczego.
Sekciarz ten jest oskarżony o bez-

prawne prowadzenie ksiąg stanu cywil-
nego, o udzielanie nielegalnych ślubów,
oraz o czyny lubieżne, kolidujące z ko-
deksem karnym. Jurgielewicz, skądinąd

|
ŁUCK w lipcu

zasłużony człowiek, jak się przedstawiał
b. legjonista, odznaczony nawet wysokię-
mi krzyżami, ostatnio jął się na Woły-
niu niecnej roboty rozbijania katolicy-
zmu, tak ściśle związanego z polskością
na Kresach. Oprócz powyższego, zatrzy-
many „biskup'* jest w grubym nieporząd-
ku z kodeksem karnym, jako osobnik
szerzący demoralizację przez dopuszcza-
nie się czynów niemoralnych, mocno ko-
lidujących, jak już zaznaczyliśmy z ko
deksem karnym.
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Handel Światowy nadal się kurczy
Europa wię'ej przywozi niż wywozi

Import światowy w ciągu pierwszych
4-ch miesięcy b. r. wyniósł 3.769 milj.
dolarów w złocie, wykazując zmniejsze-
nie w porównaniu z tym samym okre-
sem czasu roku 1934. Podobną tenden-
cję wykazał również eksport światowy,
który w omawianym okresie r. b. wy-
niósł 3.460 miljn, dol. w złocie.

Kraje afrykańskie wykazują udział w
imporcie światowym w roku bieżącym
w wysokości 5,3% ogólnego importu
światowego, zaś w eksporcie 6,4% ogól-
nego eksportu światowego. Kraje azja-
tyckie wykazały w imporcie udział
14,7%, w eksporcie 15,5%. Udział kra-
jów Ameryki Północnej, to jest Kanady
i Stanów Zjednoczonych wyniósł w im- |

porcie światowym 13%, zaś w ekspor-
cie światowym 15,4%, krajów Ameryki
łacińskiej — w imporcie 5%, zaś w ek-
sporcie światowym 9%. Australja i No-
wa Zelandja wykazują w imporcie świa:
towym udział w wysokości 2 i pół %,
zaś w eksporcie światowym 3,7%.
Jak wynika z tego zestawienia udział

wszystkich, wyliczonych wyżej „krajów
w imporcie światowym jest mniejszy od
ich udziału w eksporcie światowym.
Odmiennie natomiast kształtuje się

udział krajów europejskich których
przywóz stanowił 59% ogólnego impor-
tu światowego w roku bieżącym, nato-
miast eksport wyniósł tylko 50% ogól-
nego eksportu światowego.

0 usprawnienie eksportu polskieqo
Z polecenia p. ministra przemysłu i

handlu Państwowy Instytut Eksportowy
rozpoczyna prace nad szczegółowem ba
daniem aktualnych warunków kredyto-
wych, transportowych i t. p. poszczegól-
nych firm eksportujących oraz współpra-
cujących z eksportem.
Firmy te będą indywidualnie zapra-

szane przez Instytut — ze ściślejszem

wskazaniem zakresu badań. Jednakowoż
te firmy, które w najbliższym czasie za-
proszeń takich nie otrzymają, a mają w

omawianej dziedzinie dezyderaty do
zgłoszenia, powinny się zwracać do In-
stytutu z prośbą o ich wezwanie,
Prace wspomniane mają być przepro-

wadzone w ciągu lipca.

8 mljonów klg. ryby morskiej
złowili nasi rybacy w I półroczu

Z Gdyni donoszą:
Wyniki połowów czerwcowych były

nieco lepsze niż w maju. W porównaniu
z czerwcem r. ub. połowy ryb są mniej-
sze o 56,6 tys. kg. Powodem tego są
słabsze połowy płastug węgorzyc i wą-
tłuszy oraz ograniczenie rybołówstwa w

innych gatunkach, wywołane brakiem
zbytu.
Ż poszczególnych gatunków złowiono

m. in. w tys. ks.: storni 137,3, wątłuszy
23,6, zimnicy 10,8. Ogólne połowy wy:
niosły 199,5, Z poszczególnych miejsco-
wości wybrzeża przypada najwięcej na
Jastarnię i Wielką Wieś (91,2 tys. kg.),
następnie na Hel (37,1 tys. kg.), Chłapo-
wo i Karwię (29,6 tys. kg.), na Gdynię
(24,3), wreszcie na Puck i wioski poło-

 

 

żone w zatoce (13,6). Na połowach dal-
szych złowiono 3,5 tys. kg., na polowach
dalekomorskich 0,4 tys. kg.

 

Nowa obnżka
stopy dyskon'owej

Banku Francji

Bank Francji postanowił obniżyć stopę

dyskontową z 5 do 4 proc. Jak wiadomo, w

maju Bank Francuski w ciągu 5 dni podwyż-
szył stopę dyskontową z 2 i pół do 6 i pół.

Pierwsza obniżka stopy dyskontowej nastą-

piła w związku z polepszeniem się sytuacji

walutowej we Francji, w dn. 20 czerwca.

—
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Wiadomości gospodarcze
Prasa bukareszteńska donosi, iż pomyślnie

zostały zakończone, rokowania w sprawie

utworzenia bałkańskiej giełdy tytoniowej.

Do instytucji tej przystąpiły następujące

państwa; Rumunja, Jugosławja, Turcja i Gre-

cja. Z Bułgarją i Albanją. toczą się jeszcze

na ten temat rokowania.

Siedzibą giełdy będzie Konstantynopol.

Potrzebne kredyty na utworzenie giełdy

będą dostarczone przez Francję.

Celem bałkańskiej giełdy tytoniowej bę-
dzie ujednostajnienie cen tytoniowych tak,

ażeby zapewnić państwom, sprzedającym

ten surowiec, osiągnięcie zysku.

х
Światowa konsumcja cyny w ciągu pierw-

szych'4-ech miesięcy bież. roku wyniosła

46,4 tys. t. wobec 43,8 tys. w roku 1934

i 35,9 tys. t. w 1933 r. W porównaniu z

liczbami z roku ub. konsumcją tegoroczna

za omawiany okres wzrosła o 6. prow.
Światowe zapasy cyny w końcu maja b.r.

były ocenione na 18,2 tys. t., gdy w końcu
kwietnia wynosiły 19,9 tys. t.

Przeciętna cena cyny w maju wynosiła

227 Ł 16 sh, co stanowi 113% cen z r. 1913.

x

W dn. 8 b. m. ogłoszone zostało obwie-
szczenie, że eksporterzy, mający zamiar sta-

rać się o pozwolenia na przywóz drzewa i

wyrobów drzewnych w  drugiem półroczu

1935, powinni złożyć podania w właściwych

komitetach najdalej do dn. 30 czerwca b.r.

W ostatnich czasach uruchomione zosta-
ło regularne połączenie okrętowe między

portami polskiemi a portami Malty, Komu-

nikacja ta utrzymywana jest przez Towarzy-

stwo Okrętowe „Svenska Orient Line".

Uruchomienie bezpośredniego i regular-

nego połączenia między Polską a Maltą sta-
nowi niewątpliwie czynnik, który może u-

łatwić w dużym stopńiu wywóz polskich to-

warów na Maltę i powiększyć dostawy, do-

tychczas uskuteczniane, jak również przy-

czynić się do rozpoczęcia wywozu artyku-

łów, które nie były w tym kierunku ekspor-
towane,

х ,
W końcu lipca i na początku sierpnia wy-

dawane będą świadectwa tymczasowe Po-

życzki Inwestycyjnej tym osobom, które
wpłaciły pierwsze trzy raty. Termin wpłace-
nia trzeciej raty na poczet Pożyczki Inwe-

stycyjnej mija w dn. 5 b. m. Osoby, które do

dn. 5 b m. nie wpłacą raty — nie otrzymają

świadectwa tymczasowego, tem samem nie

Przed kilku laty podniesiono cenę
pudełka zapałek o 3 grosze, tj. prawie o
50% i to bez żadnej uzasadnionej przy-
czyny.
Niedawno monopol zapałczany wypu-

ścił pudełka w cenie 5 groszy. Nie by-
ły to tańsze zapałki, bowiem pudełka
zawierały w zasadzie o połowę mniej za:
pałek. Mało tego „Kurj. Codz. 5 gr" z
6 lipca podaje:
„Wczoraj do.naszej Redakcji przynie-

siono takie pudełko zapałek za 5 gr. Na
etykiecie znajdował się napis, że w pu-
dełku znajduje się przeciętnie 24 sztuki
zapałek.

W zażydzonej Polsce „świątynia pienią-
dza” — giełda — nie ma zwyczaju funkcjo-

czynna.
Na giełdach zagranicznych. nie zanoto-

wano poważniejszych zmian z wyjątkiem

pewnego osłabienia dolara. Dewiza na No-

wy Jork. spadła w Zurychu w 3.05 7/8 do

3.05.i pół, w Paryżu zaś z 15.14 do 15.1014.
W-związku z dość wysokim kursem funta

w Londynie notowano przy zamknięciu do-

lar po niskim kursie 4,95 i 1/16.

Z pozostałych dewiz Londyn wykazał pe-

wezmą udziału w pierwszem losowaniu pre-

mji
х

Bilans Banku Francuskiego za czas od 21

do 28 czerwca wykazuje następujące zmia-

ny ważniejszych pozycyj (w miljonach fran-

ków): zapas złota wzrósł o 247,3 do 71.017,4;

obieg banknotów wzrósł o 1.39%6,7 do 82.099,2;

natychmiast płatne zobowiązania wraz z o-

biegiem banknotów wynoszą 96.030,6 wobec

94.715,5 w okresie poprzednim. Pokrycie
wynosi 73,94 proc. wobec 74.72 proc. w ty-

godniu poprzednim.

X

W tych dniach "odbyło się we Lwowie

konstytucyjne posiedzenie rady Związku

Polskich Przemysłowców Naftowych. Preze-

sem rady wybrany został gen. Stanisław

Szeptycki. 
 

nować w Sąbbath. Nie była tedy wczoraj |

 

TANIE ZAPAŁKI?
17 sztuk zamiast 24

Pudełko było pełne, zdawało się więc,
że znajduje się w niem przepisowa ilość
zapałek. Po przeliczeniu jednak okazało

„ się nie 24 sztuki, ale tylko 17.
Zamiast jednego dna, w pudełku było

dwa.
Jak zakwalifikować tego rodzaju po-

stępowanie monopolu?" i
Jeśli tak istotnie przedstawiają się w

poszczególnych wypadkach „tanie za-
pałki”, to po co była ta reklama, jaka
towarzyszyła pojawieniu się 5-groszo-
wych pudełek, że to najbiedniejsze sfery
zyskają tanie zapałki?

Pewne osłabienie dolara
wne osłabienie, inne waluty zaś naogół poe

zostały bez większych zmian.

  

Następstwa zwyżki
cen srebra

Polityka zwyżki cen srebra, uprawiana

obecnie przez Stany Zjednoczone ze wzglę-

du na tamtejszych producentów srebra, po-

ciągnęła za sobą w krajach o srebrnej wa*

lucie, jak Chiny, Meksyk, Persja, Indje

Brytyjskie i po części Indochiny, stosunko-

wo duży spadek wszystkich walut obcych

i sztuczną nadwartość waluty krajowej

srebrnej, względnie bilonu srebrnego.

Ten stan rzeczy musi prowadzić do wye

cofywania srebra z obiegu i rzucenia na

rynek nowych ilości wolnego srebra, a

tem samem do załamania się polityki zwyże

kowej Stanów Zjednoczonych.

Giełdy pieniężne
Dn. 6 lipca zebranie giełdowe nie od-

było się.
W obrotach prywatnych banknoty do-

larowe 5.26 i trzy czwarte, rubel złoty
4.69, w obrotach prywatnych: marki nie-
mieckie (banknoty) 178.50, funty angiel-
skie (banknoty) w obrotach prywatnych
26.14.

Tendencja dla papierów procentowych
mocniejsza, dla akcji utrzymana.

 

KUPUJCIE FYLKO© W FIRMACH CHRZESCIJANSMICH
 

BIELIZNA
 

WYTWORNIA i MAGAZYN
Bielizny męskiej, damskiej

pościelowej i kołder.

JÓZEFA JARKIEWICZA Złota 45
poleca swoje wyroby

oraz pończochy i trykotaże.   

KONFEKCJA

Okrycia KLARFELDOWA Marszałk. 111
 

 

 

Suknie, bluzki, komplety i mundurki

Wł. sadomski
Warszawa, Elektoralna 23, tel. 234-61

vis 4 vis Szpitala $-go Ducha
 

 

BUCHALTERYJNE KSIĘGI

P.P. ROLNIKOM
regestra | druki

do rachun. rolnej

poleca ST.WINIARSKI
Warszawa, Nowy Świat 53

Stałym odbiorcom rabat.

    
      

  

 

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

FOTOGRAFOWANIE
UMILA ŻYCIE!
APARATY I PRZYBORY
ORAZ KUPNO I ZAMIANA

KAROL PĘCHĘRSKI Foto-Sklad
MAZOWIECKA 2 swo" I

 

 

MAGAZYN KONFEKCJI MĘSKIEJ
poleca koszule, krawaty, skarpetki itp.
w dużym wyborze oraz damskie pończo-

chy, rękawiczki

A. Bulkowski i i. Michalak
Warszawa, Koszykowa 43, tel. 8-58-53
 
 

 

M E B L к
SYPIALNIE, STOŁOWE GABINETY

„ Tanio

K KOSEWSKI JEROZOLIMSKA 27
 

 

M EB LF. (ieżkowsk
ul. N.-Świat 39 i PI. 3-ch Krzyży 12

Poleca meble na dogodnych warunkach.
Wyrób własny Ceny fabryczne,
 

 

M.BLE „Konrad“ TYLICK!i$-ka
Nowy Šwiat 62. Tel. 236-78.

Poleca meble w najnowszych fasonach,
oraz wszelkie roboty tapicerskie.

Rok żałożenia 1906.
 

Suknie, bluzki, dział dziecinny

J. RYBCZYŃSKA
Warszawa, Elektoralna 13

 

 

Wykonanie solidne. Ceny niskie.

MĘSKIE DAMSKIE
Palta, Bielizna, Bielizna, Pończo-

Krawaty, Piżamy, chy, Pulowerki
Trykotarze, Skar- ręczne i maszy-

petki nowe
POLECA:

R. Gnter i H Rybarska
KONFEKCJA MĘSKA I DAMSKA

Marszałkowska 122, tel. 624-91.

Duży wybór kostjumów kąpielowych
 

 

 

 

lornetek, piór wiecznych

i ołówków

E. KRZYŚKO
Mazowiecka 3. „Tel. 608-00|

JUBILERZY

 

Warszawa,

ннн —
SKLEP I PRACOWNIA WYROBÓW

ZŁOTYCH

E. BRETSZNAJDER i S-ka
Marszałkowska 92.
 

KAPELUSZE

KĄPIELOWE ZAKŁADY

az KĄPIELOWY „WENECJA“
NAP awniej „Goplana”

aparatów fotograficznych OBOŻNA 5, tel. 515-66 (obok Dynasów)

WANNY zł. 1.80 ŁAŹNIA zł. 2 Za usługę 20 gr. W środy łaźnia dla Pań.

Pokoje obszerne i nowocześnie wen-
tylowane. į
 

KUCHENNE NACZYNIA

 

MECHANICY

Zaklady Kiesaras metali elektrycznością
i autofenem

S. CHIMANIENKO
Warszawa, Leszno nr. 70, tel, 12-21-56

OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY
 

Wszelkie artykuły oświetleniowe na
elektryczność —. naftę — spirytus;
Żyrandole, kinkiety, grzejniki, lampy

usowe, naftowe amrykańskie „DIA-
MO
Kuchenki „GRAETZ” — „EMES“ —

„ATIS* i części zapasowe do nich.
PORCELANA — SZKŁO — FAJANS.

Naczynia aluminjowe kuchene
poleca:

DTH.IH. Inż. $. MUSZYŃSKI
Chmielną 36, tel. 5-96-18

spi

pre

POGRZEBOWE ZAKŁADY

 

 

ZAKŁAD POGRZEBOWY
HENRYKA

LUBARSKIEGO
Warszawa ©, Miodowa Nr. 14

Teleion 296-56

Posiada na składzie duży wybór trumien
i wieńców oraz własne karawany i sa-
mochody. Urządza kompletne pogrzeby,
przewozy i ekshumacje zwłok.
 

 

-OBUWIE

 

1. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m.4
 

OKULTYZM .

NARA — SAMEN
OKULTYSTA - PSYCHURG

zeWschodu określą Karmę (t. zw. prze-

znaczenie). Udziela porad' życiowych.

Rozwija siły duchowe i wolę »

NOWOGRODZKA 19-9,

Zamiejscowym analizę listownie. Studju-

jącym. okultyzm porady BEZPŁĄTNIE.

 

Nie pozwalajcie by par Waszych Naj-
droższych porastały chwastami pośród
obcych!!!
PRZEWOZY zwłok w kraju i z zagranicy

M © oraz

POGRZEBY załatwia najtaniej zakład

CZ. ŚWIEJKOWSKI
45 rok istnienia

|| MARSZAŁKOWSKA. 104
Telefon 619-54

"ROWERY

ROWERY
ramy „Ormonde (po. cenach fabrycz-

nych poleca

LIPIŃSKI JASNA 5

-SKÓRZĄNA GALANTERJA

róg. Widok

— 

 

 

 

Lodownie pokojowe, maszynki do lo-
dów leżaki łóżka polowe, kuchenki
naftowe i spirytusowe Emes oraz, wszel-
kie naczynia kuchenne poleca po niskich
cenach

E. CHROSTOWSKI
Warszawa, Marszałkowska 108
 

 OPTYCY

 

OKULARY, BINOKLE I SZKŁĄ
r MAGAZYN OPTYCZNY

RYSZARD ŁĄCZYŃSKI
Marszałkowska 65, róg Piusa XI
 

 

MAGAZYN KAPEL'ISZY MĘSKICH

KAROL STEGNER
Trębacka Nr. 11, tel. 5-98-86

Poleca: majmodniejsze kapelusze
staranne odświeżanie i przeróbki.

oraz    MEBLE

W. WIELKIM
M Ė B L E WYBORZE

gotowe i na zamówienia   MORAWSKI
Ina 41 ras MaresatiaetitniCat

FOTO NAPRAWA
OKULARY, BINOKLE

J. UNIESZOWSKI
Chlodna 37, tel. 2-15-24,   

A

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

108, MARSZAŁKOWSKA 108
(róg Chmielnej)   
 

SPORTOWE PRZYBORY

 

NOWA POLSKA FIRMA

SKŁADNICA
PRZYBORÓW SPORTOWYCH

Zofji Unmowej
Warszawa, Żórawia 3
 

UBIORY MĘSKIE
 

Magazyn wykwintnych Ubiorów Mę-
skich oraz modnych Futer Damskich

PIOTR SOCHACKI I S-owie
Warszawa, Nowy Świat 46 m, 5

Tel, 265-61

Wykonanie solidne, eleganckie i tanie.
 

WĘDKARSKIE PRZYBORY

EEC OBR
WARSZAWA

Złota 23. Tel. 227-59.

 

Wytwórnia
1 Skład

Przyborów

Rybołówstwa |

 

WYROBY ŻELAZNE

 

Wyroby żelazne, narzędzia ogrodnicze,
okucia budowlane i naczynia kuchenne

WACŁAW GAJEWSKI
Warszawa, Świętokrzyska 20, tel. 256-14

(przy_ Mazowieckiej)
 

ZEGARY
 

ZEGARY i BIŻUTERJA

JAN WOLSKI
Warszawa, Nowy Świat 61. Tel. 585-51  
 

    ZAKŁAD ZEGRKMISTRZOWSKI©

 TGAŁECKI |
Jasna8 Ń tel. 6.56.74,

 

 _UARSZAWĄR1



 

Procesy pracowników z miastem
Sąd uwzględnił powództwo o odszkodowanie

Krzywdzące pracowników wymówie-
nie warunków pracy w wodociągach i
kanalizacji w stolicy przysporzy miastu
strat w związku z procesami sądowemi,
wytaczanemi przez pracowników.

Liczni robotnicy zażądali przeniesienia
na emeryturę. Ustąpili nietylko pracow
nicy, posiadający nabyte prawa emery-
talne, ale i tacy, którzy tych praw jesz-
cza nie nabyli. W myśl statutu emerytal-
nego pracownikom tym należy się odpra-
wa w wysokości jednomiesięcznej pensji
za każdy przepracowany rok.

Oczywiście zarząd miejski nie wypła-
cił pracownikom odpraw. Rozpocznie się
więc serja spraw w sądzie pracy, Jedna
z tych spraw już odbyła się, przyczem |

sąd zasądził na rzecz robotnika stacji
pomp Korzeniowskiego przeszło tysiąc
złotych.
Na tych sprawach nie koniec, Po nich

nastąpi cała serja innych spraw o od-
szkodowania. Zarząd miejski, jak wiado-
mo, wymówił pracównikom wodociągów
i kanalizacji jednostronnie pracę na 2
tygodnie, chociaż w  przedsiębiorstwie
tem istniał usankcjonowany zwyczaj wy-
mawiania na trzy miesiące. Pracownicy
którzy ustąpili domagają się odszkodowa-
nia za 2 i pół miesiąca..
Odszkodowania trzeba wypłacać. A

pieniądze na nie pójdą oczywiście z kie-

szeni podatników. Tak to gospodaruje
się w stołecznym magistracie. |

P. Moraczewski

tontra „Wieczór Warszawski”
Proces o obrazę czci

Na wokandzie sądu apelacyjnego zna-
fazła się sprawa redaktora odpowie-
dzialnego „Wieczoru Warszawskiego”,
p. Józefa Matuszewczyka, oskarżonego
przez p. Jędrzeja Moraczewskiego 0 u-
życie pod jego adresem słów: „noto-
ryczny paszkwilanti oszczerca”. Sąd
pierwszej instancji skazał p. Matuszczy-
ka na 2 miesiące aresztu i 500 zł. grzy-
wny, motywując wyrok tem, iż skazany
nie przeprowadził dowodu prawdy.
Na rozprawie w sądzie apelacyjnym

wezwani w charakterze świadków pp.
Stanisław Głąbiński, Jerzy Zdziechow-
ski i Aleksander Dębski zeznali, iż za:
rzut oszczerstwa niejednokrotnie spoty-
kał publicznie p. Moraczewskiego i nie
wywoływał z jego strony reakcji. Rów-
nież obrońca oskarżonego, adw, Mar-
jan Niedzielski, stwierdził, że p. Mora-
czewski znany jest ze swoich metod

  

Niewidomy oskarżony
o opór władzy

W barakach dla bezdomnych, przy ul.
Okopowej wynikła bójka między pija-
nymi lokatorami. Kiedy przybył na
miejsce policjant, celem przywrócenia
spokoju, jeden z uczestników zajścia,
niejaki Bromierski, niewidomy, nawy-
myśłał mu. Policjant spisał protokuł- i
Bromierski zasiadł na ławie  oskarżo-
nych, pod zarzutem oporu władzy.
Do sądu przybył on z białą laską, w

towarzystwie przewodnika. Na rozpra-
wie przedstawił świadectwo lekarskie,
stwierdzające utratę wzroku. Policjant,
opierając się na zeznaniach współloka-
torów utrzymywał natomiast, że Bro-
niewski trochę. widzi, mógł więc przed-
stawiciela władzy poznać po... błysz-
czących guzikach, skoro nie wierzył je-
go słownym zapewnieniom.
Sąd skazał Bromierskiego na 4 mie-

siące aresztu z zawieszeniem wykonania
kary.

Wypłacan'e alimentów
Ciekawe orzeczenie ogłosił Sąd Naj-

wyższy w sprawie wysokości alimentów
płaconych przez męża na rzecz żony.
Sąd stanął na stanowisku, że przy o-
znaczeniu wysokości alimentów żony na-
leży mieć na względzie wydatki nietyl-
ko niezbędne dla samej egzystencji roz
wiedzionej, lecz również dla utrzymania
w pewnej mierze jej pozycji społecznej,
odpowiednio do położenia materjalnego
męża, który postępowaniem swem spro-

wadził rozłączenie małżonków. |  

działania, i nieprzebierania w środkach
w walce politycznej.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd a-
pelacyjny skazujący wyrok pierwszej in-
stancji zatwierdził Obrońca zapowie-
dział wniesienie skargi kasacyjnej.

 

 

Sprawa komornika
Mieczyńskiego

W związku z aresztowaniem przed ty-
godniem komornika sądowego 8 rewiru
(sądy grodzkie VI, VIII i XIV oddziały),
Teofila Mieczyńskiego (Nowogrodzka
8), pod zarzutem sprzeniewierzenia sum,
w dalszym ciągu trwają dochodzenia
wstępne, zmierzające do ustalenia wy-
sokości zdefraudowanych kwot, Docho-
dzenia prowadzone są równocześnie
przez prokuraturę oraz prezesa sądu о-
kręgowego, któremu podlegają službo-
wo wszyscy komornicy na terenie War-
szawy. Dotychczas stwierdzono  nadu-
życia na 15.000 zł.

Wyrcdny oiciec
przed sądem

Ohydna zbrodnia była '/ przedmiotem
rozważań sądu okręgowego. W barakach
na Annopolu mieszkał reemigrant z Nie-
miec, Teodo; Jaworowicz z dwojgiem
dzieci 15-letnią córką i 8-letnim syn-
kiem, Używał on swych dz:tci do niec-
nego procederu, stręcząc córkę do nie-

rządu i szantażując następnie mężczyzn
groźbą oskarżenia o gwałt na nieletniej
8-letni chłopiec grał rolę świadka.
Z uwagi na szereś momentów dra-

stycznych rozprawa toczyła się przy
drzwiach zamkniętych,
Sąd skazał Jaworowicza na rok wię-

zienia.

 

Oszust w mundurze oficera
Proponuje kupno albumów °

W Warszawie i okolicy grasuje od
dłuższego czasu osobnik, występujący
pod coraz innem nazwiskiem i podający
się za oficera W, P, Rzekomy oficer ob-
chodzi instytucje oraz mieszkania pry-
watne wybitniejszych osobistości, pro-
ponując kupno albumu z pamiątkowemi
fotografjami za cenę 15 zł. i zapewnia-
jąc, że dochody ze sprzedaży albumów
przeznaczone są na budowę domów dla

sierot po poległych żołnierzach KOP-u.
Osóbnik ów legitymuje się zaświadcze- |

niem, wystawionem rzekomo przez wła-
dze KOP-u i upoważniającem go do in-
kasowania należności za albumy. Jeżeli
ktoś nie chce nabyć albumu, osobnik
proponuje mu prenumeratę czasopisma
„Straż Przednia”,
Ze względu na to, że wielu poszkodo-

wanych zwróciło się do urzędu śledcze-
$o, przeprowadzono dochodzenie, w wy-
niku któregó ustalono, iż osobnik legity-
mował się sfałszowanemi zaświadczenia-
mi. Grasował on również na prowincji.

Spór o piękno „Taiczaceį Venus“
Skutki nieostrożnej reklamy

W kinie „Stella” na Żoliborzu wy-
świetlano film p. t. „Tańcząca Venus".
Zarząd kina wydał ulotki propagando-
we, które głosiły, iż każdy, kto udowod-
ni, że widział film piękniejszy, otrzyma
500 żł. nagrody. Mimo, iż ulotka nosiła
wyraźny charakter zwykłej reklamy, p.
M. Snarski potraktował jej treść serjo
i starał się przekonać dyrekcję kina, że
oglądane przeż niego filmy: „Rok 1914“
i „Obrona Częstochowy” znacznie prze-

wyższały swem pięknem i wartością
„Tańczącą Venus”. Dyrekcja kina pró-
bowała wyjaśnić wywołane nieostróżną

Gi so >
reklamą nieporozumienie”, jednak p.
Snarski nie przyjął tych wyjaśnień i wy-
stąpił do sądu o przyznanie mu nagro-
dy, twierdząc, iż ogłoszenie nagrody
posiada charakter pewnego zobowiąza-
nia.
Sąd grodzki uznał, że ulotka była re-

klamą nieobowiązującą i powództwo od-
dalił Wówczas p. Snarski zaapelował i
sąd drugiej instancji przychylił się do je-
go żądania, powołując eksperta, który
ma ustalić stopień artystycznej warto-
ści i piękna filmów, objętych sporem.

Aresztowanie komunisty - studenta
Oczywiście

Przed fabryką „Staniola”* (Czerniakow-
ska 12) grupa, złożona z 5-ciu mężczyzn
i2-ch kóbiet rozdawała ulotki komuni-
styczne w chwili, gdy robotnicy wycho-
dzili z fabryki. Robotnicy zawiadomili
policjanta, który usiłował zatrzymać Ко!-
porterów. Ci jednak rozbiegli się. Po-
licjant pogonił za jednym z nich i zatrży-
mał go w chwili, gdy rzucił on na ziemię

 

A „krowiarnie“ w śródmieściu stolicy
W obrębie Warszawy, nietylko na pery-
ferjach, ale i w samem śródmieściu, znaj-
dują się t. zw. „krowiarnie”, których stan
urąga najprymitywniejszym warunkom
higjenicznym i sanitarnym. Obory te, a
raczej poprostu jaskinie, tłoczą się w...
podwórzach kamienic, położonych m. in.
przy główniejszych ulicach, jak Hoża,
Poznańska i inne. Ciasnota, brud, smród,
zaduch, ciemności — oto właściwości
tych ohydnych nor. Dojenie odbywa się
oczywiście bez przestrzegania jakiejkol-
wiek czystości, nie mówiąc już o higjenie,
Krowy, wprowadzone do tych mordowni,
nie widzą już nigdy światła dziennego,
pozbawione powietrza i świeżej paszy,
stoją przykute do żłobów całemi miesią*
cami, zdychając wkońcu na szerzącą się
w przerażający sposób gruźlicę. I z ta-
kich to krów, wegetujących w tak okrop-
nych warunkach — Warszawa otrzymuje
mleko!
Władze posiadają podobno plan likwi-

dacji krowiarń. Czy až „plan“ jest tu
potrzebny? Przecież likwidację „kro-
wiarń' można przeprowadzić jednego  

dnia, nakazując sprzedać lub pozabijać
krowy, aby nie roznosiły zarazy, a
„krowiarnie” gruntownie wyczyścić, od-
kazić i pozamykać.

Władze administracyjne tolerują „kro-
wiarnie“ z zupełnie niezrozumiałych po-
wodów, gdy ich likwidacji domagają się
już oddawna władze sanitarne i lokato-
rzy kamienic, zachęcani z jednej strony
do dekorówania balkonów kwiatami, a je-
dnocześńie zmuszani do wchłaniania
smrodėw podwėrzowych, 4

  

Kagańce
dla gryzących koni

Zdarzają się wypadki pogryzienia
przechodniów przez konie. W związku
z tem należy przypomnieć, iż gryzące
konie winny być zaopatrzone w kagań-
ce. Za każdy wypadek odpowiada wła-
ściciel konia w drodze administracyj-
nej. (Om)

a
 

Rubinstein

paczkę z odezwami, owiniętemi w gazetę.
Aresztowanym okazał się Józet Rubin-
stein (Graniczna 15), lat 20, student uni-
wersytetu warszawskiego. Aresztowany

stawiał czynny opór policjantowi, nawo-
łując zgromadzonych robotników do od-
bicia go. Robotnicy nietylkó, że nie u-
słuchali wezwania Rubinsteina, ale prze-
ciwnie, pomogli policjantowi odprowa-
dzić awanturującego się komunistę do
komisarjatu. Rozdawane przez komuni-
stów ulotki zawierały odezwę nawołującą
członków PPS do wspólnej z komunista-
mi walki przeciwko nowej ustawie wy-
borczej i nowej konstytucji. ы

 

 

Dnia 8 lipca, w dziesiątą bolesną rocznicę šmierci

S +P

JOZEFY SAWICKIEJ
odprawiona będzie o godzinie 11 i pół rano w kaplicy SS. Zmartwychwstanek

(Mokotowska 55) msza św. na którą przyjaciół i życzliwych

zapraszają siostrzeńcy

pamięci zmarłej
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warunki przyjęcia

do Politechniki Warszawskiej
w roku akademickim 1935-36

W roku akad. 1935/36 będą wolne
miejsca na wszystkich wydziałach Poli-
techniki warszawskiej.

Podania o przyjęcie należy składać w
sekretarjacie na imię J. M. rektora Po-
litechniki Warszawskiej w czasie od 2 do
7 września włącznie, w godzinach 9—12,

Do podań należy dołączyć: metrykę
urodzenia, lub wyciąg z ksiąg metrycz-
nych, śwładectwo dojrzałości w orygina-
le, krótki życiorys własnoręcznie napi-
sany, dokumenty odnoszące się do służ-
by wojskowej w uwierzytelnionym odpi-
sie, świadectwo moralności (obowiązuje
tych kandydatów, którzy świadectwo
dojrzałości otrzymali wcześniej, niż w
roku wstąpienia do Politechniki), świa-
dectwo odejścia (obowiązuje przechodzą-
cych z innej wyższej uczelni), 5 niena-
klejonych fotografij, własnoręcznie pod-
pisanych imieniem i nazwiskiem na stro-
nie licowej, pokwitowanie Kasy Poli-
techniki na wpłaconą opłatę manipulacyj-
ną w wysokości 10 zł.

Uczniowie prywatnych szkół oraz
szkół zagranicznych mogą starać się o
przyjęcie:do Politechniki tylko wówczas,

Ruch wahadłowy
na Wierzbowej

Starosta śródmiejski wprowadził już
na ul. Wierzbowej, na odcinku od pl.
marsz. Piłsudskiego do ul. Fredry,
zmniejszenie szybkości pojazdów do 15
klm. na godzinę, pozatem ruch waha-
dłowy pojazdów, t. zw. przepuszczanie
ruchu raz w kierunku ul. Fredry, a raz
w kierunku pl. marsz. Piłsudskiego,
Wskutek remontu gmachu minister-

stwa spraw zagranicznych zamknięto
chodnik przed ministerstwem dla ruchu
pieszego. (Om)

 

 

jeżeli Ministerstwo W. R. i O. P. uzna
przedstawione przez nich dowody wy-
kształcenia za równorzędne ze świadec-
twem dojrzałości szkół polskich.
Wykazy kandydatów, dopuszczonych

do egzaminu konkursowego wywieszone
będą w Politechnice dnia 14 września.
Egzamin konkursowy składa się:
Na wydziale inżynierji — 1) z alge-

bry i trygonometrji, 2) geometrji, 3) ry-
sunku odręcznego;
Na wydziale mechanicznym — 1) ma-

tematyki, 2) fizyki, 3) rysunku odręcz-
nego;
Na wydziale elektrycznym —1) alge-

bry, 2) trygonometrji, 3) fizyki;
Na wydziale chemicznym — f) mate-

matyki, 2) fizyki i rysunków aparatów
fizycznych, 3) języka obcego francuski
lub niemiecki, lub angielski.

Na wydziale architektury — 1) geome-
trji, 2) rysunku z natury, 3) rysunku kam
pozycyjnego (z pamięci).

  

Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

W niedzielę dn. 7 lipca r. b. o godz.
6 m. 30 wiecz. odbędzie się pošwię-

cenie pomnika na grobie ś. p. Gracja-

na Hamerskiego b.

Praga Str. Nar. zmarłego tragiczie w

dn. 23 kwietnia 1935 r. w czasie peł-

nienia obowiązków. (Cmentrz Brė-

dzieński kwatera 45; dojazd tramwa-

jem 21 oraz 12 do bramy cmentarnej).

W niedzielę dn. 7 lipca rb. odbędzie

się zebranie koła Mokotowskiego o

godz. 4 m. 30 przy ul. Puławskiej 95.

Przemawiać będzie poseł St.  Zieliń-
ski,

 

Uporządkowanie ulicznego handiu
Szecjalne targowisko na ul. Koszykowej

Poważne trudności i konkurencję dla
kupców w halach stwarza nielegalny
handel zewnętrzny na ulicach i placach
dookoła hal miejskich.

Inspekcja handlowa prowadzi od dłuż-
szego czasu akcję, zmierzającą do upo-
rządkowania handlu koło hal miejskich.
By ułatwić dostęp kupującym do hal i
zwiększyć w ten sposób ruch handlowy,
przeniesiono do hali Mirowskiej handel
bitym drobiem, przegrupowano w jedno
miejsce handel drobiem żywym oraz zli-
kwidowano handel z wózków przed kra-
mami miejskiemi Wielopole. Dla po-
mieszczenia handlu drobnego, prowa
dzonego obecnie na ul. Koszykowej, jest
na ukończeniu w podwórzu tej hali spe-
cjalne targowisko. Na pl. Kazimierza
Wielkiego przeniesiono do hali handel
galanterją, a obecnie przeniesiony został
do hali handel warzyw i owocarnie.
Sprzedaż tych artykułów dozwolona zo-
stała jedynie w dni targowe, t. j. we
wtorki i piątki na placu przed halą,

 

Brudy na letniskach podwarszawskich
Plaga kurzu i śmieci

Odważni, którzy zaryzykowali w r. b.
spędzenie lata w okolicach podwarszaw-
skich, zwanych letniskami, cierpią po-
prostu katusze, większe niż w poprze-
dnich latach. Brudy panujące na tych let-
niskach przechodzą wszelkie dotychcza-
sowe granice, śmiecie wywożone są na
główne arterje i porzucane bezkarnie,
Aczkolwiek gmina taka np., jak Falenica,
ma duże wpływy podatkowe, gdyż ma u-
prawnienia finansowe miast (podatek od
lokali), nic obywatelom nie daje, a nawet
letniska, leżące w obrębie gminy, mające
charakter uzdrowiska, jak np. Józefów i
Świder, formalnie toną w brudzie. Co-
rocznie słyszy się zapowiedzi o lustra-
cjach sanitarnych osiedli podwarszaw -
skich. Na tle smutnej rzeczywistości
skutki tych lustracyj osłonięte są tajem-
nicą. Sprawa ta wymaga energicznej in-  

terwencji władz nadzorczych. Tysiące
mieszkańców Warszawy, zmuszonych o-
kolicznościami do korzystania dla odpo-
czynku letniego, z cuchnących brudem
letnisk podwarszawskich, mogą liczyć na
pewną opiekę ze strony władz. (b)

Zmiana ruchu tramwajów
nocnych

W związku z przebudową torów na
ul. Grochowskiej w nocy z 8-go na 9-go
lipca rb. wozy nocne Plac Teatralny —
Gocławek i Dworzec Główny — Go.
cławek dochodzić będą tylko do ul. Pod-
skarbiūskiej. (Om)  

przyczem na placu tym pozostanie han-
del nabiałem i innymi artykułami, któ-
rych sprzedaż nie odbywa się w hali.

Wszystkie te zarządzenia wprowadzo*
no są w życie jedynie w celu uporządko-
wania handlu przed halami, zwalczania
nielegalnego handlu ulicznego, jak rów=
nież ze względów sanitarnych, gdyż han-
del artykułami spożywczemi na placu
targowym prowadzony jest w warun-

kach niejednokrotnie wysoce  niehigje-
nicznych. (b)
  

Sprostowanie urzedowe
Na podstawie art, 22 Dekretu w przed-

miocie tymczasowych przepisów praso-
wych (Dz. Pr. Nr. 14 poz. 186 z dn. 7/11
1919 r.) proszę o umieszczenie sprosto-
wania artykułu p. t. „Zamiast szkoły a-
partament dla dyśnitarza”, zamieszczo-
nego w Nr. 39 „Warszawskiego Dzienni-
ka Narodowego" z dnia 5 lipca 1935 r.

1) Nieprawdą jest, jakoby „w dziwny
sposób ustosunkowują się władze miej-
skie do miejskiej szkoły baletowej, mie-
szczącej się w gmachu Opery”.
Natomiast prawdą jest, że zarząd miej-

ski jednako troszczy się o wszystkie
szkoły na terenie miasta Warszawy.

2) Nieprawdą jest, jakoby „lokal szko-
ły (baletowej), do której uczęszczało kil-
kadziesiąt dzieci, przeznaczono obecnie

na mieszkanie dla dyrektora wydziału
technicznego magistratu”,
Natomiast prawdą jest, że szkoła bale-

towa zostaje w salach, w których się do-
tychczas mieściła, a więc

‚ 3) nieprawdą jest, że „szkoła ma być
znowu wyrzucona tym razem zdaje się
definitywnie”.

Natomiast prawdą jest, że kursy do-
kształcające dzieci uczęszczających lo
szkoły baletowej, zostaną w przyszłym
roku szkolnym pomieszczone w nowym
budynku szkoły powszechnej przy ul.
Miodowej.

Kierownik referatu prasowego
[—) Jerzy Kossowski.
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