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LWilno, Niedziela 21 Lipca 1935 r,

Zabieramy naszych Czytelników NA TRZY DNI DO GDYNI!

wycieczke nac Polski
WYJAZD — 3 sierpnia. POWRÓT — 6 sierpnia. Cena biletu Ill klasy — 20 zł. 50gr.,

Zgłoszenia przyjsiują wszystkie REDAKCJE złączone w Stałej Komisji Wydawnictw i Biuro P.

 

 

PRASA WILENSKA,URZĄDZA

DLA SWYCH CZYTELNIKÓW Z WiLNĄ I PROWINCJI

Jakto widzą w BB./Zatarg' włosko-abisyński zaostrza się

kwietniowej i

wać potrzeby wywnętrzenia

objawienia innym.

Najszczerzej ucieszył się nieza”

Rozgwar dookoła zmian ustrojo-

wych w państwie, wynikających z
konstytucji

wyborczych lipcowych r.1935, uczynił
się niemały. Nic dziwnego. Przełom

jest znaczny, a przedewszystkiem ci,

którzy przyłożyli doń ręki, nie czu-

ją się dość spokojnie, by nie odczu-

się i

ustaw

LONDYN (Pat). W wywiadzie z
przedstawicielami agencji Reutera
cesarz abisyński oświadczył, co na-
stępuje: Uważam za niezbędne po-
dać do wiadomości w sposób kate-
$oryczny nasz zamiar odrzucenia ja-
kiegokolwiek rozwiązania konfliktu,
któryby przewidywał protektorat
bądź mandat włoski, czy inny, nisz-
czący niepodległość, suwerennośći
wolność naszego narodu. Cesarz
podkreślił w końcu zdecydowaną
wolę: ludności do obrony terytorjum
Abisynji i niepodległości państwa.wodny p. Mackiewicz. Nietylko Oczekujemy z uinością — powie-

przełomem ustrojowym, ale też wy-” dział negus — daty 25/7 i 25/8 oraz
parciem opozycji oraz postanowie-| decyzji Ligi Narodów, ponieważ
niem jej, by nie sięgać po to, co po-
zostawiono pod mianem, wyborów.
Ucieszył się prosto z serca, osobi-

(„Słowoście, obiecując dla siebie

nr, 176):

— Obecność opozycji była krę-

pująca i hamująca dla tych, którzy.

w grupie blokowej byli w mniejszo-

wierzymy, że nasza sprawa jest
słuszna i musi zatriumfować,

RZYM (Pat). Poseł włoski w
Addis Abebie złożył w abisyńskiem
ministerstwie spraw zagranicznych

„| ostry protest przeciwko przemówie-
niu cesarza abisyńskiego w parla-
mencie. Poseł włoski zastrzegł się,
że zakomunikuje rządowi abisyń-
skiemu dalsze decyzje swego rządu.

ści, nie mogli oni nigdzie apelować

od werdyktu większości swojej gru-

py-. Decyzje zapadły w  gronach
małych, często przypadkowych...
Nieobecność opozycji wzmoże  rze-
czową kontrolę nad działalnością
rządu... W. poprzednich sejmach
Blok z interpelacjami nie występo-

wał, krępowała go solidarność z

rządem wobec obecności opozycji...

KAIR (Pat). Z Addis Abeby do-
noszą: Rząd abisyński zwrócił się do
posła francuskiego w, Addis Abebie

 

  

  

FEET
S ASAU

    
 

z zapytaniem, jak Francja zamierza ku Ustaw Nr. 52 opublikowane zo-—( >postąpić na wypadek zagrożenia|
'przez działania wojenne linji kolejo-
wej, łączącej francuski port Dżibutti
ze stolicą Abisymji. Powszechnie
,mniemają tu, że z rozpoczęciem
wojny Francja poprostu wstrzyma
ruch kolejowy.

KAIR (Pat). Wedle wiarogod-
nych źródeł, przez kanał Sueski
przetransportowano _„ _ dotychczas
120.000 Włochów, a 10.000 znajduje
się w drodze.

LONDYN (Pat), Agencja Reu-
tera donosi, że izba handlowa w
Osaka otrzymała poważne 'zamėwie-
nie na szable dla Abisynji,
 

BERLIN (Pai).AW urzędziespraw
zagranicznych złożona została nota
protestacyjna Watykanu. Tekst no-
ty nie został podany do wiadomości
publicznej, jak również niepodano.
taktu jej złożenia. Wedle nieurzę-
dowej informacji, w nocie tej w do-
bitnej formie złożono protest prze-
ciwko ostatnim zarządzeniom rządu

„Rzeszy w stosunku do duchowień-

WCZORAJSZE MANIFESTACJE W PARYŻU1

|. PARYŻ (Pat), Wczorajsze mani-
festacje w okolicy Placu Opery
zgromadziły, według obliczeń orga-
nizato:ów demonstracji, około 50.000
osób, podczas, gdy preiektura po-

 

„Klasyfikacja gruntów
|,WARSZAWA (Pat). W! Dzienni- * <

stalo rozporządzenie ministra skar-
bu z dnia 12/7 r. b., wydane w po-
rozumieniu z ministrami rolnictwa i
spraw wewnętrznych, w sprawie
wykonania ustawy ‚ о klasyfikacjipypstko

10GROSZYgruntów dla podatku gruntowego.

NIEBYWAŁE UPAŁY
W. TURKIESTANIE,

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Moskwy, że
w Turkiestanie panują od kilku dni;

į W stolicy repu-|
bliki turkmeńskiej Aschabad noto-|
niebywałe upały.

wano 70 40 75 C. Równocześnie
wieją gorące wiatry, które wyrzą-

| dziły gorące szkody w zbiorach.

Nota protestacyjna Watykanu
stwą- katolickiego w Niemczech,
Nota wskazuje m. in. na te punkty,
które uważa za naruszeniepostano-
wien konkordatu z Rzeszą, wylicza-
jąc ograniczenie swobody działania
organizacyj młodzieży katolickiej,
dalej pozbawienie duchowieństwa
katolickiego wolności nauczania 0-
raz wymienia przeprowadzenie usta-
wy sterylizacyjnej, ы

licji określa liczbę manifestantow
na 12.000 osób.

Dzięki silnym oddziałom policji,
nie doszło do większych incyden-
tów. Fierwsze starcia wydarzyty cięAle teraz toż dopiero będzie So) 3-5 557 IIIIS II

KREM HAWAYW CAZIMI do vpoztu6na ladą
żywanie! P. Mackiewicz już widzi,
jak on sam i inni posłowie nowego
zaciągu grzmią z mównicy, zasypu-
jąc rząd interpelacjalmi, kontrolują
co się zmieści, Niech się biedak cie-
szy! Będzie miał tyle swobody i
tyle pola do działania, co obecni
nacjonal-socjalistyczni posłowie w
jednolicowym i niemym Reichstagu,
którzy raz na kilka miesięcy... klasz-| kreślenie jego istoty: dotychczas,|czą aż ręce puchną. od roku 1926 do roku 1935, wola

Szczerzej i trainiej — (poza wy- |jednego człowieka była obowiązują-
cieczkami w przeszłość o wyłącz: |cem prawem, a teraz, śdy nikt nie
nem dążeniu obozu dziś rządzącego
do niepodległości i o jego cnotach
obywatelskich w zestawieniu z
niepewnością i zachłannością tych
wszystkich innych niegodziwych
stronnictw (kto chce, niech wierzy,
ale takich bardzo mało) — ocenił
znaczenie obecnego przełomu p.
prezes rady ministrów płk. Sławek,
w mowie z 6-go bm. do posłów i se-
natorów BB, określając zmianę
przestrzeni okresu pomajowego: |

 
—, Wódz odszedł... Na pytanie, | choć ubrana w szaty

mamy obowiązek;wem nie jest. W, każdym razie tokto go zastąpi,
dać odpowiedź... Próby szukaniain-|
nego człowieka, któryby przez swo- j

sze

mu podołać, piawo
możliwie najdoskonalsze,
nowej konstytucji i towarzyszących

jej ustawach powiedzieć nie można,
najoraz powinno być rzeczywiste,

jako naczelny regulator, ma nami
rządzić...

Jest to niechybnie i najtrafniej-
umiejscowienie

mianowicie w obrębie przewrotu ma-

jowego, i zarazem najsłuszniejsze o-

zdoła zastąpić go dła zespołu rzą-
dzącego, rządzić powinno prawo.

Wielkie przeto zadanie wło-
żono obecnie w nowem  pojmo-

waniu stant rzeczy przez obóz rzą-

dzący, na prawo w państwie. Aby

powinno być

czego ©

bo

czyjąkolwiek,

prawne, pra-

dowolność na rzecz

stwierdzenie konieczności prawa

jest cenne i uwypukla ono odpowie-
ją wielkość mógł mieć tak pełną dzialność.
władzę moralną, nie dałyby wyni-! Przeholował natomiast p. Ignacy
ku... Dla zespołu ludzi, radzących Matuszewski, któremu nie wystar-
między sobą o losach Polski, roz- cza umieszczenie obecnego przeło-' jej jakkolwiek innej

stawało mu na przstrzeni przewrotu majo- jest tylko objawem małych wyma-
się rozkazem najwyższym i prawem |wego, $dyż umieszcza $0 na prze-|gań i złudnych zachwytów.

Dzisiaj sytuacja u- „strzeni wieków naszych dziejów, ja-

strzygnięcie Piłsudskiego

obowiązującem...

legła zasadniczej zmianie... Prawo, |ko („Gaz. Pols." nr, 191):

przełomu, a

„.olbrzymi przełom przejścia
po wiekach od anarchicznej do hie-|
rarchicznej koncepcji państwa. la

Ten olbrzymi przełom, jak obja-
śnia p. Matuszewski, polega na... u-

" sunięciu stronnictw.

Naiwność tego poglądu uwydat-
nia się doskonale w wyrazie, jaki
mu daje dziennik wojskowy, niezbyt
szczęśliwie czasem _— politykujący,
$dy mówi („Pols. Zbroj.* z 16 bm.):;

Dotychczas byli posłowie

stronnictw, a teraz będą posłowie

społeczeństwa.

Objaśnienia, dlaczego posłowie,
wyznaczeni przez starostów, woje-
wodów i dalej od góry, mają być do-
kładniej posłami społeczeństwa, niż
w swobodnych wyborach, oczywi-
ście zabrakło.

Gdyby p. Matuszewski był po-
wiedział, że nasza obecna zmiana u-)
stroju należy do najwygodniejszych'
chwilowo dla obozu rządzącego, ja-|
kie w ciągu wieków wymyślono,
„możnaby ostatecznie uznać jej prze-|
łomowe poprzez wieki zalety w ta-

' kiem znaczeniu, ale przypisywanie

doskonałości

  
|

Stanisław Stroński, |

BURZA ZNISZCZYŁA ZASIEWY,
BIAŁYSTOK (Pat). Burza gra-

owa, jaka onegdaj przeszła nadpowiatem suwalskim, wyrządziła
wielkie szkody w zasiewach. W
niektórych wsiach zasiewy zniszczo-
ne= w ap proc. Straty, wy-
rządzone przez burzę, sięgaj 6zł. 100.000. | A

 

KOMUNIKAT
Sekcji Rzemieślniczej przy Stron-

nictwie Narodowem.

W poniedziałek, dnia 22 lipca rb.
o godz. 7.30 wieczorem odbędzie się
zebranie Sekcji Rzemieślniczej przy
Stronnictwie Narodowem, na które
prosimy о przybycie wszystkich
członków rzemieślników do lokalu
ul, Mostową 1,
. NA PTS AI NEOIIS IN ь,

| Niniejszem mam zaszczyt

odróży „ORBIS“

Bałtyk
klasy — 28 zł, 50 gr.

0
+

NAWA
dla sforlowca.

gIaR
ЗосБагай

  

   

 

MŁODZIEŻ POLSKA Z ZAGRA-
NICY NA AUDJENCJI U MINI-

STRA BECKA. ,
WARSZAWA (Pat). 19 lipca o

godz. 17 minister spraw zagranicz-
nych Beck przyjął delegację mło-
dzieży polskiej z zagranicy, przyby-
tej na zlot do Warszawy. Delegację
prowadził pan Kowalec, wiceprezes
biura światowego. Polaków z za-
granicy,

Frbedstawiciele młodzieży wrę-
czyli panu ministrowi srebrną pla-
kietę pamiątkową,

ODROCZENIE ZJAZDU
HISTORYKÓW.

Wobec ustalenia terminu wybo-
rów do Sejmu na dzień 8 wsześnia
został przesunięty VI Powszechny

' Zjazd Historyków. Polskich w Wil-
| nie na 22 września rb.

na rogu bulwaru Hausmanna. Mani-
festanci wznosili jednak w dalszym
ciągu okrzyki przeciw rządowi, do-
magając się dymisji premjera Lavala.
Nastąpiła wtedy szarża gwardji re-
publikańskiej, która odpierała mani-
testantów, przeprowadzając wiele

aresztowań, W tym samym czasie
doszło na Avenue del'Opera do in-
nego starcia z policją, ale główna
masa  manifestantów w dalszym
ciągu usiłowała przedostać się „ha
plac Opery. Policja odparła manife-
stantów, którzy około godziny 20
zaczęli się rozchodzić,

Według „Petit Jonurnal* ogólny
bilans maniiestacji można wyrazić w
ten sposób: 6 policjantów i 20 mani-
festantów odniosło rany.

PARYŻ (Pat). Według komuni-
katu agencji Havasa, wydanego dziś
wieczorem, ogólna liczba areszto-
wanych w dniu wczorajszym mani-
festantów wynosi 2,090 osób, 9 osńb
zatrzymano w areszcie, 18 cudzo-
ziemców czeka w lokalach prefek-
tury policji ustalenia sankcyj, jakie
zostaną przeciw nim  powzięte.
Przytrzymani w areszcie siedzą za
obelgi i opór władzy,
XTMiaINT wom и TTIRLALBATINA

Zaparcie. Fachowe šwiadectwa powag
lekarskich podnoszą dodatnie działanie na-
turalnej wody gorzkiej „Franciszka Józefa”
u ludzi, którzy mają za mało ruchu.

 

 
 

zawiadomić swoich P. T. Kli-
jentów, że w dn. 20. VIL r. b. otworzyłem filję swego sklepu,
galanterji męskiej i damskiej, przy ul. Wielkiej 11.

klep mój jest zaopatrzony w ostatnie nowości, przy-
czem ceny są najtańsze i bezkonkurencyjne.

Z wysokiem poważaniem

JAN FRLICZKA,
Wilno,

Podaję do wiadomości Szanownej

Wielka 11 — Ś-to Jańska 6.

 

    
Klijenteli, że z dniem 20 lipca rb. wy-

jeżdżam zagranicę celem pogłębienia wiedzy fachowej w wyższej. szkole zawo*
dowej. O powrocie nastąpi zawiadomienie.

Z poważaniem W. DOWGIAŁŁO
Właściciel Zakładu Krawieckiego

Wilno, Świętojańska 6,
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Zarządzenie Wojewody Wileńskiego Udzielenie ulg ubezpieczonym przez PZUW
o wyborach

wyborczych 45 i 46
W dniu 19 lipca br. Wojewoda

wileński na podstawie art. 35 Ordy-
nacji Wyborczej do Sejmu zarządził

wybory delegatów do zgromadzenia

okręgowego w 45 i 46 okręgu wy-
borczym.

Jak wynika z załącznka do art.
6 Ordynacji Wyborczej do Sejmu m.
Wilno jest siedzibą trzech okręgów
wyborczych: 45, 46 i 47.

Okręg 45-ty obejmuje z m. Wil-
na komisarjaty P.P.: I, II, VI oraz
Nową Wilejkę.

Okręg 46-ty obejmuje z m, Wil-
na komisarjaty P. P. III, IV i V.

Okręg 47-my obejmuje powiat
wileńsko-trocki bez m. Nowej Wi-
lejki, oraz pow. święciański.

Zarządzenie Wojewody  Wileń-
skiego dotyczy zgromadzeń okręgo-
wych, których zadaniem — w myśl
art. 31-go ynacji — jest ustale-
nie kandydatur na posłów do Sejmu.

Z zarządzenia Wojewody wyni-
ka, że w okręgu 45-ym zgromadze-
nie okręgowe składać się będzie z
ciał następujących:

L Samorząd terytorjalny.
Rada Miejska m. Wilna — 26

delegatów, Rada Miejska m. Nowej
Wilejki — 2 delegatów.
DLLDEIBiTAIKOS

CHORĄ WĄTROBĄ
zatruwa organizm

Zaburzenia w runkcjonowaniu wątroby
i wydzielaniu żółci powodują swego rodza-
ju zatrucie organizmu, a na tem tle szereg

najrozmaitszym chorób.

Zioła Magistra Wolskiego  ,Billosa”
zawierające znane rośliny egzotyczne
Combretum i Boldo, pobudzają wątrobę do
właściwej pracy oraz prawidłowego wydzie-
lania żółci i powodują naturalne wypróż-
nienia. Stosują się przy cierpieniach «wą-
treby i woreczka żółciowego (kamicy żół-
ciowej).

Zioła ze znak. ochr. „Billosa” na naby-
cia w aptekach i drogerjach (składach ap-
RT

ytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota 14, m. 1.

 

Przyczyna rozbicia N. P. R.
Na temat zanotowanego ostatnio

rozbicia w N. P. R. prasa zgodnie
pisze, że nie wchodzi tutaj wcale w
grę stosunek N. P. R. do sanacji,

WARSZAWA (Pat). Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
przyłączając się do ogólnej akcji
' oddłużeniowej, wszczętej ae rząd,

ое wystąpii z inicjatywą udzielenia uig

ALSumorięd $opodarczy, „| udezpieczowym, kóre zalega
legatów, Izba R ieśnicza — 2 de-: OPIata składek za lata ubiegłe z ty-

|egatów. | tułu przymusowego ubezpieczenia

р jod ognia budowli i ruchomości -

o oe nych. Ogólna kwota przyznanyc!

dowe — 4 delegatów, oraz 6innych | 32.000.000. Ulgi te obejmują 70 proc.

organizacyj: zawodowych pracowni-! wszystkich zaległych składekza la-
ita ubiegłe do roku 1933 włącznie i

ków, fizycznych — 10 delegatów.

wych . pracowników umysłowych; Pęriiana rządu
wybiera iącznie — 7 delegatów. ы |

iV. Samorząd Zawodowy. po wyborach
lzba Lekarska — 3 delegatów, W; kołach T h А

» ь i politycznych krążą

kaw = уPó dc pogłoski, że nowy Sejm i Senat zbio
S legata. rą się bezpośrednio po zakończeniu

r V žakššiuis (eeldilėno IŻŚw celu e

S M ва nania wyboru marszałków. otem
Trzy Zrzeszenia Techniczne —| mą nastąpić pizerwa aż do zwoła-

3 delegatów. mia w listopadzie zwyczajnej sesji
budżetowej. Podczas tej przerwy

: przeprowadzona będzie zmiana rzą-

| Cztery zrzeszenia — 5 delega-| ju j ewentualnie wobec wprowa-
niai iz 46 oai dzenia wszystkich instytucji nowego

deqgdwe Sidebę będą'beskżo | po Laivai elekcja Prezyden-

zbliżonej ilości delegatów tych sa- ы D DSTÓWADA.

mych lub podobnych zrzeszeń z tą W : Ь№ Ie didikų si

różnicą, że w okręgu tym "wejdzie| „ap PAJO WA i oi m
do zgromadzenia wyborczego także SNR ód Ga BB. a

а z : FW izacyj ( о .
Ё] BA: Senatu: Akademickiego| Któżym saymają oni instrukcje co

" © składzie zgromadzenia wybor- wdalszej OO zaa
% : . też mają zapowiedź, że w do-

jo e vaga A dkg roi tychczasowych formach organizacyj
po weiądzenie wojewody podaje, ych istnieć będzie tylko do| listo-
równocześnie termin, w którym wy-' pada.
mienione ciała dokonać mają wy-. : . я

boru ae więc Rada Miej-. asisRZ.

k о dn. 1 sierp-
aia,inne: zaś cialawOkresie między„ Wczoraj rano pociągiem pośpiesz-
lua ti Pakiet shi g „nym przybyła do Wilna wraz z cór-
ZE Nowee: ( kami pani Marszałkowa Piłsudska.

;Pani Marszałkowa po krótkim po-
Przy ischias (zapalenie nerwu kulszo- bycie w Wilnie, gdzie odwiedziła

NIELS Gap a Rešie Kosciėlsw. Teresy, odjechała do
następuje lekkie obfite wypróżnienie, po-
wodujące przyjemne samopoczucie, ? ® r

. 5 k“ į«» р ©› "

w okregach

VL Organizacje kobiece,

 

przysługują zasadniczo wszystkim
ubezpieczonym, którzy opłacać bę-
dą teńminowo składki bieżące. Umo-
rzone zaległości rozłożone będą na
trzy lata: 1935, 36 i 27. Jedno-!
cześnie umorzone będą odsetki
zwłoki od należności po dzień 1/7)
r. b. Oceniając szczególnie ciężkie|
wanunki rolnictwa w okresie przed-
nówkowym. PZUW postanowił, na-
razie nie wycofywać z urzędów
gminnych rejestrów składki za 1935
r. i nie przekazywać obecnie do
egzekucji należności pierwszej raty.
Obecnie taryfa obniżona jest o blis-
ko 40 proc. za ubezpieczenie od
(ognia budowli wiejskich oraz obni-
żono szacunek budowli do 40-kilku
proc. Dzięki temu suma przeciętnej,
rocznej składki od budowli wiej-
skiej obniżona została do zł. 8.60!
wobec 17.43 w 1930 r.

GŁOSY CZYTELNIKÓW

W mumerze 195 „Kurjera Wileń-

skiego" z dnia 19 lipca 1935 podana

zostaia uchwała „przedstawicieli

cechów, w której czytamy, że ode-
zwa wzywająca Polaków Katolików
do zaprotestowania przeciw zohy-
dzaniu dostojników Kościoła Kato-
lickiego i bezbožniciwu — byla o-
dezwą polityczną — rozplakatowa-
ną przez Stronnictwo Narodowe,
Uchwała atakuje p. Piotra Hesma-
nowicza; za umieszczenie pod nią
podpisu Związku cechów. !

Wziąiem do rąk tę odezwęi
przeczytałem ją kilkakrotnie, a mi-
mo usilnych starań nie mogłem do-
patrzeć się w miej ani treści poli-
tycznej, ani śladów, któreby wska-
zywały, že rozplakatowaną została :
przez dtonniciwo Narodowe. |

'Ktoś zapewne dał inicjatywę, Z,
pewnością nie p, Siemaszko, ale czy
Jtow, św. Wincentego a Paulo, czy
Związek Cechów, czy Praca Polska,
czy NOK tego absolutnie z odezwy.
wyczytać nie można. 1

Jeśli inicjatywa wyszła od Stron- E Dziś wyścigi konne.
iš 4 p ie si

borczy w wysokości 25.000 zł. ziś o godz. 15 rozpocznie się

branych ze stałych skłądek mie- Pogpieszcę. :

|sięcznych przez członków tego klu- Do pierwszej gonitwy z płotami

ze- ostatni dzień wyścigów konnych na! ków, to powinno mu się

nietwa INarodowego, czy jego. człon-
zapisać

chyba tylko na plus pojęcie trudu
| w akcji, którą każdy katolik w obro-

bu. Ponieważ N. P. R. udziału W zapjsało się 5 koni. |nie swej religji musi uznać za ko-

ale personalne antagonizmy. Między wyborach już nie weźmie, fundusz W. biegu naprzełaj o nagrodę
trzema Db. ministrami, o których ten został rozdzielony i zwrócony płk, Stef. Dembińskiego: startować

wczoraj pisaliśmy, a prezesem N. P, poszczególnym jego wkładcom. NŃ. ma 8 koni, - й :
R., p. Popielem, b. więźniem  brze- P. R. oddawna już nie odgrywa żad- Głównym biegiem będzie gonitwa
skim — donosi żydowska „Chwila”nej roli w kraju i uchodzi za stron- z przeszkodami o nagrodę b. Mar-

„istniały oddawna _dyferencje. inictwo całkowicie zlikwidowane”. | szałka Senatu W. Raczkiewicza.

o PE? = P°= był w aStiwine rakasAšanti „daj: Startują następujące konie: Grzela
otwartej wojnie z p. Popielem i wy- ywiony obcas' psuje GAS G ašis Asai Belia: —

: : ока ŻE || Ы šoviieka,..- Nosženiė 063 por. Goszczyński, na-Bella
H—RE R A :nieufności. | SPS, oe k dych” BERSON, CIAŚGE ntm. Bohdanowicz, Córa-Beja — por.
arzucano p. Fopielowi NIeUCZCI- spowodu swojej nadzwyczajnej jakości i Miklewski, Ellis — kpt. Rozwadow-

wość, nienależyte rozporządzanie technicznych. ulepszeń, * bardzo powoli i Śl eh )

ami, j о iernie się zużywaj i el — rtm, Bohdanowicz
funduszami, ńcu wojn za- równomierniesię zużywają, — wyklucza 858 1 © a z,

dle lub N się obcasa. który, jak z programu wynika, wi-
kończyła cię rozłamem, Klub N. P.lprawie zupełnie skrzywienieOdrzucajcie wszelkie naśladownictwa-! „docznie w ostatniej chwili zdecy-

 

R. w Sejmie posiadał fundusz wy-

Pożar osady Jasiulańce
W. osadzie Jasiulańce, gm. szy-

* dłowieckiej, w zabudowaniach Mi-

chałowicza Tomasza powstał pożar.
Ogień przerzucił się szybko na są-
siednie zabudowania, a to dzięki
sprzyjającemu wiatrowi. Wi niespeł-
na 10 minut część wsi stała w pło-

mieniach. Zaalarmowane sąsiednie:

 

NIEZAWODNA JEST W DZIAŁANIU
w niedomaganiach żołądka,
jelit i wątroby — SÓL MORSZYŃSKA
lub WODA GORZKA  MORSZYŃSKA.
Żądajcie w aptekach i składach aptecznych.

 

duje się, czy pojedzie na Annie-
Belli, czy na Ortelu.

| W gonitwie z przeszkodami o
| nagrodę M. Bohdanowicza zapisało

! i ь | się 6 koni.
straże ogniowe przy pomocywojska | W gonitwie piątej o nagrodę Ja-
pożar zdołały umiejscowić. Pastwą na hr. Zyberg-Platera ma startować
płomieni padło 16 zabudowań go-|9 koni.
spodarskich i kilka domów miesz- W. ostatniej gonitwie, biegu ,,po-
kalnych. W. czasieakcji ratunkowej| cieszenia zapisało się 16 koni.
dotkliwemu -poparzeniu uległo 2 Po wyścigach nastąpi uroczyste
dzieci i kilka kobiet. (h) rozdanie nagród, !

ŚMIERĆ OD PIORUNA, Ognisko K.P,)W. — W.K.S. Śmigły
GRODNO (Pat). W. dniu 18, „a 2:2

b. r. pomiędzy godz. 14—15-tą w Wczoraj odbył się mecz piłkarski
budkę dozorcy na terenie fabryki o mistrzostwo Wilna między Ognis-
„dykt, w czasie. gwałtownej burzy, kiem K.P,W. a W.K,S. Śmigły. Mecz
uderzył piorun i zabił znajdującą się zakończył się vemisowo 2:2 (1:1).
, wewnątrz robotnicę Spiwel Eugenię,| Gra mało ciekawa. Poziom sto-
ilat 23. *su«xwbolą 0) miawiowim!sunkowo niski.

i RUNA dowo w|

„niecznošė i swój święty obowiązek.

| Dlatego twierdzę, że władze
| Związku cechów  postąpiły niena-
gannie, skoro, do dobrej sprawy
przyczyniły się swą postawą, a p.

| Henmanowiczowi należy się za to
uznanie.

Nie mogło być chyba wątpliwo-
ści, że cechy, które są tak związane
z religją i kościołem, nie uchylą się
od zajęcia prawdziwie katolickiej
postawy, i dadzą do takiej akcji ini-
cjatywę lub' ją poprą. .

Miarę jak pojmują swój katoli-
cyzm autorzy uchwały umieszczonej
w „Kunjerze“ jest zwrot  ,,...udział
bierzemy czynnie. we wszystkich u-
roczystościach religijnych". |

Zapewne na tem ich katolicyzm
się kończy.

Ale to nie wszystko, to jeden z
zewnętrznych przejawów obrzędów
теНё Katolickiej, który czasem

 

  

 

  
  

 

    

 

   

  

uderzocie piętą ©

ziemię,gdy chodzicie

przez 3—4 godzin.

Oznacza to 21.000

wstrząsów Waszego

ciało i jego wrażli-

wych organów. Uni-

kniocie tych niebez-

pieczeństw nosząc

WYPUKŁE OBCASY ATS

przytem eleganckieitrwałe.
Adas ogolne maki BERSON,

 

„Przedstawiciel'* cechów p. Siemaszko
protesiujei?

no z nim związani, bo muszą, bo wy-
pada, ..bo jeszcze nie mogą zerwać
z tradycją, nie śmią obrazić uczuć
religijnych ludności.

Ate zaprotestować przeciw  zo-
hydzaniu dostojników Kościoła,
przeciw bezbożnictwu, na to trzeba
mieć choć trochę odwagi przekonań
i umiłowania religji.

Treść uchwały jest niesmaczna i
naciągnięta, niejasna i mujająca z
prawdą, robi wrażenie jakby przy-
świecaiy jej jakieś osobiste cechy,
Tu są dwa wyjścia, albo zgadza się
z protestem, albo nie, Jeśli nie to
trzeba było wyraźnie powiedzieć
„potępiamy protest, a łączymy się z
tymi, którzy zohydzają dostojników
Kościoła Katolickiego i religję.

[ytuł artykuiw także niezbyt
szczęśliwie dobrany. Zamiast „Ce-

| chy mie idą na pasku „endecji po-
winien raczej brzmieć:

„Niektórzy „przedstawiciele” sa-
mozwańcy) cechów na pasku sanacji
i masonerji“.

Wiszystko to razem odpowiada-
ioby i charakterowi pisma, w któ-
rym uchwałę umieszczono, gdzie
pod  entuzjastyczną notatką o
Wszechświatowym-zjeździe„Żydow-
skiego . Instytutu Naukowego w
Wilnie' jak na ironję umieszczono
hasło „Otaczaj dziecko opieką, bo
to przyszłość Narodu".

Mamy nadzieję jednak, że więk-
szość naszego rzemiosia jest na-
prawdę katolicką i potrafi sobie po-
„radzić z chwastami pleniącymi się
na jego glebie,

Odpowiedź dostateczną i poważ-
ną jeszcze przed tą. uchwałą „ce-
chów” dało Katolickie Wilno. bio-
rąc tłumny udział w wiecu protesta-
cyjnym i uchwalając znaną rezolucję
szczerą, jasną i prostą, jalk jasną &
prostą była jej przyczyna dla każ-
dego katolika.

Wilno i rzemiosło wileńskie przez
usta p. Piotrowskiego zakomuniko-
|wało już swoje stanowisko, bez
względu ńa osobiste opinje p. Sie-
maszki, Zubowicza, Pieślaka no i
zapewne kilku jeszcze innych.

Jeden z wielu. 
„cechach”* reprezentowanych przez
p. Stomógzkej faryzeuszostwa, lub
być przedstawicielem przysłowia
„modli się pod figurą, a..."

W uroczystościach religijnych,

może mieć cechy (może właśnie =

AAAA
NAJWIĘCEJ UPORCZYWE

ZAPARCIE
leczą szybko roślinne PIGUŁKI

KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko, zawierające 30 pigułek ——
zł. 2.50. zwłaszcza w obecnych czasach bio-

rą udział i ludzie nie mający nic
wspólnego z katolicyzmem, lub luź-| Do nabycia we wszystk. aptekach.

M. ZOSZCZENKO.

Zabawna hist
spółdzieini

W), pewnej spółdzielni sowieckiej
„Proletarskij Put'* w ostatnich 18
miesiącach kolejno pracowało ni
mniej ni więcej tylko 23 kasjerki,
Nie, wcale nie przesadzamy.

23 kasjerki w tak krótkim cza-
sie. Jest to naprawdę dziwna i zaj-
mująca historja.

Opowiadał mi o tem kierownik
spółdzielni:
— Żadna z nich nam nie odpo-

wiadała. Były wszystkie głupie. I.
kolejno odchodziły jedna po drugiej.|

i o było narze-— Oczywiście
kań, płaczu i krzy! Ale nic nie
pomogło. Każda pracowała tydzień,
10 dni i „wylatywała”. Posyłano ją
zpowrotem na giełdę pracy, I zno-
wu mówił kierownik spółdzielni:

—Prosiłbym, o ile to możliwe, o
kasjera. Mężczyznę. Ale zawsze,|
nie wiadomo poco i naco przysyłano,
mu kobiety. Kasjerki, Widocznie'

on ich przebrał już przeszło dwie
dziesiątki. Wreszcie przychodzi
dwudziesta trzecia.

Ta dwudziesta trzecia była bar-orja z pewnej
sowieckiej dzo mala, Zajnającaj nawet lad.
mężczyzn'nie było. Z pewnością by- zentująca. Wogóle ladniutka...

liby mu przysłali. Wogóle było to Ale pomimo tego nasz kierownik
specjalne zjawisko psychologiczne: spółdzielni już ją „sypie“. Dziewczy
|za kontuarem imężczyzna, w kasie na Zaczyna płakać. Dramat. Hister-
| kobieta. ja. Skandal. !
| — Dlaczego? Dlaczego ma sie-. Dzisiejsza kasjerka dziwićby się
|dzieć w kasie kobieta? Cóż to za mogła tej histerji Nie rozumie przy
|dziwne zjawisko przyrody? | Czy czyn. Ale Vas pięciu laty było
| nasz brat — „mużik” nie może rów- inaczej. Mało miejsc — dużo refleik-

|nie obojętnie patrzeć na pliki prze- tantek. /
"suwających się pieniędzy? Czy też!

żyć moralnych przy dźwięku pie- dlaczego mnie nasz kierownik wy-
niędzy? A może są jakieś inne przy- rzucił, Chłodna byłam wobec nie-

może zaczął pić pod wpływem prze- l mówi; połykając łzy: — Ja wiem,j powstrzymać. Ha
|pęd twórczy, nie pozwala mi być

drogę życiową: przez 18 miesięcy
tylko je wyrzucam. Jedną za drugą.
Mówią miu: .

Ale možliwie, že wlašnie wyrzu-
cał je Pan dlatego... 3

|. Kierownik spółdzielni ledwie
mówić może ze zdenerwowania.
Dobrze powiada. Wobec tego przy-
znam się, dlaczego je wyrzucałem.

, Wobec takich podejrzeń — muszę.

‚ , — Ja, jakby to powiedzieć, lubię
kląć. Ot, przyzwyczajenie z' frontu.
Podczas pracy jakoś się jeszcze
„trzymam, Ale przy końcu, w ostat--
nich godzinach pracy, czy przy spi-

A więc nasza dziewczyna płacze.j sywaniu towaru nie mogę się już
Hamuje mi to mój

sobą. Ot, dlaczego wyrzuciłem już

czyny tego zjawiska? Bardzo rzad- go, powiada. Nie patrzałam nanie- 23 kasjerki. Nie chciałem obrażać
ko można zobaczyć naszego brata! go, jak kobieta patrzy na mężczyz. | ich x

i naprzy tak „delikatnej” pracy.; : A je-; nę. A za to mnie wyrzucił.
żeli, będzie to napewno stary su- Dowiedział się o tem Inspektor|

niewinności. Stale cieszyłem się
ieją, że mi poślą kogoś z „na-,

szych”, aby mógł być sobą. Dlatego|

ładniutką  kasjerkę — dwudziestą -
trzecią, Mówi jej:

Cóż Pani sobie robi z nas kpiny?
Przecież to bardzo porządny  czło-
wiek.

Kasjerka-broni się — czy mo-
głam to wiedzieć? Myślałam, że wy-
rzucił z innego powodu. A. co się
tyczy przekleństw, nicbym sobie z
tego mie robiła. Powiedziałabym
sobie: jesteś w teatrze. Z tego po-
wodu nie powinien był mię wyrzu-
cać. Śmieszne!

Kierownik spółdzielni powiada:
Z tą kasjerką mógłbym się był po-
godzić. Żałuję. Nie wiedziałem, że
jest taka.

I kasjerka znów pracuje w spół-
dzielni. Ale dab dostał=
ganę. Aby na przyszłość nie robił
takich głupstw. Posłali go do skła-
du. Tam wolno mu „być sobą”. |

Miejmy nadzieję, że poprawi się
bjekt lub jakaś baba-jaga z MOŻŃSTnA Pracy. Wogóle, kontrola sowiecka; wyrzucałem jedną po drugiejw na- ; porzuci niemiłe przyzwyczajenie,
oczami i cienkim głosikiem. i tak dalej.

Krótko i węzłowato: pomimo go-
rących prośb kierownika spėldziel-! To jest kłamstwo, mnie te dzięwczę
ni posyłali mu same dziewczęta, A 'ta nie interesują. Spójrzcie na moją

Kierownik bronił się, jak mógł:| nę. No i nie dostałem i za to teraz; dziestu trzech kobiet, z któ
cierpię.

Inspektor zawezwał do siebie

| dziei, że wreszcie dostanę mężczyz-|które stało się przyczyną łez dwu-

na była nawet ładniutka... (Ceps
jed-
)
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Dekrety oszczędnościowe rządu

francuskiego rzucają sporo światła

na te głębokie przemiany, jakie się

odbywają w życiu państw zacho-

dnich.

Państwa te, skutkiem postępu w

dziedzinach kultury materjalnej, skut-

kiem przystosowania swojego poli-

tycznego ustroju i struktury społecz-

nej do potrzeb wielkiej wytwórczości,

z chwilą kiedy po wojnie wytwór-

czość ta zaczęła szybko słabnąć, han-

del zaś w dużej mierze upadać, zna-

lazły się w bardzo trudnempołożeniu,

Ludność ich zubożała; pojawiło się

ponadto nieznane już oddawna na

zachodzie zjawisko stałego, masowe-

go bezrobocia, pociągające za sobą

szereg ważnych, politycznych i spo-

łecznych następstw. Miljony ludno-

ści, znalazłszy się bez środków do ży-
cia, zwiększyły swoje wymagania od

państwa, powodując przez to wielkie

wzmożenie się fiskalizmu i ogromny

wzrost deficytów w budżecie państwa

i samorządu.

Po pewnym czasie okazało się, że

reforma życia gospodarczego, przy”

stosowanie go do zmienionych warun-

ków ekonomicznych świata, wymaga

przedewszystkiem poważnych osz-

czędności w wydatkach państwa. Za-

prowadzenie tych oszczędności

przedstawia jednak sporo trudności,

gdyż, o ile ma być naprawdę skutecz-

ne, pociąga za sobą konieczność

przebudowy państwa, ograniczenia

wielu jego funkcyj i przekazania wie-

lu dziedzin, objętych administracją

państwową, w ręce społeczeństwa,

Wywołuje to stanowczy sprzeciw

ze strony tych wszystkich, którzy ży-

ją kosztem kas państwowych, którzy

byt swój, a często i dobrobyt, zwią-

zali z losami dotychczasowego syste-

mu.

Po ogłoszeniu dekretów oszczędno-

ściowych Lavala, jak donosi kores-

pondent „Gazety Polskiej”, najwięk-

szą gotowość do ostrych wystąpień

przeciwko nim zdradzą „kartel pra-

cowników przedsiębiorstw  publicz-

nych', Wślad za nim, chociaż nie tak

zdecydowanie, występuje „Federacja

urzędników państwowych”. Gdyby

Francja miała rząd oparty wyłącznie

na biurokracji, śdyby polityka pań-

stwa nie miała tam żadnego związku

z wolą i poparciem społeczeństwa, sa-

botaż tych czynników uniemożliwiłby

napewno każdą skuteczną reformę

oszczędnościową.

Reforma oszczędnościowa Lavala

daje wiele do myślenianietylkoFran-

cuzom. Jeśli zastanowimy się nad na-

szemi stosunkami wewnętrznemi, jeśli

zważymy olbrzymie koszty, jakie po-

chłania utrzymanie naszej machiny

państwowej, jeśli wreszcie przyjrzy-

my się stałemu dełicytowi w naszym

budżecie, to łatwo przyjdziemy do

przekonania, że Połska wymaga rów-

nież podobnych reform,

Jesteśmy krajem bardzo ubogim,

mamy najniższe dochody, nasze po-

trzeby są znacznie skromniejsze,niż

potrzeby ludności państw zachodnich.

Pomimo to blisko 40 proc. naszego

dochodu społecznego pochłaniają da-

niny publiczne. Nasza gospodarka

państwowa, dzięki właściwościom

panującego systemu, który musi roz-

szerzać machinę biurokratyczną, po-

szła w kierunku niewłaściwym, Wie-

le rzeczy zrobiono nietyle dla kra-

ju, co dla dania ludziom posad, nie

dla rzeczywistego postępu życia, ale

dlatego, aby poszczególne grupy mo-

gły zarobić.

Chcąc nawrócić z tej drogi, trzeba

przedewszystkiem uczynić nasze pań-

stwo o wiele tańszem. A ponieważ

pod żadnym pozorem nie wolno nam

osłabić obrony państwa i oszczędzać

na armji trzeba przeto znacznie u-

prościć administrację cywilną, ponie-

chać zbytecznych inwestycyj, znieść

urzędy i instytucje, nieprzynoszące

krajowi pożytku, a tylko tamujące

rozwój życia.  

one оы KN PA Ara 0

Cień Augusta Mocnego
Z telegramu korespondenta „Ku-

rjera Warszawskiego dowiadujemy
się, że w paryskiem czasopiśmie „Le
Capital“ ukazała się korespondencja
z Berlina, prżynosząca informacje o
rozmowie polskiego ministra spraw
zagranicznych z kanclerzem Nie-
miec. Informacje te wydają się dość
bałamutne, jeśli chodzi o szczegóły,
są jednak bliskie prawdy, jeśli cho-
= o wniosek ogólny, który brzmi
tak: .
„Pod względem wymiany stosunków kul-

turalnych wyniki były dodatnie pod wzglę-

dem politycznym — problematyczne i pod
względem gospodarczym — ujemne.

W języku politycznym powiedzia-
łoby się — rozmowy prócz potwier-
dzenia dobrej woli z obydwóch stron,
by utrzymać poprawne stosunki są-
siedzkie, nie dały żadnego wyniku.
Bo o „wymianie stosunków  kultu-
ralnych mówi się zwykle wówczas,
śdy niema nic do powiedzenia o
sprawach istotnych i poważnych, a

więc politycznych...
Nie o politykę wszakże chodzi

nam w tej chwili, lecz o te stosun-
ki kulturalne właśnie i zamierzenia
co do ich dalszej „wymiany”. W te-
legramie bowiem wspomnianym na
początku, znajdujemy taką jeszcze
wiadomość:

„„postanowiono jakoby nakręcić wspólny

film polsko-niemiecki p. t. „Król August

Mocny”. Reżyserem filmu ma być jeden

Niemiec i jeden Polak, którym dopomagać

będą uczeni polscy i niemieccy”.

Informacja powyższa zakrawa na
zwykły „kawał”. Możemy sobie bo-
wiem doskonale wyobrazić film
propagandowy niemiecki, mający za
temat życie i politykę Augusta Moc-
nego, możemy sobie wyobrazić tak-
że podobny film propagandowy pol-
ski, lecz trudno doprawdy skonstru-
ować o Auguście Mocnym film pol-
sko - niemiecki.
Czasy saskie stały się w Polsce

przysłowiowemi. Nie obrażą się je-
dnak chyba czytelnicy, jeśli z popu-
larnych „Dziejów Polski“ prof. Wa-
cława Sobieskiego przytoczę krótki
o ich początku ustęp. Brzmi to tak:
„Od 18-go wieku niemczyzna nieznacznie,

bez hałasu, uzyskiwała coraz to większą

przewagę w Europie. Najpierw wskutek

klęsk Turcji dynastja Habsburgów zajmuje  

Węgry i spotężnieje przez to niezmiernie,,

Ponadto niemczyzna opanowała wiele tro-

nów w Europie, mając także wielkie wpły-

wy w Petersburgu. Dynastja Sasów owład-

nęła tronem polskim, dynastja hannowerska

tronem angielskim. Ten niemiecki żywioł

coraz to potężniejący groził Polsce zalewem.

Przez wybór Augusta II dostał się na tron

polski król (jak się to dziś mówi) „mniejszoś-

ci narodowych”. Z nim wtargnęły masy

Niemców do miast, do wojska, na urzę-

dy. Elektorowie sascy mieli własnych dyplo-

matów, a ci, jak Fleming i Briihl, w miejsce

polskiej narodowej polityki prowadzili saską.

Niemcy mawiają, że ich główną cnotą jest

„Treue'”. Niestety król-Niemiec nie myślał

dochować narodowi wierności, którą mu

przysiągł. I tak w latach 1698, 1700, 1701,

1702, 1703, 1704, 1706, 1708, 1709 i 1710 pró-

bował ćwiartować Polskę. Jeżeli los każde-

$o państwa jest niepewny wogóle, jakby los

okrętu bujającego na szczycie szumiącej fali,

to cóż powiedzieć o okręcie takim, którego

sternikiem zostanie zdrajca, prawie co rok

układający się z Rosją, Brandeburgją, czy

Austrją o rozbiór swego kraju”.

Do tego dodajmy to wszystko, co

o masońskich  filjacjach Augusta

Mocnego i o jego, wraz z masonerją,

akcji na rzecz rozbioru Polski, mówi
nam w swych pracach historycznych
p. K. M. Morawski, a 'będziemy
mieli obraz tragiczny epoki saskiej
w Polsce...

Mogliby tedy kierownicy propa-
gandy filmowej w Niemczech za-
czerpnąć z dziejów żywota i polity-
ki Augusta Mocnego motywy anty-
polskie, pokazać, jak pracowali a-
genci niemieccy w dawnej Polsce na
rzecz swej ojczyzny niemieckiej, jak
nędznym i upodlonym był naród
polski, jak przeznaczeniem jego jest
stać się pognojem dla rozrostu kul-
tury niemieckiej... Mogliby twórcy
filmu polskiego pokazać widzom
współczesnym następstwa rozpano-
szenia się wpływów niemieckich w
Polsce, mogliby zohydzić w oczach
widza polskiego zaprzaństwo, zdra-
dę, prywatę, obžarstwo i opilstwo
czasów saskich, mogliby rzucić
snop jasnego światła na istotę wol-
nomularstwa, na jego odwieczne an-
typolskie nastawienie, na jego ma-
chinacje rozbiorcze w wieku XVIII...

Jest rzeczą zgoła nieprawdopodo-  

bną, ażeby filmy o tendencjach po-

wyżej zaznaczonych ukazały się dziś
w Niemczech lub też w Polsce. Cóż
tedy mogłoby być treścią filmu, po-
święconego propagandzie polsko -
niemieckiej?! Albo zupełny fałsz hi-
storyczny, albo też subtelna, a zło-
śliwa ironja pod adresem Polski.
Może posłuszna publiczność niemiec-
ka patrzyłaby na to wszystko obo-
jętnie, Nie wątpimy natomiast, że
w Polsce przedstawienie podobne
stałoby się punktem wyjścia wyda-
rzeń, mogących zakłócić poprawne
stosunki polsko - niemieckie...

Wywołaliśmy widmo Augusta
Mocnego, choć wiadomość o pla-
nach wprowadzenia go na ekran
wydaje się nam z palca wyssaną.
A może anonimowy korespondent
„Le Capital" (może Niemiec), znając
dobrze dzieje Niemiec i Polski,
chciał zrobić złośliwy, a wątpliwej
wartości dowcip pod adresem in-
stytucji, która zajmuje obecnie daw-
ny pałac Briihlowski, o którym hi-
storyk Warszawy (Alfred Lauter-
bach) powiada, że

„właściwa (jego) historja rozpoczyna się

dopiero w roku 1750, kiedy gmach Sangusz-

ków przechodzi drogą kupna na własność

ministra hr. Briihla, Odtąd siedziba ta

staje się aż do upadku Rzeczypospolitej

gniazdem intryg dyplomatycznych. Briihl

był jednym z największych szarlatanów po-

tycznych swego czasu, któremu drogą za-

usznego wpływu na Augusta II udało się

ująć w brudne i zachłanne ręce rządy dwu

państw, doprowadzając oba do ruiny..."

Po Briihlu mieszkali w pałacu
tym ambasadorowie rosyjscy, potem
osławiony Adam Poniński, W. Ks.
Konstanty, gubernator wojenny ro-
syjski po upadku powstania, wresz-
cie hr. Wielopolski. Trudno zrozu-
mieć, dlaczego przeznaczono ciasne
i niewygodne pomieszczenia dawne-
$0 pałacu Briihlowskiego na siedzibę
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wszak można było zrobić lepszy
wybór, wszak był do dyspozycji pa-
łac Namiestnikowski (dzisiejsza Ra-
da Ministrów), lub pałac Prymasow-
ski (dzisiejsze Min. Rolnictwa). Uni-
knęłoby się przytem niemiłych tra-
dycyj saskich.

S. K.

 

Przed nieuniknioną wojną
nad ratowaniem prestiżu LigiWysiiki

W rozmowach, jakie się toczą o-
becnie między Londynem, Paryżem

i Rzymem, nie chodzi narazie o przed

miot sporu między Włochami a Abi-

synją ale o ratowanie prestiżu Ligi
Narodów. Rząd brytyjski nie chce
dopuścić, by Rada Ligi przypatrywa-

ła się biernie przygotowaniom wo-

jennym dwóch swoich członków i
nieuniknionemu już niemal między
nimi wybuchowi wojny. W zarządzo-
nym niedawno prywatnym plebiscy-

cie większość wyborców brytyjskich
oświadczyła się stanowczo za pod-
trzymywaniem Ligi i rząd Baldwina
obawia się, że w bliskich już wybo-

rach do parlamentu Partja Pracy 0-

'perować będzie przeciw niemu sku-

tecznie zarzutem, iż nie dość ener-

gicznie bronił kompetencii Ligi Na-

rodów. Ponieważ jednak Francja od-
mówiła angażowania się w procedurę

genewską na podstawie art. 15 Sta-

tutu Ligi, przeto sprawa Ligi stoi

dziś fatalnie.

Jedno bowiem z dwojga, albo Ra-

da Ligi zajmie się sporem a wtedy

Włochy, obrażone postawieniem ich

na jednym poziomie z Abisyniją, opu-

szczą Genewę, albo też Rada od dy-

skutowania sporu się uchyli, ale ta-

kie desinteressement będzie uznane

za kapitulację moralną przed Wło-

chami. W rozpaczliwem poszukiwa-

niu wyjścia wysunięto trzecią alter-

natywę: Oto Włochy miałyby wystą-

pić ze skargą na Abisynję, iż ta tole-
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Inaczej nigdy nie zreformujemy po-

datków i systemu ich pobierania, ni-

gdy nie zmniejszymy świadczeń pu-

blicznych, a tem samem nie ułatwi-

my energiczniejszej pracy wytwór-

czym siłom kraju.

Jeśli państwo nie ma zniszczyć na-

rodu, reformy te muszą być przepro-

wadzone jaknajrychlej i jaknajrady-

kalniej. Położenie kraju, ciężka nie-

dola materjalna większości naszego

społeczeństwa woła wielkim głosem o

te reformy i domaga się zasadniczej

przebudowy państwa.
 

ruje na swoim obszarze niewolnictwo.
Rada Ligi potępiłaby wtedy Abisynję
i oddała ją pod mandat włoski. Gdy-
by państwo negusa zarządzeniu te-
mu się nie podporządkowało, zosta-

łoby z Ligi wykluczone i Włochy mo-

głyby swobodnie — zostając nadal
członkiem Liśi — rozpocząć opera-
cie wojenne. Z projektem tym ma po-

dobno wystąpić Francia. która w za-
targu stoi twardo za Włochami, Ale
projekt jest trochę ryzykowny, dy-
skusia w Lidze mosłaby przynieść

przykre niesnodzianki i Włochom i
Francji, więc szuka się jeszcze inne-

śo wyjścia.

Sprawę utrudnia nieustępliwe sta-

nowisko cesarza Abisynji. Nieustępli-

we, zręczne i pełne godności. Cesarz

godzi się na każde załatwienie zatar-

gu granicznego w Ual, godzi się tak-

że, jeśli arbitraż wypadnie na jego

niekorzyść, zapłacić Włochom od-

szkodowanie. Ponieważ komisja po-

jednawcza w Scheveningen nie doszła

do zgody, przeto Rada Ligi winna w

dniu 25 lipca zamianować superarbi-

tra. Warto nawiasem zaznaczyć, że

włoscy członkowie komisji,nie zgodzili

się wysłuchać dowodów na stwier-
dzenie faktu, że Ual-ual leży w

Abisynji (stwierdzają to i mapy wło-

skie), Ale załatwienie tego granicz-

nego zajścia nie zaspokajapretensyj

włoskich, które są przedmiotem spo-

ru. A wobec tych pretensyj negus

zachowuje się zdecydowanie odpor-

nie i w proklamacjach do narodu oraz

w wywiadach prasowych zapewnia,

że będzie wraz z całym naro -

dem bronił niezawisłości swego pań-

stwa. Takie oświadczenia, fanaty-

zujące naród i przecinającewszelką

dyskusję na temat mandatu czy pro-

tektoratu włoskiego, czynią wojnę

nieuniknioną. Próba nacisku czy za-

straszenia negusa niema szans ža-

dnych. Zapowiedź obrony wolności

przez naród, który wolnością cieszył

się od tysiącleci, znajduje pewną

sympatję w świecie. Liga jest istot-

nie w położeniu bez wyjścia.

Prasa włoska wojuje argumentem,

że należy w Abisynji wytępić niewol-

nictwo. Zniesienie tej plagi (istnieje  

ona faktycznie i w kolonjach mo-
carstw europejskich), jest celem pięk-
nym, ale trudno bez uczucia niesma-
ku czytać te kazania moralizatorskie,
drukowane obok wiadomości o wy-
syłce tanków i aeroplanów do Mas-
sawy. Obłuda imperjalistów jest za-
wsze ta sama. Każdy wie, że Włochy
duszą się na swym półwyspie i po-
trzebują ziemi dla nadmiaru swej lu-
dności. Włosi przyznają to głośno i
dumnie. Poco więc tę typową eks-
pedycję kolonjalną stawiać pod sztan-
darem moralnej krucjaty?

Eksperci wojskowi zastanawiają
się już nad szansami operacyj wojen-
nych. Rozkład sił jest znany. We
wrześniu ćwierć miljona Włochów
rozpocznie ofensywę z dwóch stron:
z Erytrei i Somalji. Armja abisyńska
jest liczna „lecz pozbawiona uzbroje-
nia nowoczesnego. Bronić jej zato
będzie teren górzysty, pozbawiony
dróg. Abisyńczycy są dobrymi strzel-
cami. Według doniesień z Adis Abe-
by, przez cały kraj przechodzi wielka
fala patrjotycznego entuzjazmu i go-
towości do ofiar dla ocalenia wolno-
ści, Wzmacnia się w szczepach po-
czucie narodowej wspólności i auto-
rytet cesarza.
Pamiętajmy jednak, że nie chodzi tu

o sam wynik operacyj, bo ten prawie
nie ulega wątpliwości. Chodzi o
szybki wynik. Włochy mogą nie
wytrzymać kampanji całorocznej lub
dłuższej — ani finansowo, ani nawet
fizycznie, gdyż powrót pory deszczo-
wej zatrzyma operacje. Dłuższa kam-
panja unieruchomiłaby Włochy w
Europie i wywołałaby nawet w na-
strojach mas zmiany niekorzystne dla
reżimu. Włochy muszą więc mieć suk-
ces szybki i zupełny, Czy jest on mo-
żliwy do osiągnięcia przy pomocy
lotnictwa i tanków? Czy mogą
Włosi liczyć na demoralizację ludno-
ści, na bunty szczepów? Oto pytania
główne. Wojną z Abisynją Mussoli-
ni stawia na kartę bardzo wiele.
Przygotowuje ją też starannie i długo,
Trudno zmierzyć nawet skutki niepo-
wodzenia tej śmiałej imprezy, która z
Włoch ma stworzyć wielkie mocar-
stwo kolonjalne.
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PRZEGLĄD PRASY
„LUDZIE MAJĄ SUMIENIE"

Trudno nie zacytować kilku afo-
ryzmów b. ministra Matuszewskie-
go z „Gazety Polskiej”:

„Mylą się ci, niekiedy bardzo sprytni i

bardzo zręczni politycy, którzy sądzą, że

ludzie to są tylko bałwany rządzone przez

egoizm i tchórzostwo, że wystarcza ich łe-

chtać albo straszyć, aby kręcić niemi, jak się

chce. Prawie w każdym człowieku, z bar-

dzo nielicznemi wyjątkami — tkwi gdzieś

w głębi poczucie słuszności. Politycy za-

wodowi zapominają często, że ludzie mają

sumienie a to przecież jest prawda”.

Tak jest, ludzie mają sumienie, w

ludziach tkwi poczucie słuszności. Na
tej podstawie buduje Obóz Narodo-
wy swą wiarę w lepsz1 przyszłość
państwa.

DEFICYT WE FRANCJI
I W POLSCE

Coprawda p Matuszewski aloryz-

my te stosuje do Francji, która obec-

nie wielkiemi ofiarami przeprowadza
zrównoważenie swego budżetu. Na-

wiązując do 10 miljardowych osz

czędności we Francji, p. Matuszew-
ski podaje znamienną uwagę:
„Wobec doniosłego wysiłku Francji, pod-

jętego w warunkach wewnętrzno-politycz-

nych istotnie djabelnie trudnych — wypa-

da i nam samym zrobić rachunek sumie-

nia, czy dostatecznie szybko i dostatecznie

konsekwentnie idziemy po naszej drodze.

Wkroczyliśmy na nią wcześniej, niż inni. I

wstyd będzie, jeśli nas spóźnieni — prze-

gonią i wcześniej dojdą do celu.

Uzupełnia refleksje b. ministra

skarbu „Goniec Warszawski”, przy-

pominając, że deficyt pierwszego

kwartału bież. roku budżetowego wy-
nosi u nas 80,3 milį., czyli o 3 miljo-

ny wiecej, niž w roku ubieglym, že

wydatki w czerwcu b. r. są о 9,6

mil wyższe, niż w czerwcu 1934 r.

Spóźniona Francja usuwa radykalnie
deficyt, a my?...

PRZECIW „EWAKUACJI
STOLIC KRESOWYCH

Tak się złożyło, że i drugi organ sa<
nacyjny zamieścił dzisiaj kilka roz-

sądnych uwag. Prasa prorządowa po-
zwala sobie czasem na taki luksus, by
zachować pozory niezależności. Otóż
„Kur. Por.' występuje przeciw ogo-
łacaniu przez Warszawę stolic pro-
wincjonalnych z ich instytucyj i urzę-

dów:
„Warunkiem nieodzownym pomyślnego

rczwoju wschodnich ziem Rzeczypospolitej

jest żywotność ich stolic regjonalnych, a

przedewszystkiem Wilna, Lwowa i Krze-

mieńca — stolicy kulturalnej Wołynia, oraz

inaych ośrodków aktywnego działania jak

Łuck, wykazujący w ostatnich latach bar-

dzo wiele ambicyj politycznych i aspiracyj

kulturalnych”.

Wiadomo, że przed kilku miesiąca-

mi przeniesiono ze Lwowa do War-

szawy istniejącą tam instytucję wy-

dawniczą państwową. Wywołało to

we Lwowie i w Małopolsce Wsch.

ogromne poruszenie. Posłowie sana-

cyjni, Izba Przemysłowa, prezydjum

m. Lwowa — wszyscy byli bezsilni

wobec tego nieuzasadnionego i szko-

dliwego dla polskości Lwowa posu-

nięcia, Dopiero teraz, w okresie

przedwyborczym, „Kur. Por.“ zapew-

nia, że „Warszawa nie pochwala e-'
wakuowania tych grodów i że nie ma
ambicji sztucznego rozrastania się”.

Dziennik posuwa się nawet tak
daleko, że — zapytuje —
„Czy nie możnaby zakwestjonować po-

trzeby pozostawania w Warszawie chociaż-

by Głównego Urzędu Statystycznego, czy

Najwyższego Trybunału Administracyjnego,

a nawet Sądu Najwyższego lub Najwyższej

Izby Kontroli Państwa? Czy te lub inne in-
stytucje, a także niektóre przedsiębiorstwa

państwowe, nie mogłyby podnieść pulsacji

życia i znaczenia właśnie Wilna, czy Lwo-

wa, czy innych grodów kresowych, nad

których rozwojem i rolą w państwie winni

jesteśmy czuwać?”.

ZADANIA POLSKIEGO LWOWA
e dalej „Kurjer“ na Lwów,

iž „daje przyklad demoralizującego
rozbicia sił”. To prawda. Sanatorzy
tam zwalczają się zaciekle, co jest je-

dnak normalnem zjawiskiem w obo-
zie, nie związanym ideologją poli-
tyczną.

Od polskiego Lwowa spodziewa się
organ sanacyjny ni mniej, ni więcej,
ale wysiłku
„nad znormalizowaniem stosunków naro-

dowościowych na platformach gospodarczej

i kulturalnej kooperacji żywiołów polskiego

i ukraińskiego".

Ależ pierwszem zadaniem Polaków
w Małopolsce musi być praca
nad wzmocnieniem własnej „platfor-
my”, która zwęża się z roku na rok
dzięki apatji i bezczynności, będącej
następstwem panującego obecnie sy-
stemu. I jest obowiązkiem rządu po-
przeć wszystkie w tym kierunku wy-
siłki miejscowego społeczeństwa pol-
skiego.



 

PRZEGLĄD CZASOPISM
Jeszcze о nagrodzonej „Grypie”. —

[W nowym (4) numerze „Marchołta”,
który zamyka pierwszy rocznik tego po-
ważnego kwartalnika, czytamy uwagi
Tadeusza Makarewicza o nagrodzonej
przez Akademję Literatury powieści
„Jalu Kurka „Grypa szaleje w Napra-
wie”; „Prawie połowa tej książki to bez-
ładne opisywanie nic nieznaczących

szczegółów z życia Naprawy, Jordanowa
i „wiązka wspomnień krakowskich”
przeważnie erotycznych), Zanim czy-
telnik dobrnie wreszcie do owej „Grypy
—nędzy” jest zmęczony niesłychaną ga-
daniną, pogonią autora za metaforą, о-
brazem, oryginalnością. Grupa inteligen-
tów z Jordanowa i Naprawy ilustruje do-
kładnie brak stanowiska Kurka w sto-
sunku do katastrofy wsi... Uderza brak
jakiegokolwiek grupowania dostrzežo-
nych faktów i ich hierarchizacji Stąd
niesamowita wprost gmatwanina bez
perspektywy zdarzeń. Obraz przysłania
obraz, obok wstrząsającej i dobrze od
danej sceny tanie efekciarstwo i dro-
biazgi fizjologiczne, Wygląda to wszyst-
ko tak jakby autor siedząc w oknie opi-
sywał ruch uliczny tak, jak się oczom
nasuwa... Język i styl przykry, wyjątko-
wo nieoszczędny, napuszony, miejscami
wręcz niechlujny... Nagrodzona „Grypa”
jest doprawdy smutnym dokumentem i
przykrem nieporozumieniem...”
‚ Poziom teatrów państwowych.
W tymże „Marcholcie“ tak oceniono

Szeroko rozpowszechniony tygodnik, po-
święcony kulturze twórczości polskiej

„Myši Narodowa“
wychodzi od 10 lat pod redakcią

Z. Wasilewskiego i J. Rembielińskiego
przy współpracy najcelniejszych pisarzy

Prenumerata wynosi (z przesyłką):

kwart. zł. 9-—, półrocznie zł. 17—,

rocznie zł. 32.—,

Adres Adm.; Warszawa, Jerozolimska 17
Konto w PKO: Myśl Narodowa Nr. 3.105
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Z listów do Redakcji
Pod mylnym adresem, — Pan Art. M.

Świnarski, wydrukował ostatnio w Wiado-
mościach Literackich wierszyk, w którym
w apostrofie do mydła m. in. pisze:

Tak chciałobyś a nie możesz

Doczekać się tej pociechy,
By z perfumerji czy sklepu

Zabłądzić pod polskie strzechy;

Nie do cuchnącego gheta żydowskiego,
nie do brudnych mieszkań  półinteligencji

żydowskiej, nie do ohydnych sklepików z

sodową wodą — źródła tyfusu, nie do skle-

pików wiejskich arendarzy, nie do nieczy-

stych piekarń w t. zw. północnej dzielnicy
miasta, nie do żydowskich krowiarń na

Świętojerską, ale właśnie... pod strzechy!
Świnarski wie o tem, że jeżeli na wsi nie-

ma dziś mydła, to przyczyny tego leżą w

skrajnej nędzy, a nie w przyzwyczajeniu

chłopa polskiego do brudu. Ten Art. U. Świ-

narski wie o tem dobrze, A jednak pisze...

 

 

poziom naszych teatrów państwowych i
działalność TKKT.: ?
„Wszystko niemal, co miało sławniej-

sze imię, sensacyjniejszy rozgłos, moż-
niejsze protekcje, znalazło się w now-
szych i starszych gmachach i budach o-
becnych teatrów państwowych. Niewia-
rygodna mieszanina ludzi o najsprzecz-
niejszej tendencji artystycznej, często-
kroć wewnętrznie nieuzgodnionej pełnej
sprzeczności i zakłamań; znależli się tu
karjerowicze obok rzetelnych, choć
zbłąkanych na naszych bezdrożach tea-
tralnych artystów. Są w pośród nich -
dzie o kilkudziesięciu latach pracy sce-
nicznej „o typie osobniczym gry”, wystę.
powicze od jakich roił się teatr XIX w.
Dziś okres ten minął zarówno w Niem-
czech jak również we Francji i w ZSRR.
Wprawdzie nie zaniedbuje się aktora,
dyktatura reżysera należy już raczej do
przeszłości, ale stwarza się wspólną at-
mosterę i jednolitą metodę pracy nad da-
ną sztuką lub wprost jednolity kierunek
teatru i wedle niego reguluje się, miar-
kuje i dostosowuje pracę wybitnych in-
dywidualności aktorskich.
W TKKT nie mogli tego dokonać, ani

trzej częściowo z naszą kulturą zrośnięci
eklektycy: Borowski, Chaberski i Wę-
gierko, ani zręczny Ziembiński, ani na-
wet szlachetna przeszłość uosobiona w
Solskim, lub niepożyty, ale wycofujący
się zwolna Zelwerowicz. Pośród pomniej-
szych i wyżej wspomnianych nazwisk,
wysunął się, jak tego zresztą można się
było spodziewać, Leon Schiller, prorok
nowej ery, faktyczny dyrektor TKKT
twórca pięrwszej w Polsce szkoły reży-
serskiej... Okazało się, że to człowiek,
który nie umie przetwarzać duszy akto-
ra, schematycznie tylko kierujący jego
ruchami, biorący powierzchownie wzory
z zagranicy... Zabrakło głowy jakiegoś
wybitnego stratega teatralnego, z jasnym
planem wielkiej kampanii teatralnej,
któraby zwyciężyła złe nagromadzone
przez dyletancki snobizm i małomiesz-
czańsko pojęty merkantylizm. Brak tej
głowy daje się dostrzec najjaskrawiej
przy obserwacji linji repertuarowej na-
szych teatrów państwowych... Praca sce-
niczna i repertuar, dwa czarne skrzydła
TKKT instytucji tak dobrej w założeniu,
a tak spaczonej w realizacji, wykazują
niedojrzałość i cherlactwo tego tworu”.
Zapewne z tej strony niespodziewał

się autor „Czarnych skrzydeł” p. Kaden-
Bandrowski tak otwarcie powiedzianych
słów prawdy.
`Ма szczytach polskiej liryki religijnej.

Pod tym tytułem drukuje ostatnia „Myśl
Narodowa (nr. 29) przepiękną rozprawę
prof. Iśn. Chrzanowskiego. Za szczyty
tej liryki uważa autor Mickiewicza „Roz.
mowę wieczorną”, „Arcymistrza”, „Ro-
zum i wiarę', „Mędrców”, które głęboko
i subtelnie analizuje. й
Norwidjana. — Również w „Myśli Na-

rodowej” ogłasza prof. Stanisław Pigoń
drugą serję Norwidjanów nieznaną roz-
prawę poety o historjozofji słowa. Roz-
prawa, zachowana w papierach po J. B.
Zaleskim, powstała w 1869 lub 1870 r.

ZEWSZAD...
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE OFICERA

ZAWODOWEGO

W wiedeńskiem „Pazmaneum” otrzy-
mał święcenia kapłańskie kapitan wojsk
węgierskich, „Ernst Zsiykowich. W czasie

wojny światowej obecny neoprezbiter

brał udział w walkach na wszystkich
frontach, ostatnio na jesieni 1918 roku

pod Verdun, i zdobył szereg odznaczeń
za waleczność. Po wojnie służył w kró-

lewsko - węgierskim pułku honwedów;

w roku 1931 porzucił służbę wojskową i

wstąpił do seminarjum duchownego, po-

święcając się studjom teologicznym.

(KAP).

BEATYFIKACJA MISJONARZA
ABISYNJI

Dnia 16 b. m. na posiedzeniu Kongre-

gacji Obrządków w obecności Ojca św.

omawiana była sprawa heroizmu cnót

Giustino Dejacobis, lazarysty, biskupa

Nilopoli, pierwszego wikarjusza apostol-

skiego Abisynji.

Urodzony w 1800 r. we Włoszech o.

Dejacobis wysłany był w 1839 r. przez

Kongregację Propagandy do Abisynji w

celu zorganizowania na nowo pracy apo-

stolskiej w tym kraju, przerwanej od

1791 r. wskutek wymordowania i wypę-

dzenia wszystkich misjonarzy. W r. 1849

otrzymał sakrę biskupią. W czasie no-

wego prześladowania, wywołanego przez

negusa Teodora, został aresztowany

wraz z wielu katolikami tubylczego po-

chodzenia i po bohatersku zniósł długie

męczarnie więzienia. Wśród jego towa-

rzyszów)niedoli, męczenników, najwybit-

niejszym był ks. Abba Ghebre Micael,

pierwszy kapłan wyświęcony przezbi-

„skupa Dejacobisa, beatyfikowany w 1926

roku. Świątobliwy wikarjusz Abisynji

zmarł 31 lipca 1860 r. w drodze, odbywa-

nej w celu znalezienia nowej rezydencji  

dla swojej misji, Ogłoszenie dekretu bea-
tyfikacyjnego nastąpi prawdopodobnie w
końcu bieżącego miesiąca w 75-tą rocz-
nicę zgonu wielkiego misjonarza.

NIEZWYKŁY JUBILEUSZ

Niezwykły jubileusz obchodził obecnie
metropolita chorwacki, ks. dr. Antoni
Bauer. Oto w r. 1875 czyli 60 lat temu
gimnazjum w Zagrzebiu ukończyło 57
maturzystów, między którymi znajdował
się i obecny metropolita. Okazało się
przytem, że z grona 57 diamentowego ju-
bileuszu matury doczekała pokaźna gro-
madka 14 kolegów. Obchód jubileuszowy
rozpoczął się od uroczystej Mszy św.
którą odprawił w dawnym szkolnym ko-
ściele św. Katarzyny metropolita ks. A

Bauer. Po nabożeństwie, zakończonem

Te Deum, wszyscy jubilaci udali się do

gmachu gimnazjum, w którym przed 60

laty otrzymali matury, później nastąpiła

wspólna fotografja, poczem na zaprosze-

nie Metropolity zgromadzono się w pa-

łacu arcybiskupim przy stole biesiadnym,

wspominając dzieje lat minionych.

Większość jubilatów mieszka w Za-

grzebiu choć nie brakło i takich, którzy

przybyli z dalszych stron, a jeden z ma-

turzystów — jubilatów dr. V. Gjurkovec

przyjechał specjalnie aż z drugiej półkuli,

gdyż stale jako lekarz mieszka w San

Francisco w Kalifornii.

Ze względu na osobę ks. metropolity

A, Bauera, wysoko cenionego wśród ka.

tolikėw Jugostawji, niezwykły jubileusz

wzbudził ogólne zainteresowanie.

GROŹBA ARTYSTY

Pewien miljoner amerykański zamó-

wił swój partret u jednego z wybitnych

artystów niemieckich. W czasie sean-

sów, miljoner robił artyście ustawicznie

uwagi, zmieniając za każdym razem co-

raz to inny szczegół obrazu, W końcu  

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA NAUKOWA

Wyjazd podróżnika polskiego do Kanady,
-— Znany podróżnik Arkady Fiedler opuścił
Pcznań, udając się do Kanady, dokąd wysła-

ło go Państwowe Muzeum Zoologiczne. P.

Fiedler będzie prowadził w Kanadzie bada-

nia zoologiczne,

KRONIKA LITERACKA

Życie artystyczne w Zakopanem, — W
związku ze stale wzrastającym napływem

gości i kuracjuszy ożywia się w Zakopanem

życie artystyczno-kulturalne. Bawiący od

tygodnia teatr objazdowy „Wesoły Amor"

cieszy się dużem powodzeniem, dając cc-

dziennie we własnym prowizorycznym bu-
dynku - namiocie dwa spektakle. Ze św:ata
nauki, literatury i sztuki bawią w Zakopa-

nem: Kornel Makuszyński, prof. Zdzisław
Jachimecki, prof. Adolf Chybiūski, prof. J.
St. Bystroń, M. Choromański, prof. Kamocki,
WŁ Jarocki i Stefan Filipkiewicz

WYSTAWY

Wystawa obrony Lwowa, —Z inicjatywy

Związku Obrońców Lwowa z listopada 1918
r, nastąpi+ otwarcie we Lwowie w dn. 1.XI
1935 roku wielkiej wystawy obrony Lwowa.

Urządzeniem jej zajmuje się specjalny ko-

mitet, który zwraca się do wszystkich ucze-
stników Obrony Lwowa, ich rodzin i posia-

daczy pamiątek z tego okresu o udzielenie

ich na czas wystawy komitetowi, który rę-

czy za zwrot ich w stanie, w jakim zostaną

przysłane. Przedmioty należy przesyłać naj-

później do dn. 1 października b. r. pod: adre-
sem: komitetu wystawy Obrony Lwowa.

Lwów, Muzeum Narodowe Króla Jana III.
Rynek 6. '

STYPENDJA

Stypendja dla studentów - kaszubów, —
Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, w

związku z uchwałą Rady Nadzorczej przy-
znał subwencję w wysokości 6.000 zł. na

ufundowanie na rok szkolny 1935/36 sty-

pendjów dla trojga młodych ludzi obojga

płci, narodowości polskiej, rdzennych Ka-

szubów, arbiturjentów gimnazjów w Gdyni,

Orłowie, Wejherowie, Kartuzach i Tczewie
otaz gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej

w Gdańsku, mających zamiar kształcić się

w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie.

WYSTAWY W WARSZAWIE
 

Z Instytutu Propagandy Sztuki. — Obecna

wystawa w Instytucie Propagandy Sztuki

będzie otwarta do dn. 11 sierpnia poczem

nastąpi przerwa celem przeprowadzenia re-

montu sal wystawowych. W dn. 31 sierpnia

nastąpi otwarcie nowych wystaw, a miano-

wicie: wystawy zbiorowej J.wowskiego

Związku Zawodowego Artystów Plastyków,

prac malarskich Libina i Bielskiej, prac gra-

ficznych Toma oraz rysunków Zdz. Czer-

mańskiego z życia marszałka Piłsudskiego.

zniecierpliwiło to artystę, który oświad-
czył miljonerowi: Jeśli pan nie przesta-

nie mi robić uwag i przeszkadzać w pra-

cy, namaluję pana takim, jakim pan jest

w rzeczywistości, Grożba ta tak prze-

straszyła miljonera, że do końca pozo-
wania nie odezwał się ani słowem.

ŻOŁNIERZE WŁOSCY W ABISYNJI

Według statystyki urzędowej, w okre-

sie marzec — czerwiec przewieziono

przez Suez 81,500 żołnierzy włoskich, o-

raz około 15,000 żołnierzy przejechało

tą samą drogą w początkach lipca Z

drugiej strony wiadomo, że ogólna liczba

zmobilizowanych, celem wysłania ich do
włoskiej Afryki wschodniej, wynosi oko-

ło 180,000 żołnierzy.
Ponieważ według nowych stawek,

wprowadzonych ostatnio przez towa-

rzystwo kanału Suez, opłata za każdego

podróżnika wynosi 10 franków w złocie,

oraz 5,75 franków w złocie za każdą

tonńię ładunku (okręty bez ładunku pła-

cą 3 szylingi 9 pensów z tonny pojem-

ności), można sobie wyobrazić, ile będą

kosztowały Włoch transporty wojsk, ro-

botników, broni, amunicji i innych to-

warow.
W porcie Erytrei, Massauah, będącym

najbardziej gorącą miejscowością świata,

odczuwa się dotkliwy brak wody, której

wydaje się żołnierzom wszystkiego pół-

tora litra na dobę. Wodę kupuje się w

Port - Sudanie i przywozi się do Mas-

sauah okrętami, gdzie ją dystylują Dy-

styluje się również na miejscu wodę

morską. Jednocześnie buduje się w Ery-

trei tamy, rezerwuary i wodociągi, ce-

lem zwiększenia zasobów wody do pi-
cia. (Or).

KAUTSKY OBYWATELEM
CZECHOSŁOWACKIM

Znany teoretyk marksizmu, profesor

Karol Kautsky, urodzony w Pradze w

dniu 16.X.1854 roku, przyjął w 1919 roku

obywatelstwo niemieckie na skutek po-

wierzenia mu przez ówczesny rząd so-

Słowacki ofiarował Kornelowi U-
jejskiemu sporo swych rękopisów,
m. in. fragmenty „Króla Ducha“. Nie-
stety, nie umiał Ujejski tej drogiej
puścizny ani ocalić ani uszanować
należycie, Manuskrypt ciął na kawał-
ki i w chwilach dobreśo humoru roz-
dawał z dedykacjami swym przyja-
cielom i znajomym. Zresztą rękopisy
Słowackiego rozdawał również Anto-
ni Małecki. W ten sposób zaginęły
nieznane części nieśmiertelnego poe-
matu. Dotychczas zdołano z tych
strzępów wyrwanych z całości odna-
leźć tylko dwa fraśmenty. Ostatnio u-
dało się to prof. St. Pigoniowi, który
ogłasza go w nowym(3) numerze Ru-
chu Literackiego. Fragment zachował
się wśród autografów gromadzonych
pod koniec wieku ubiesłego przez pil-
nego zbieracza Wł, Pobóg-Górskiego,
a przechowywanych obecnie przez
Bibljotekę Jagielońską w dziale luż-
nych  „Autografów'.  Ćwiarteczka
(10X10 cm.) wycięta nożyczkami z
większej kartki, zapisanej obustron-
nie tekstem wierszowanym. Tekst pi-
sany był po prawej stronie; ocalało z
niego na jednej stronicy 13 wierszy
poematu, na stronicy drugiej jedynie
nikłe resztki słów rymowych z 7 co-
najmniej wierszy. Zresztą stronica zo-
stała czysta, z czego skorzystał mar-
notrawny rozproszyciel autografu i
wypisał na niej świadectwo tożsamo-
ści: „Autograf Juljusza Słowackiego
(z Króla Ducha), — Kornel Ujejski”.

  

TEATR

Z Teatru częstochowskiego, — Kierow-
nictwo Teatru Kameralnego w Częstochowie,

po ustąpieniu Ivo Galla, który prowadzić

bedzie teatry dzielnicowe w Warszawie,

obejmuje b. aktor teatru częstochowskiego

p. Kazimierz Brodzikowski.
Z teatru krakowskiego. — W związkuz

zakończeniem sezonu i wyjazdem z Krakowa

dyr. Juljusza Osterwy, Teatr im. Słowackie-

go rozpoczął w środę cykl požegnalnych

przedstawień dyr. Osterwy. Na otwarcie te-

go cyklu dano w środę „Księcia Niezłomne-

go" Calderona — Słowackiego z Osterwą w

roli Don Fenranda, w czwartek specjalnie

dla sfer pracowniczych i robotniczych dra-

mat Żeromskiego „Sułkowski”, w piątek — „Wyzwolenie” Wyspiańskiego z Osterwą w

cjalistyczny Rzeszy stanowiska podse-

kretarza stanu, W ostatnich latach

Kautsky zamieszkał w Wiedniu. Obec-

nie Kautsky przyjął obywatelstwo cze-

chosłowackie i zamierza w najbliższych

dniach przenieść się do Pragi.

PO SPARTAŃSKU

Mieszkańcy Sparty odznaczali się nie-
zwykłą prostotą i surowością obycza-

jów, której wyrazem była między innemi,
ich przysłowiowa małomówność.
Pewnego razu przybył do Sparty, po-

seł ludności jednej z wysp egejskich, na:

wiedzonych klęską głodową. Stanąwszy

przed radą starców, poseł usiłował od-

malować w najtragiczniejszych barwach

klęskę i cierpienia swych współziomków.

Gdy skończył przemówienie, Spartanie
odesłali go z próżnemi rękoma, mówiąc:
Początku twej mowy zapomnieliśmy, a
nie pamiętając początku, nie zrozumie-

liśmy końca, Idź więc i powiedz twoim
starszym, niech nam przez kogoś wyło-
żą krótko czego pragną.
Rada wyspy wybrała nowego posła

| polecając mu, by starał się jaknajzwięź-
lej przedstawić katastrofalne położenie
ludności,

Poseł zabrał kilkanaście pustych wor-
ków, stanąwszy przed radą spartanów o*
tworzył jeden z nich i wskazując na leżą-

ce obok worki rzekł: worki te są puste,
napełnijcie je.

Spartanie chętnie spełnili jego żąda-
nie. Przy pożegnaniu, najstarszy z rady
rzekł do uszczęśliwionego posła: Niepo-
trzebnie zwracałeś nam uwagę na puste
worki, wiedzieliśmy o tem sami. Niepo-
trzebnie mówiłeś, byśmy je napelnili
mąką, — bylibyśmy to zrobili bez twej
prośby. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek

przybędziesz do nas, pamiętaj o jednem:
jaknajmniej słów. й

CZY MAJOWIE ZNALI
STENOGRAFJĘ?

W/ ostatnim czasie wiele się mówi o przebogatej kulturze starożytnego ludu

 
Książk Jędrzeja GIERTYCHA

ZA PÓŁNOCNYM KORDONEM
(PRUSY WSCHODNIE)

Do nabycia w administracji „Warszawskiego Dziennika Narodowego”.

Książka prócz tekstu zawiera barwną mapkę.

 

 

Nieznany fragment „Króla Ducha”
Tekst ze strony prawej brzmi na-

stępująco:

Potem różnych sił walka się zaczęła

Nad opuszczonem przez Boga siworze+
. niem.

Jam się sam rzucił jako duch do dzieła...

Wtenczas co było we mnie jako w duchu

Sił natężenie — wywarcie — odwaga,

Ten tylko to wie, kto ziemskiego ruchu

Falę zatrzymał piersią — i przemaga

Jak Jowisz, który na złotym łańcuchu
Czuł jaka Bógów wszystkich była waga.

Tak ja... we wszystkich gwiazdach, górach,

drzewach
Czułem się duchem, że panuje w śpiewach.

Serce podniosło się i wyżej biło

Niż wszystkie serca, które są na ziemi

Reszta tekstu odcięta. Oktawa
środkowa i oba wiersze z oktawy na-
stępnej przekreślone przez poetę je-
dnem pionowem pociągnięciem pióra

Tekst — pisze prof. Pigoń — zbyt
jest drobny, by go można umiejsco-
wić dokładnie — na podstawie treści
— w zespole zachowanych części.
Formalnie zaś nie przystaje on do
żadnej z odmian, zestawionych przez
Pawlikowskiego; stanowi warjant о-
sobny. Wniosek stąd, że kartka, z
której go Ujejski wyciął, zawierała
redakcję fragmentu nieznanego. Tem
przykrzej pomyśleć, że „Jeremi pol-
ski” zniszczył ją i zatracił — najpew-
niej bezpowrotnie.

     
    

   
Cena 6.50 zł.AO

 

roli Konrada ł wreszcie na ostatnie poże-

śnalne przedstawienie i jednocześnie zam-

knięcie sezonu dramatycznego dana będzie

„Rzeczpospolita poetów" L. H. Morstina z
Osterwą w roli poety Turlewa.

KINO

Z Centralnego Biura Filmowego, — Cen-
tralne Biuro Filmowe w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych dopuściło do wyświe-

tlania publicznego m. in. następujące nowe

filmy: „Wierny Przyjaciel”, „Pająk i ćma",

„Ciechocinek - Zdrój”, „Ucz się fruwać”,

„Noc karnawałowa”, „Wojna w królestwie

walca”, „Pięcioraczki”, „Don Juan w Opa-
łach”, Z wyjątkiem dwu, wszystkie te filmy

będą dostępne dla młodzieży.

ATEITISTDSTASTESTSPAE CZ ROPTREO TORIOTARAOURACY 7ZWARCIEV

Majów, którzy przed inwazją hiszpańską,
tworzyli własne państwo w Ameryce
środkowej. Uczeni amerykańscy odnaj-
dują coraz to nowe ślady zaginionej cy*
wilizacji w postaci odkopanych funda-
mentów świątyń, posągów, hieroglifów,
fresków i t. p. Ostatnio archeologowie
amerykańscy Thornson i Asfield wystą-
pili z rewelacyjną hipotezą, według któ-
rej starożytni Majowie znać mieli steno-

grafję.

Obaj uczeni, prowadząc od dłuższego
czasu poszukiwania archeologiczne na
półwyspie Yukatan, odnaleźli na malo-
widłach ściennych liczne znaki, będące
skrótami używanych wówczas wyrazów.
Znaki te, rzekomo bardzo zbliżone do
naszych znaków stenograficznych, po-
chodzą z X wieku po Chrystusie, to jest

lz okresu drugiego królestwa (964 —
1191), poprzedzającego okres upadku
Mażów. Hipoteza archeologów amery-
kańskich wzbudziła w amerykańskim
świecie naukowym duże zaintereso-
wanie.

CHIŃSKIE MATA - HARI

Jak donoszą do gazet angielskich z
Szanghaju, chińska policja wojskowa
wykryć miała tajną organizację kobiet,
uprawiających już oddawna, na granicy
pomiędzy Fu-Kim a Kiang-Si, działal-
ność szpiegowską. Na czele bandy stać
miała 20-letnia dziewczyna, niezwykłej
urody. Dziewczyny te, wybierane sta-
rannie tak, żeby ich dystynkcja i uroda
nie dopuszczały żadnych podejrzeń. mia-
ły za zadanie przenikanie do większych
miast, położonych w strefie wojennej,

gdzie starały się wydobyć tajemnice woj-
skowe, informacje o ruchach i sile wojsk
it. d. Pozatem wzbudzać miały, o ile to
było możliwe. nieporozumienia i przeci*
wieństwa pomiędzy wodzami wojsk Do-
piero areszt położył koniec działalności
tych Mata Hari Dalekiego Wschodu na-
tchnionych przez różne idee komuni-
styczne w Chinach. (b).
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Pogrzeb Ś. p. brygadjera Mączyńskiego
Nabożeństwo żałobne w kościele Marii Magdaleny— Tłumy publiczności wz'eły

udział w pogrzebie — Kondukt przeszedł głównemi uliczmi na cmentarz

Trumnę ze zwłokami ś, p. brygadjera
Mączyńskiego przewieziono z krypty
O. O. Bernardynów do kościoła Marji
Magdaleny, gdzie ustawiono ją na kata-
falku wśród powodzi kwiatów i wieńców.
Już poprzedniego dnia zaczęli się zjeż-
dżać delegaci rozmaitych organizacyj, a
w tem najliczniej obrońcy Lwowa.
Na licznych śmachach i domach powie-

wają chorągwie o barwach narodowych
z żałobnym kirem. Również są kirem
okryte latarnie uliczne i tramwaje.
Około godziny 10.30 zaczęły napływać

do kościoła delegacje i reprezentanci
władz wojskowych, cywilnych i kościel-
nych. Duchowieństwo przybyło nadzwy-
czaj licznie z ks. arcybiskupem Twar-
dowskim na czele, Władze cywilne re-  

obrońców Lwowa
(Telefonem od własnego korespondenta)

prezentował p. wojewoda Belina-Praž-
mowski, a wojskowe generał Czuma w
otoczeniu korpusu oficerskiego. Delega-
cje organizacyj b. wojskowych stawiły
się ze sztandarami, Szpaler i porządek
w kościele i w czasie pogrzebu utrzy-
mywali członkowie Związku obrońców
Lwowa.
Nabożeństwo rozpoczęło się o godzi-

nie 11-ej. Przed kościołem ustawiły się
formacje wojskowe garnizonu lwowskie-
go z dowódcami pułków na czele, związ-
ki i stowarzyszenia oraz tłumy publicz-
ności. Po nabożeństwie żałobnem trumnę
ze zwłokami ś. p. płk. Mączyńskiego u-
miesżczono na lawecie armatniej,
Przed kościołem wygłosili przemówie-

nia: prezydent m. Lwowa Drojanowski

 

Mowa Witołda Nowosada
prezesa Czytelni Akademickiej

Imieniem młodzieży akademickiej i Ziemi Jarosławskiej

„Wielkości, komu twą nazwę przy-

dano,
Ten tęgich sił odżywia w sobie moce

I duszą trwa, wielekroć powołaną,

Świecącą w długie narodowe noce;

Więc jej świeży grób opłakiwano,

Przemoże śmierć i trumien głaz zdruz-
: goce;

Powstanie z martwych na narodu czele
MW nieśmiertelności królować kościele”.

(Stanisław Wyspiański:
„Kazimierz Wielki“)

Przybyliśmy na miejsce dla Lwowa
zawsze święte, aby złożyć na wieczny

spoczynek ciało brygadjera Czesława
Mączyńskiego, bohatera, który poprowa-
dził owe przesławne Orlęta Lwowskie do
nierównego boju, o to, aby Lwów był w
Polsce, a Polska we Lwowie. Przyszedł
dowódca do swoich żołnierzy, aby po
siedemnastu latach złożyć utrudzoną
głowę w ziemi, zdobytej krwią .lwow-
skich dzieci i kupionej dla Polski za ce-
nę najwyższą: kupionej lasem tych krzy-
żów, co choć drewniane wołają wielkim
głosem do Sędziego Sprawiedliwego, iż
ci, co tu leżą, „zginęli, aby myśmy mo-
śli żyć w wolności”, padli, a Lwowa nie

dali,
I oto stoi przed nami trumna, a w niej

doczesne szczątki tego, który to bohater-
stwo bezprzykładne zorganizowałi do
zwycięstwa poprowadził, Ś. p. Czesław
Mączyński był człowiekiem skromnym i
prawym, jak na prawdziwego żołnierza
przystało. Wierzył, że broniąc Lwowa,
oddał dług winny Ojczyźnie,
Nie do nas należy ostateczny sąd o za-

sługach Zmarłego, Wyda go „historja,
która sprawiedliwie sądzi i umie prawdę
od fałszu odróżnić, Nam, akademickiej
młodzieży polskiej przypadł w udziale
smutny obowiązek pożegnania ś. p. pła.
Mączyńskiego imieniem całej polskiej
młodzieży, która Jego nazwisko dobrze
znała i zawsze je ze czcią wspominała.
Wszak to On szedł corocznie z narodo-
wą młodzieżą akademicką Lwowa w u-
roczystym pochodzie na ten tutaj świę-
ty cmentarz, żeby poległym Orlętom hołd
oddawać, To właśnie On był w czasach
swej młodości jednym z przywódców mło
dzieży akademickiej: Już od czasów
gimnazjalnych w Jarosławiu pokochał
całem gorącem sercem sprawę najdroż-
szą: Walkę o niepodległość Ojczyzny.
Dziś jarosławska ziemia pogrążona w
żałobie żegna przez moje usta jednego z
najlepszych swoich synów.
Dla tej wielkiej sprawy niepodległości

pracował jako wiceprezes Czytelni A-
kademickiej, która Go tutaj przezemnie
żegna na zawsze. Dla tej sprawy i dla

 

 

poparcia polskości Lwowa zapoczątko-
wał i przeprowadził budowę Domu Aka-
demickiego i doczekał się tej chwili, że
z tego właśnie domu przy ul. Łozińskie-
$o wyszedł pierwszy patrol Obrońców
Lwowaw listopadzie 1918 roku. Złączy-
ło Go z nami na zawsze wspólne umiło-
wanie idei narodowej, wspólne dążenie
do Wielkiej Polski,
Ale największą dziejową zasługą š. p.

Czesława Mączyńskiego była Jego dzia-
łalność w pamiętnych dniach listopado-
wych 1918 roku. Gdy Lwów zawołał do
swych synów: „Chcę być polskim”, ś. p.
Czesław Mączyński odpowiedział: ,.Je-
stem”, I kiedy siły nieprzyjacielskie za-
jęły miasto, Brygadjer Mączyński nie
czekał rozkazów. Miał w swojem sumie-
niu jasno wypisane i rozumiał to co nie-
stety nie wszyscy wówczas Polacy rozu-
mieli, że Lwów „semper fidelis" musi

został przy Polsce, choćby dla tego celu
tylu młodych Polaków miało postradać
życie, Ruszył w bój z garstką młodzieży
i zwyciężył w tej walce wcale nierównej,
bo była w Nim wiara, ufność i siła, pły-
nąca z głębokiego przeświadczenia, że
sprawa o którą walczy jest słuszna i
święta. Nie mieli ci Obrońcy Lwowa in-
nych sztandarów prócz własnych ciał w
których szlachetna biel duszy zmieszała
się z czerwienią krwi szczodrze dla Pol-
ski wylewanej, Wodzem ich był i pozo-
stanie ś. p. Czesław Mączyński. I takim
w oczach Polaków pozostanie. Cała pol-
ska młodzież bez wyjątku, zapatrzona w
ten wzór, chce być taką, jakim był ś. p.
Czesław Mączyński: niezłomnym bojow=*
nikiem i obrońcą narodowej sprawy.

Dziś przybył na swoje pole chwały,
aby powiększyć armję wielkich duchów
polskiego narodu. Dla nas to żal i boleść
i żałoba, ale tam w zaświatach nie będzie
ś p. płk. Mączyński czuł się obcy, Cze-
kają Go tam jego towarzysze broni, któ-
rych ciałą leżą tu, na tym lwowskim A-
kropolu; czekają wszyscy od trzynastolet
niego Jurka Bitchana aż do sławnego ge-
nerała Tadeusza Rozwadowskiego, cze-
kają ci z Persenkówki i z Góry Stracenia,
ci z Dworca Głównego i ze Szkoły Sien.
kiewicza, ci z Zadwórzaispod Krasnego,
druhowie, koledzy, towarzysze. Przyjmie
Go godnie poczet wielkich duchów i za-
szumią Mu najmilsze listopadowe wiatry
u tronu Bożego. Młodzież, która Go
znała i kochała, ślubuje przy trumnie
Czesława Mączyńskiego na te sławne
polskie sztandary: chować Jego idee,

Lwowa wiernie bronić przed wszelkie-

mi zakusami, dla wielkości naszego na-

rodu i państwa usilnie pracować i wraz
z armją wszelkie zakusy wroga na ca-
łość Rzeczypospolitej odpierać.

-—

Testament Ś. p. Brygadjęra Mączyńskiego
Majątek swój przeznacza na fundację dla pop erania

kupców i rzemieślników poiskich

Ś. p. brygadjer Mączyński pozostawił
testament, w którym między innemi roz-
porządził swoim majątkiem w następują-

cy sposób:
„Uważając się za dłużnika narodu pol-

skiego, m. in. z powodu pobierania przez

lat 10 mych studjów stypendjum, cały

mój majątek, jaki dorobiłem się uczciwą

pracą i jaki pozostawiam w chwili mej
śmierci, zapisuję na cele publiczne dla
dobra narodu polskiego, po wieczne cza-
sy służyć mające. Z majątku mego nale-

ży utworzyć fundację.
W akcie fundacyjnym powinny być za-

warte, następujące postanowienia: stałe

pomnażanie ilości polskich kupców i rze-

mieślników, którzyby fachowo i naukowo

należycie przygotowani, przez pracę rze-

telną i usilną pomnażali polskość Lwowa

i Ziemi Czerwieńskiej, Pierwszeństwo w
 

otrzymaniu stypendjum przysługiwać bę-
dzie chłopcom narodowości polskiej i
wyznania rzym. - kat. w następującej ko-
lejności: potomkom b. obrońców Lwowa
i synom funkcjonarjuszy państwowych.
Kuratorjum fundacji wybierają na lat 5

Polacy i rzymsko - katolicy, członkowie
zarządu m. Lwowa, a członkami kurator
jum mogą być tylko Polacy i rzym. - ka-
tolicy, o ile możności spośród kupców i
rzemieślników polskich we Lwowie.
Proszę o sporządzenie potrzebnych ak-

tów z tem zastrzeżeniem, że całkowita

polskość fundacji zostanie należycie za-
warowana i po wieczne utrzymana
czasy. °
Po śmierci mej pragnę spocząć wśród

moich podkomendnych i towarzyszy bro-
ni na cmentarzu obrońców Lwowa”,  

LWÓW, 19 lipca.
oraz dr. Ostrowski w imieniu rady za
wiadowczej Związku obrońców Lwowa,
Kapituły krzyża obrony Lwowa, mało-
polskiej Straży obywatelskiej i małopol-
skich oddziałów armji ochotniczej,
Po przemówieniach uformował się kon-
dukt żałobny, który otwierała orkiestra
14 p. ułanów, Dalej kroczyły oddziały
wojskowe wszystkich rodzajów broni,
kompanja Zw. strzeleckiego, poczty
sztandarowe związków i organizacyj,
Związek obrońców Lwowa w liczbie kil-
ku tysięcy osób, korporacje i organiza-
cje akademickie, członkowie Str. Nar. i
t d, za niemi niesiono odznaczenia
Zmarłego oraz kilkadziesiąt wieńców.
Za licznem duchowieństwem zakonnem i
świeckiem wieziono lawetę z trumną, za
którą postępowała rodzina, przedstawi-
ciele władz z wicewojewodą Sochańskim,
gen. Czumą i prezydentem  Drojanow-
skim na czele.
Wzdłuż ulic, któremi posuwał się kon-

dukt zśromadziły się olbrzymie rzesze
ludności Lwowa, które ustawione w
szpalerach oddawały ostatni hołd ko-
mendantowi obrony Lwowa. W czasie
pogrzebu wszystkie sklepy w mieście by-
ły zamknięte, a latarnie na ulicach, któ-
remi kroczył kondukt przykryte były
krepą. Ruch tramwajowy był częściowo
wstrzymany. Kondukt żałobny głównemi
ulicami skierował się na cmentarz ©-
brońców Lwowa.
Na cmentarzu znowu oczekiwały tłu-

my publiczności. Nad grobem przemówili
p. Nowosad, prezes czytelni akademic-
kiej, jako przedstawiciel młodzieży naro.
dowej i ziemi jarosławskiej. Również wy-
głosił przemówienie dr. L. Węgrzynowski
jako przedstawiciel kapituły Krzyża O-
brony Lwowa.  

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Rozmaitości: Dziś o 20-ej „Awan-
tura w raju”.
Teatr Wielki: nieczynny.

Repertuar kin:
Apollo: L. F. 1. nie odpowiada.
Atlantic: Katastrofa Czeluskina.

Casino: Noc karnawałowa.
ZPAS Carioka i Antek  Policmaj-

ster.
Chimera: O czem śnią dziewczęta.
Grażyna: Gra zmysłów.
Kopernik: Serce Indjanki,
Marysieńka: Powrót Natana Bśckera.

Muza: Uwielbiana.

 

Palace: Światło ciemności z M. Loy i C.
Graułzew.
Pan: Gdy miłość króluje oraz Luarey

i Hardy.
Raj: Karnawał i miłość,
Stylowy: Sztuka życia i rewja.

W cegielniach lwowskich wybuchł strajk,
który objął około 800 robotników. Powo-

dem strajku jest niedotrzymanie przez pra-

codawców umowy zbiorowej, a szczegól-

nie obniżka płac w niektórych cegielniach

oraz przyjmowanie do pracy robotników

pozalwowskich. Do strajku nie przyłączyli

się jedynie robotnicy, należący do sana-
cyjnego Zw. Chrześcijańskiego. .

""sprawie zatargu interwenjował in-
spektorat pracy.

Memorjał do min. przemyslu i handlu w

sprawie poparcia rozwoju motoryzacji kra-

ju postanowiła skierować Izba przem-

handlowa, której komisja polityki handlo-

wej odbyła ostatnio w wymienionej spra-
wie specjalne posiedzenie.

Tarcia wśród żydów lwowskich powstały

ostatnio na tle wyborczem. Oto  sjoniści

wysuwają kandydaturę poselską dr. Rosma-

rina, inni zaś żydzi dr. Sommerszteina i...

nawet p. Chajesa, nie mającego zresztą po-

ważniejszych szans, Nic nas to nie obcho-

dzi, ale sam fakt targów o mandat jest wy*

mowną ilustracją do sanacyjnych twierdzeń

o tem, że nowa ordynacja wyborcza „zli-

kwiduje partyjnictwo”, Malutko, a žydy

wezmą się za czuby... No bo sanacyjni po-

о „МУ>słowie są już gotowi. Wprawdzie do

borów' jeszcze daleko, ale już się wie, że

„wybrani” będą pp. dr. Domaszewicz,

prem. Kozłowski i dr. Byrka. Na dalszych

miejscach figurują dr. Weryński i em. płk.

Pytel, Ciekawe tylko, co w tej sprawie bę:

dą mieli do powiedzenia... „wyborcy”.

ekcja poczt komunikuje, że w urzę*

2 oobacti w Husiatynie wprowa

 

Z CAŁEGO KRAJU
BRZEŻANY

Zbrojny napad bandycki, — W nocy na
17 Ъ. m. napadło dwóch uzbrojonych o-

sobników na dom dzierżawcy majątku w

Seńkowie Potockim, Adolfa Wolfa, żą-

dając pieniędzy. Napotkawszy na opór

domowników, dali trzy strzały karabi-

nowe przez okno, które na szczęście ni-

komu żadnej szkody nie wyrządzając

utkwiły w ścianie wewnątrz mieszkania.

Bandyci po strzałach zbiegli. Policja

wdrożyła natychmiast pościg i jest już na

ich tropie.

KOŻMIN
im
Żyd zamierzał otruć męża swojej ko-

chanki i 4 dzieci. «W Koźminie areszto-

wano znanego handlarza bydła i rzeźnika

żydowskiego Feblowicza, któremu zarzu-

ca się chęć otrucia reemigranta francu-

skiego Franciszka Karolewicza z Koźmi-

na, z którego żoną Feblowicz utrzymy*
wał stosunki.

W ub. roku Karolewicz powrócił wraz

z żoną i czworgiem dzieci z Francji. W

kilka dni później aresztowano Karolewi-
cza, poszukiwanego przez policję w O-

strowie. W czasie, kiedy Karolewicz

przebywał w więzieniu, żona jego stała

się przyjaciółką Feblowicza.

Po powrocie z więzienia zdradzony

mąż, dowiedziawszy się o stosunku swo-

jej żony z Feblowiczem, zbił ją i zakazał

widywać się z Żydem. Wówczas kochan-

kowie powzięli zamiar otrucia niewygod-

nego męża i czworo dzieci.Wiarołomna

żona zgodziła się na szatański plan Żyda,

który wręczył jej 9 rtęciowych pastylek,

zapomocą których Karolewiczowamiała

otruć męża i dzieci.

Plan usunięcia Karolewicza polegał na

tem, że miał on wyjechać z Feblowiczem

na targ do Kalisza. Na drogę wiarołom-

na żona miała wręczyć mężowi kawę, w

której rozpuszczono rtęciowe pastylki.

W ten sposób usiłowano upozorować sa-

mobójstwo Karolewicza, GdyKarolewicz

spostrzegł się na podstępie żony i Żyda,

wpadł w szał, Do Kalisza wyjechać nie

chciał, a pod wpływem silnego zdener-

wowania zbił swoją żonę. Karolewiczo-

wa, widząc, że zamach na życie męża się

nie udał, zażyła pastylkę rtęciową i tyl-

ko dzięki natychmiastowej pomocy le-

karskiej zdołano ją uratować. W ten spo-

sób zdemaskowano szatański plan Żyda,

który targnął się na życie rodzinne ka-

tolików. Żyda truciciela odstawiono do

więzienia w Krotoszynie.

LUBARTÓW
—

Deiraudacje w kasie Steiczyka w

Łęcznej, W kasie Stefczyka w Łęcznej

panowały niezwykłe stosunki. Kierowni-

kiem Kasy był od roku 1928 niejaki Lud-

wik Kuchciewicz. Reszta członków za-

rządu, składająca się ze starszych i mało

zorjentowanych w swych zadaniach osób,

zupełnie nie wtrącała się do kierowni-

,

 

ctwa i gospodarki Kuchciewicza, pozwa-

lając mu na traktowanie instytucji jako

własności prywatnej. To też gospodaro-

wał on w Kasie w sposób niesłychany,

przywłaszczając sobie od końca 1928 r.

do sierpnia 1931 r. kilkadziesiąt tysięcy

złotych.

Zaprowadziło go to na ławę oskarżo-

nych przed sąd okręgowy w Lublinie,

gdzie zasiadł jako oskarżony o defrauda-

cję 30.355 zł. Kuchciewicz tłumaczył s'ę

wykrętnie i obszernie, został jednak ska-

zany na 3 lata więzienia i utratę praw

obywatelskich i honorowych na lat 10.

Sąd uznał go winnym zdefraudowania

22.722 zł, Wbrew wnioskowi prokurato-

ra sąd pozostawił oskarżonego na wol-

| ności z której odpowiadał.

ŁÓDŹ

Komisarz Głazek objął urzędowanie.

Mianowany komisarskim prezydentem

Łodzi płk. Głazek przejął w czwartek,

dn. 18 b. m. urzędowanie z rąk p. Woje-

wódzkiego. Do urzędników miejskich p.

Głazek wygłosił przemówienie, w któ-

rem zaznaczył, iż budżet Łodzi jest za

szczupły. Przysłanie z Warszawy komi-

sarza wywołało nowe niezadowolenie w

szeregach miejscowej „sanacji”. Rozpo-

częły się również kłótnie o stanowiska

wiceprezydentów. W najbliższym czasie

ma być utworzona rada przyboczna na

wzór Warszawy, w skład której wejdzie

24 osób.

W Łodzi duże zainteresowanie wywo-

łała notatka socjalistycznego „Robotni-

ka", w której socjaliści wprost z entu-

zjazmem powitali nominację p. Głazka.

Pewne sfery łódzkie tłomaczą entuzjazm

socjalistów cichem porozumieniem, jakie

istnieje między P. P. S. a lewem skrzy-

dłem „sanacji”.

ŁUCK

Osadnicy pracują w Akcji Katolickiej.

Osadnicy wojskowi na Wołyniu mimo

trudnych warunków gospodarczych wy-

kazali dużą inicjatywę w dziedzinie pod-

niesienia kultury społecznej i gospodar-

czej województwa wołyńskiego. O stop-

niu wpływu na układ tutejszego życia

świadczy fakt, że zajmują oni 10 procent

miejsc w samorządzie. Niejednaosada

daje ludności tubylczej lekcję pokazową

racjonalnej gospodarki na roli i pracy w

organizacjach. Pouczającem jest zwie-

dzenie osady Krechowieckiej (pow. ró-

wieński), gdzie nieliczna grupa rodzin o-

sadniczych pod sprężystym kierunkiem

p. Podhorskiego zbudowała dom ludowy,

przy którym skoncentrowały się świet-

nie postawione instytucje, jak wzorowo

prowadzona szkoła powszechna, mle-
czarnia, przetwarzająca 5 tysięcy litrów

mleka dziennie, dobrze prosperująca

spółdzielnia spożywcza, magazyn zbožo-  

dzono całodzienną służbę telefoniczną i te-
legraficzną.

Z żałobnej karty, — We Lwowie
adw. Głuszkiewicz, członek Nacz.
Adwokackiej.

Przed sądem grodzkim stanął stud. II ro-
ku praw Płużecki, kontraktowy urzędnik
pocztowy, oskarżony 0 wyjmowanie pie-
niędzy z listów. Sędzia grodz. przekazał
sprawę sądowi okręgowemu.

Przed sądem wojskowym stawał por. ka-
walerji Brudziński, oskarżony m. in. o za-
ciąganie pożyczek u podwładnych i wy-
stawienie kilku nieścisłych zaświadczeń.
Wymieniony, który był płatnikiem sułko-
wym, został skazany na 4 miesiące twier=
dzy.

zmarł
Rady

 

o przechowywanie druków
(Od własnego korespondenta)

KRAKÓW,w lipcu.

Sąd apelacyjny w Krakowie rozpatry-
wał przed kilku dniami apelację wnie-
sioną przez członka Stronnictwa Narodo-
wego Wincentego Gawina przeciw wyro-
kowi skazującemu I instancji, Wyrokiem
tym Gawin skazany został na cztery mie-
siące więzienia za to, że „w lutym 1934
w Rybnej w celu rozpowszechnienia prze-
chowywał druki, a to ulotki p. t. „Kwe-
stja żydowska w cyfrach” i „Biuletyn Nr.
1', nawołujące do popełnienia przestęp-
stwa, a mianowicie do wzięcia udziału
w związku politycznym, którego istnie-
nie, ustrój i właściwy cel ma pozostać ta-
jemnicą wobec władzy państwowej”,
„Wspomniane wyżej ulotki znaleziono u

Gawina w czasie rewizji, dokonanej 26
lutego 1934 r. Gawin został aresztowany
i przebywał w areszcie przez miesiąc. Po
wypuszczeniu z aresztu kazano mu się
codziennie meldować na policji i to w
takiej porze, że nie mógł chodzić do
pracy. 5

„Tajną” organizacją, o której wyrok
wspomina, a do której organizowania
wzywały skonfiskowane ulotki było
Stronnictwo Narodowe...
Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd a-

pelacyjny uchylił wyrok pierwszej in-
stancji i oskarżonego uniewinnił.

Oskarżonego bronił adw. dr. Adam Po-
zowski.

* "

Adwokat dr. Pozowski bardzo często
bezinteresownie broni narodowców, a
przytem jako prezes zarządu okręgowe-
go Str. Nar. rozwija żywą działalność.
Nic też dziwnego, że stał się przedmio-
tem napaści ze strony przeciwników, in-
scenizowanej zresztą przez Żydów kra-
kowskich. Mianowicie w początkach
czerwca b. r. część prasy sanacyjnej z
„Kurjerem Porannym” i „Expressem“ na
czele zamieściła sensacyjną notatkę o
wynikłem w Krakowie ostrem zajściu
pomiędzy prezesem dr. A. Pozowskim, a
b. członkiem Stronnictwa Narodowego p.
A. Pawłowskim.

Zajście opisane zostało z najdrob-
bniejszemi szczegółami, a więc: miało o-
no, rzekomo, miejsce w jednym z hoteli
krakowskich, chodziło o wyliczenie się
zpieniędzy organizacyjnych, doszło do
zniewagi czynnej i t. p.

Dzięki tej, umiejętnie skonstruowanej,
powodzi szczegółów, wiarogodność no-
tatki zdawała się nie ulegać żadnej wąt-
pliwości, kłamstwo jednak chodzi na
krótkich nogach.

Jak się niebawem okazało zarówno
wszystkie szczegóły, jak i sam fakt scy-
sji zostały poprostu wyssane z palca.
Pierwszym, który powiadomił dr-a Po-
zowskiego o ukazaniu się rzeczonej ho-
tatki, był nie kto inny, jak rzekomy jego
adwersarz p. A, Pawłowski,

Dr. Pozowski przesłał redakcjom tych
pism w dniu 8 czerwca br. sprostowanie.
Sądząc jednak z dotychczasowej prakty-
ki, umieszczone one nie będą. Wobec о-
czywistych dowodów kłamstwa, z całą
bezwzględnością napiętnować należy tego
rodzaju nieuczciwe metody walki z prze-
ciwnikami politycznymi. Napaść prasowa
na znanego działacza narodowego wywo-
łała w społeczeństwie polskiem powsze-
chny niesmak i oburzenie,

wyi inne, Już na wykończeniu jest
wspaniała świątynia, w której ześrodko-
wuje się życie religijne osad w okolicy
Horyńgrodu.
Do Akcji Katolickiej osadnicy woj-

skowi ustosunkowali się pozytywnie.
Pracują w niej chętnie, jak major Żuław-
ski w Dubnie, stają na jej czele, jak rot-
mistrz Spychalski w Klewaniu i t. d. Zna-
mienny jest zapał i wytrwałość, z jaką
osadnicy poczynają i wykonują swą pra-
cę. Umieją oni wyjść poza obręb zainte-
resowań materjalnych, pojmując szczyt-
nie swoją misję cywilizacyjną na czoło-
wych placówkach chrześcijaństwa i sta-
ją coraz liczniej w szeregach Akcji Ka=
tolickiej.
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Zbyteczny pošpiech bylby karygodny
W niektórych kołach kupiectwa

polskiego wysuwana jest  idca
wprowadzenia cenzusu, od którego
uzależnione byłoby pozwolenie na
prowadzenie przedsiębiorstwa han-
dlowego. Prasa żydowska, oburzo-
na na te projekty, które uważa za
wymierzone w handel żydowski,
donosi, że Izba Przemysłowo - Han-
dlowa w Warszawie zorganizowała
na temat cenzusu handlowego an-
kietę. Pierwsze pytanie brzmi:

„czy byłoby celow. isiejszej sy-
fol snadła ONZ ZK
nywania zawodu kupieckiego od wyka-
zania się zainteresowanych specjalnemi
kwalifikacjami (cenzusem)?

Izba mniema, iż obowiązek wyka-
zania się ustalonym cenzusem mógł-
by dotyczyć wyłącznie tylko osób,
zamierzających przystąpić do wyko-
nywania zawodu kupieckiego i nie
mógłby w niczem naruszać praw  

nabytych osób, już pracujących w
handlu w chwili wprowadzenia cen-
zusu,
W pytaniu drugiem i

Izba zapytuje: :

„czy ewentualnie wymagania cenzusu
winny w równej mierze dotyczyć kandy-
datów na pracownikówPo jak
iRna samodzielnych kupców.
— Czy właściwem byłoby wprowa-

dzenie jednolitego minimalnego cenzusu
dla wszystkich kategoryj pracowników
handlowych, ew. samodzielnych kupców,
czy też hyłoby pożądane zróżniczkowa-
nie cenzusu w uzależnieniu od rodzaju
pełnionychfunkcyj lub kategorji prowa-
dzonego handlu?“,

Pytanie piąte dotyczy kwestji, ja-
kiego rodzaju cenzus i w jakim za-
kresie bylby požadany: a) cenzus
wykształcenia, b) cenzus praktyki,
c) cenzus materjalny, d) cenzus mo-
ralny i e) cenzus organizacyjny.
Wreszcie chodzi o sposób ustala-

trzeciem

 

Rolnictwo pomorskie
wobec nowego programu gospodarczego

W dniu 12 lipca b. r. minister rolni-
ctwa i ref. roln. przyjął członków pre-
zydjum pomorskiego Towarzystwa rol-
niczego, którzy przedstawili p. ministro-
wi postulaty zorganizowanego rolnictwa
pomorskiego w odniesieniu do nowego
programu gospodarczego, wręczając od-
powiedni memorjał.
Na wstępie delegacja P. T. R. podkreś-

liła, że ziemie zachodnie są w szczegól-
ności nastawione na zboże, tak o ile cho
dzi o mniejsze jak i większe warsztaty
rolne, czego dowodem jest choćby tylko
fakt, że według statystyki z roku 1933
eksport z Pomorza i Wielkopolski w sto-
sunku do eksportu z całej Polski wynosił
procentowo w życie 72 proc., jęczmieniu
58 proc., pszenicy 31 proc., mące 84 proc.
Nowe wytyczne polityki gospodarczej,

wprowadzone bezpośrednio po żniwach
bez żadnych uzupełnień, będą miały za
skutek niechybnie zniżkę cen zbóż, a o-
gromne straty stąd wynikłe z pewnością
nie znajdą automatycznej rekompensaty

‚ we wzroście cen produktów hodowla-
nych.
Rolnictwo pomorskie z uznaniem usto-

sunkowało się do nowego programu $o-
spodarczego, jako polityki w odniesieniu
do dłuższego okresu czasu, uważa jednak

iż należy go uzupełnić planową i równie
zdecydowaną akcją obniżki cen przemy-

 

słowych i wszelkich obciążeń finanso-
wych warsztatów rolnych,
W odniesieniu jednakże do okresu

przejściowego conajmniej lat 2, zanim
nowe zasady polityki gospodarczej wy-
dadzą realny skutek, rzeczywistość go-
spodarcza wymaga poważnych uzupeł-
nień, które zdaniem pomorskiego Towa-
rzystwa rolniczego powinny polegać na:

1) Wstrzymaniu na okres 2 lat spłat
wszelkich należności rolniczych, ujętych
w rozporządzeniach  oddłużeniowych,
przy oprocentowaniu maksymalnem 2
proc.

2) Utrzymaniu przynajmniej częściowo
w okresie 2 lat akcji interwencyjnej P.
Z. P. Z. na ziemiach zachodnich najbar-
dziej na zbyt zbóż nastawionych.

3) Zniesieniu oprocentowania kredy-
tów TA i zastawowych, które
się zupełnie zdepopularyzowały.

/strzymaniu egzekucyj (nie zajęcia
zabezpieczające) w rolnictwie do stycz-
nia.
„ 5) Wydaniu rozporządzenia
czego ministra opieki społeczne
głościach w opłatach
łecznych.

Zarządzenia takie spowodowałyby po-
wolne przejście i przestawienie się Po-
morza na nowe tory gospodarcze w
przeciwnym bowiem razie należy się o-
bawiać poważnych i wysoce szkodliwych
perturbacyj w życiu gospodarczem ziem
zachodnich. (PAA).

konaw-
o zale-

ubezpieczeń spo-

Kredyt dla rzemiosła w B.G.K.
Dyrekcja Banku Gospodarstwa Kra-

jowego uchwaliła nowe kontyngenty o-

raz nowe przepisy dla kredytów rze-

mieślniczych.

Stopę procentową, płaconą od tych

kredytów przez instytucje rozdzielcze,

obniżono do 2 i pół proc, w stosunku

rocznym, dodatek na korzyść tych in-

stytucyj do 1 i pół proc., tak, że kredyty

rzemieś|nicze dojdą do zainteresowanych

rzemieślników po4 proc. w stosunku

rocznym.

Równocześnie Bank wyraził zgodę na

przyjmowanie weksli rocznych z tem, że

jako zasadę przyjęto termin kredytu 18-

miesięcznego, a wyjątkowo część kon-

tyngentów została przeznaczona na kre-

dyty 10-kwartalne. Wreszcie postano-
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wiono traktować kredyty rzemieślnicze
jako kredyty stałe dla instytucyj roz-
dzielczych.

—:..1-1

Kongres rošlin
leczniczych I oleįkodajnych

 

W 5-tym międzynarodowym kongresie

roślin leczniczych i olejkodajnych, który, od-

będzie się w Brukseli, w dniach od 29 lipca

do 2 sierpnia r. b., biorą udział, w charak-
terze delegatów Polskiego Komitetu Zielar-

skiego, prof. Jan Muszyński z Wilna i p.

Tadeusz Splitt z Poznania. Prof. Muszyński
zgłosił dwa referaty: „Alkaloidy w rodzinie

Lycopodiaceae" i „Próby uprawy kilku roś-
lin egzotycznych w Polsce”, » P. A, A.  

—Dzień dobry, Mac.
` — Dzień dobry panu.
— Czy jest co dla mnie?
— Owszem. Parę telegramów. Przyniosę je za-

nia poszczególnych rodzajów cenzu-
su i wyboru czynników, które były-
by upoważnione do  stwierdzania,
czy zainteresowany odpowiada wa-
runkom cenzusu i sprawę terminu,
w jakim byłoby możliwe wprowadze-
nie wymagań cenzusu.

Nie znamy bliżej motywów kon-
cepcji cenzusu handlowego. Domy-
ślamy się, iż autorowie mieli na uwa-
dze ciężkie położenie handlu, nad-
miar pośrednictwa, wytwarzający
wielką konkurencję, wreszcie — ni-
ski w wielu wypadkach poziom wy-
kształcenia i przygotowania handlo-
wego.

Uznając motywy powyższe — mu-
simy podnieść, iż sytuacja handlu
wiąże się przedewszystkiem z ośgól-
nem ciężkiem położeniem gospodar-
czem naszego kraju i z ogromem

ciężarów publicznych. Nie pomoże
utrudnianie dostępu do handlu, gdy
depresja ekonomiczna trwać będzie
nadal. Nie w cenzusie leży przy-
szłość handlu, a w wytworzeniu wa-
runków rentowności. Życzyć sobie
należy, ażeby organizacje kupieckie,
ażeby izby przemysłowo - handlowe
nie zapominały o tej elementarnej
prawdzie.

Nic tak nie bije w handel, jak u-
trzymywanie obecnego stanu rzeczy,

do czego z pobudek małodusznych
przykładają nieraz rękę dobrowolne
i przymusowe organizacje kupieckie.
Jeśli chodzi o handel polski — powi-
nien on ponadto opierać swój rozwój
na poparciu społeczeństwa, na ruchu
narodowym, który szerzy i gruntuje
poczucie obowiązku popierania swo-
ich. W poczucie to godzi bardzo o-
stro wszelkie współdziałanie polsko-
żydowskie w dziedzinie handlu,
wszelkie branżowe sekcje polsko-ży-
dowskie przy Stowarzyszeniu Kup-
ców Polskich. Oficjalni przedstawi-
ciele kupiectwa polskiego, licząc się
bardziej z urzędowym kursem
„współpracy' polsko - żydowskiej,
niż z wolą społeczeństwa, nie życzą-
cego sobie takiej współpracy, złą od-
dai- handlowi polskiemu przysługę.
Przy podobnej postawie — niewiele
pomoże cenzus handlowy.
Uzdrowienie struktury handlu w

Polsce, usunięcie nadmiaru pośred-
nictwa zależeć będzie przedewszyst-
kiem od tego, w jak szybkiem tem-
pie zdołamy wyrwać handel z rąk ży-
dowskich. Wówczas metody azjatyc-
kie znikną, a rozpowszechnią się eu-
ropejskie, handel stanie się funkcją
społeczną a nie posorzytnictwem.
Autorowie cenzusu handlowego ze-

chcą pamiętać, że — jeśli wyłączyć z
pod rozważań dzielnicę zachodnią —
przewagę w handlu posiadają Żydzi.
Stosowanie cenzusu wyłącznie do za-
mierzających zająć się handlem —
stabilizowałoby. dzisiejszą przewagę
żydowską na znaczny okres czasu i
mogłoby godzić w te coraz liczniejsze
koła polskie, które idą na drogę han-
dlową. Na polu handlowem jesteśmy
mniejszością, która atakuje i która
ma wszystko do zdobycia, śdy Żydzi
praśnęliby utrzymać przynajmniej
swój stan posiadania.
Sprawa cenzusu handlowego wy-

maga gruntownego zbadania i prze-

myślenia. Zbyteczny pośpiech byłby
tu karygodny.

IDEM  

PO ZMIANIE
ograniczeń dewizowych w Gdańsku

Z Gdańska informują:

Z wydanych obecnie komentarzy do no-
wego rozporządzenia Senatu w sprawie

zmiany ośraniczeń dewizowych wynika, że

każda osoba może wywieźć z obszaru Wol-

nego Miasta przez granicę dowolną ilość

dewiz i walut zagranicznych, Natomiast wy-

wóz waluty gdańskiej dozwolony jest tylko,

jak dotychczas, do wysokości 20 guldenów

miesięcznie, jedynie w monetach srebrnych

lub w bilonie.

Według nowego rozporządzenia, każde

zobowiązanie, zaciągnięte w sprawie spro-

wadzenia towarów, przeznaczonych na kon-

sumcję na terenie Wolnego Miasta, bez

względu na to, czy ma być regulowane w

guldenach czy też w złotych — uzależnio-

ne jest od pozwolenia Centrali dla Kontroli

Obrotu Dewizami. Pozwolenie to musi być

jednak uzyskane jeszcze przed powstaniem

wspomnianego zobowiązania, Dotyczy to

również zobowiązań wekslowych i oznacza

w praktyce, że każdy kupiec, pragnący za-

mówić towary w Polsce lub wystawić we-

ksle na artykuły, zamówione w Polsce, mu-

si uzyskać na to pozwolenie Centrali. Nie-

wątpliwie stanowi to dalsze poważne utru-
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Zwyżka cen na świnie

Ostatnio zaznaczyła się na świnie ten-

dencja wybitnie zwyżkowa. Na giełdzie

warszawskiej płacono za sztuki tuczone

około 200 kg. żywej wagi, za 100 kg.

żywca — do 110 zł. Różnica wedle ostat-

nich notowań wynosiła od 30 — 35 zł.

za 100 leg. Na świnie mięsne nie było ten-
dencji mocnej. Na giełdach w Mysłówi-

cach i Sosnowcu notowano również
zwyżkę od 20 — 35 zł. za 100 kg. Zwyżkę
cen na świnie słoninowe tłomaczą zwięk-

szonem zapotrzebowaniem na świeży

tłuszcz, oraz rozpoczęciem się żniw.

Tendencje zwyżkowe zatem należy uwa-

żać jako czasowe, które prawdopodob-

nie przez dłuższy okres czasu nie dadzą

się utrzymać. Rolnicy zatem stara'ą się

sprzedawać obecnie większe ilości świń.
P. A. A.

Podatek dorhodowy
na rok 1935

Ministerstwo skarbu zarządziło, iż po-

datek dochodowy na rok 1935 ma być

wymierzony w następujących terminach:

1) dla osób fizycznych, nie prowadzą-

cych ksiąg handlowych lub. gospodar-

czych do dnia 15 sierpnia r. b., a dla pro-

wadzących te księgi do dnia 1 paździer-
nika r. b.; *

2) dla osób prawnych, podlegających

kompetencii urzędów skarbowych do

dnia 1 października, a dla podlegających

kompetencji izb skarbowych do dnia 31
grudnia r. b. (Pr).

Wiadomości gospodarcze
Połowy ryb morskich w tygodniu od 8 do

14 b. m. nieco się poprawiły. Ilościowo po-

łowy przedstawiały się następująco: flądry

32,5 tys. kg. dorsze 4,3 tys. kg. węgorze

0,2 tys. kg. inne 03 tys, kg.
Rybakom płacono za kilogram storni 40

groszy, dorszy 20 gr. węgorzy zł. 2,40, szczu

paka zł. 2,00,

Producenci bekonów, zarejestrowani na
podstawie planu organizacji rynku bekono-
wego, przyjęli większością głosów program

rozwoju i organizacji produkcji bekonów

w Wielkiej Brytanji.

 

Mac wychylił się z budki.
—Oto telegramy, proszę pana.
— Dziękuję. 3 !
Jerzy wsunął je do kieszeni. Jakiś kot, wraca-

UCISNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Mac, tęgi dozorca bocznego wejścia za kulisy

teatru „Regal”, stojącego frontem do Avenue, wy-

chylił się ze swej szklanej budki, w której trzy-

mała go dyrekcja, i wyszedł na ulicę, aby obser-

wowač poblazliwym okiem życie i jegozjawiska.

Mac czuł się szczęśliwy tego dnia. Posadę miał

stałą, niezależną od powodzenia lub niepowodze-

nia sztuk, które szły jedna za drugą w teatrze

przez cały rok, ale mimo to czuł się on zaintere-

sowany ich losami i przyjemnie mu było, gdy pu-

bliczność garnęła się tłumnie. Wczorajsza prem-

jera amerykańskiej operetki wypadła nadzwy+

czajnie i ma zapewnioną kasę, to też Mac był kon-

tent; polubił w dodatku trupę, specjalnie zaś cie--

płem uczuciem obdarzał Jerzego Bevana, autora

i kompozytora operetki, któryprzyjechałumyślnie

ż New Yorku, aby pomagać przy wystawieniu jej

wLondynie. ы

.Уея:;лу\* Bevan ukazał się w tej chwili na rogu

i zmierzał powoli, z ponurą miną, jak się wydało

Macowi, do bocznych drzwi. Był to młody czło-

wiek lat około dwudziestu siedmiu, wysoki, do-

brze zbudowany, o przyjemnej twarzy, której naj-

wybitniejszą cechą była para ładnych i uczciwie

patrzących oczu. Wrażliwe usta były nieco skrzy:

wione w kącikach, mina zdradzała znużenie,

| raz. Och, przyniosę je w tej chwili— dodał, jakby

 

chcąc upewnić swego sceptycznego przyjaciela
i protektora, że potrafi wykonać tę pracę godną Her-
kulesa.

I zniknął w szklanej budce. Jerzy Bevan pozo-
stał na ulicy, obserwując ponurym wzrokiem kręcą-
cych się chłopców. Wydali mu się oni bardzo krzyk-
liwi, bardzo brudni i bardzo młodzi. Wstrętnie mło-
dzi. Ich młodość była tak radosna i bujna, że czuł się
sam starcem conajmniej sześćdziesięcioletnim. Coś
z nim było niedobrze tego dnia, albowiem normal-
nie lubił dzieci. W gruncie rzeczy lubił wiele rze-
czy, Był to człowiek młody o dobrem i wesołem
sercu, kochał życie i ludzi. Nie miał wrogów, zato
miał mnóstwo przyjaciół.

Ale dziś od samego rana zauważył, że coś mu
brakuje. Albo ogarnęło go jakieś boskie niezadowo-
lenie, mające źródło w niezaspokojonych wyższych

potrzebach duszy, albo jest to zapowiedź kataru. Je-

dno z dwojga. A może to jest poprostu reakcja po

wzruszeniach wczorajszego wieczoru? Nazajutrzp
premjerze wrażliwy autor zawsze się czuje tak, jak-
by go wysuszono na słońcu.

Poza tem po premjerze odbyła się kolacja

w mieszkaniu jednego z aktorów trupy, jedna z tych

typowych kolacji, podczas której znużeni ludzie

z postrzępionemi nerwami uważają za swój obowią-

zek wysilać się na wesołość. Trwała ona do godzi-

ny czwartej, do chwili, kiedy nadeszły ranne dzien-

niki ze wzmiankami o premierze, i Jerzy poszedł  spać dopiero o piątej. Takie rzeczy odpowiednio za-

barwiają nastrój duszy.

jący ze śniadania, zatrzymał się przy nim, aby użyć
jego spodni za serwetkę. Jerzy machinalnie podra-
pał go za uchem. Był zawsze uprzejmy dla kotów,
ale dziś spełnił tę czynność bez entuzjazmu. Kot od-
szedł. Mac stał się rozmowny.
— Mówią, że sztuka będzie miała wielki sukces,

proszę pana.
— Wczoraj przedstawienie wypadło bardzo

dobrze.
— Moja małżonka oglądała je I galerji i po-

wiedziała, że wszyscy bywalcy premjer wyrażali się
o sztuce z uznaniem. Wie pan, że tu w Londynie,

„jest banda, która chodzi na wszystkie premiery,
oczywiście na galerję. Ogromnie są wymagający.
Szczególnie, jeśli wystawiana jest sztuka amerykań-
ska, Jeśli się im nie podoba, zaraz o tem dają znać.
Moja małżonka słyszała, jak się wyrażali o pańskiej
sztuce. Bardzo chwalili. I moja małżonka dowodzi.
że nie widziała oddawna bardziej zabawnej rzeczy,
a ona się zna na teatrze. Moja małżonka mówi, że
szczególnie podobała się wszystkim muzyka.
— Т'ЁЬp LŽ : :
— „The Morning Leader“ napisal o niej piękną

wzmiankę. A jak inne gazety?
— Doskonale, wszystkie. Nie widziałem jeszcze

pism wieczorowych. Wyszedłem właśnie, aby je
kupić. į

Mac spojrzał wgłąb ulicy.
— Będzie próba dziś po południu, nieprawdaż?

Nadchodzi miss Dore, 7
(de. n.).  

dnienie dla polsko-gdańskiego obrotu to”
waroweśo. -

Nabycie zagranicznych środków płatni-
czych, złota i metali szlachetnych za gulde-

ny, dozwolone jest obecnie tylko na pod-

stawie pozwolenia Centrali dla Kontroli O-
brotu Dewizami. Dotychczas walory te mo-

gły być nabywane i sprzedawane tylko
przez Bank Gdański lub za jego pośredni--

ctwem.

- PA

Giełdy pieniężne
Warszawa, 19-go lipca.

DEWIZY
Belgja 89.20 (sprzedaż 89.43, kupno

88.97); Holandja 359.80 (sprzedaż 360.70,
kupno 358.90); Kopenhaga 116.60 (sprze-
daż 117.15, kupno 116.05); Londyn 26.12
(sprzedaż 26.25, kupno. 25.99); Nowy
Jork 5.27 i pół (sprzedaż 5.30 i pół, kup-
no 5.24 i pół); Nowy Jork (kabel) 5.2734
(sprzedaż 5,3034, kupno 5.24%); Paryż
34.99 (sprzedaż 35.08, kupno 34.90); Pra-
ga 22.02 (sprzedaż 22.07, kupno 21.97);
Szwajcarja 173.00 (sprzedaż 173.43, kup-
no 172.57); Berlin 213.10 (sprzedaż
214.10, kupno 212.10); Madryt 72.50
(sprzedaż 72.86, kupno 72.14).
Obroty dewizami średnie. tendencja dla

dewiz niejednolita. Banknoty dolarowe w
obrotach prywatnych 5.25 i pół, rubel
złoty 4.70, dolar złoty 9.05, rubeł srebr-
ny 1.82, 100 kopiejek w bilonie rosyj-
skim 0.84, gram czystego złota 5.9244. W,
obrotach prywatnych marki niem. (bank-
noty) 177.00. W obrotach prywatnych
funty ang. (banknoty) 26.15.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 43.00; 7 proc.

poż. stabilizacyjna 68.38 — 68.25 (odcin-
ki po 500 dol.) 68.63 (w proc.); 4 proc.

państw. poż. premjowa dolarowa 53.25 —
53.50; 5 proc. konwersyjna 68.25; 6 proc.
poż. dolarowa 83,00 — 82.75 (w proc.);

8 proc. L. Z. Banku gosp. kraj. -94,00 (w
proc.); 8 proc. oblig. Banku gosp. kraj.

94.00 (w proc.); 7 proc. L. Z. Banku gosp.
kraj. 83.25; 7 proc..oblig. Banku gosp.
kraj. 83.25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego
84.00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego 83.25;

8 proc. L. Z. budowlane Banku gosp. kraj
93.00; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48.50;
5 proc. L. Z, Łodzi. (1933 r.) 53.63 ‚—
53,00; .5 proc. m. Radomia 42.50 — 42.75;

6.proc, oblig. m. Warszawy 8 i 9 em.
63.50 — 63.25.

 

O dawac.
Bank Polski 91.00 — 90.75; Warsz.

Tow. fabr. cukru 32.50; Lilpop 9.80; Mo-
drzejów 4.50; Norblin 34.00; Starachowi-
ce 35.50 — 35.60.
Dla pożyczek państwowych tendencja

niejednolita, dla listów zastawnych i ak-
cji przeważnie utrzymana. Pożyczki do-
larowe w obrotach prywatnych: 8 proc.
poż. z r. 1925 (Dillonowska) 95.75; 7

proc. poż. śląska 75 i 7/8.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 19 lipca.

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet
wagon W-wa, w handlu hurtowym, ła-
dunkach wagonowych.
Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 15.50
— 16.00; Pszenica jednolita 742 gl. 15.50
—16.00; Pszenica zbierana 731 gl, 15.00

— 15.50. ‚

Żyto I standart 700 gl. 11.75 — 12.00;
Żyto II standart 687 gl: 11,50 — 11,75;
Owies I st, (niezadeszcz.) 497 gl, 16,00 —
16,50: Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
15,50 — 16,00; Owies III st. (zadeszcz.)
438 gl. 15,25 — 15,50; Jęczmień browar-
ny 689. gl. bez obrotu — — —;

Jęczmień 678-673 gl.. 14,50—15,00; Jęcz-
mień 649 gl. 14,00 — 14,50; Jęczmień
620,5 gl. 13,50—14,00; Groch polny 23,00
— 25.00; Groch Victorja 30,00 —-33,00;
Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —

—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Łubin niebieski — 11,50 — 12,00; Lu-

bin żółty 14,50 — 15,00; Rzepak i rze-

pik zimowy — — —; Rzepak i rze-

pik letni — — —; Siemie Iniane
basis 90 proc. — — —; Mak nie-

bieski 38,00 — 40,00; Ziemniaki jadalne
— — —; Mąka pszenna gat. I-A 0-20
proc. 30.00—33.00; Mąka pszen. gat. I-B
0—45 proc. 27.00 — 30,00; I-C 0 — 55
proc. 25,00 — 27,00; I — D 0 — 60 proc.

23,00 — 25,00; I-E 0 — 65 proc. 21,00 —

23,00; II-B 20 — 65 proc. 20.00 — 22.00;
H-D 45—65 proc. 19,00 — 20.00; П-Е
55—65 proc. 1800 — 19,00; II-G 60—65
proc. 17,00 —18.00; III-A 65—70 proc.
12,00 — 13,00: Mąka żytnia | gat. 0—55
proc. 20,00 — 21,00; I gat. 0—65 proc.
19,00 — 20,00; II gat. 15,50 —16,50: ra-
zowa 16,00 — 17.00; poślednia 12,50 —
13,50; Otręby pszenne grube' przem.
stand 9,75 — 10,25; Otręby pszenne
średnie przem. stand, 9,25 — 9,75; O-
tręby pszenne miałkie 9,25 — 9,75; O-
tręby żytnie 8,50 — 9,00; Kuchy Inia-
ne 16,75.— 17,25; Kuchy rzepakowe
12,00 — 12,50, Kuchy słonecznikowe
15,50 — 16,00; Śrutą sojowa 45 proc.
17,50 — 17,75.
Ogólny „obrót 583 ton. W tem żyta.105

ton. Usposobienie spokojne.

 



Sąd umotywował wyrok
w sprawie ks. Ant. Koc'ańskiego

W głośnej sprawie ks. Antoniego Ko-
chańskiego, skazanego przez sąd oktęgo-
wy w Łomży na 6 miesięcy więzienia za
mawoływanie do przeciwdziałania zarzą-
dzeniom władz szkolnych w okresie ża-
łoby po ś. p. marsz. Piłsudskim, zostały
ogłoszone motywy wyroku, który został
oparty na „wyjaśnieniach ogółu dzieci
II i III kl. szkoły powszechnej w Tyko-
cinie, odtworzonych m. in. przez pod-
inspektora Filipczuka”, Uczennice bo-
wiem, jak czytamy, ,to są dzieci od lat 8
do 13, a więc istoty za młode, by nale-
życie rozumieć rolę świadka w sądzie i
wagę wypowiedzianych w obliczu sądu
słów.

CO SIĘ DZIAŁO W TYKOCINIE?

Zresztą, od dn, 14 maja do 24 czerw-
ta życie w Tykocinie potoczyło się
wartkim prądem, obfitowało w nieco-
dzienne i silne emocje. Aresztowanie ks.
Kochańskiego wywołało w opinji miej-
scowego środowiska przychylną dla nie-
$o reakcję. Opinja ludzi nieoświeco-
nych, utożsamiająca księdza z religją i
wiarą, nierozsądnie uznała w fakcie
aresztowania księdza przez władze pań-
stwowe napaść na religję, akt walki z
wiarą. Złorzeczono wszystkim, a głów-
nie dzieciom, że swemi wyjaśnieniami
przyczyniły się do pozbawienia księdza
wolności, bito je i wpychano do piwnic
za to, wybijając szyby domniemanym
wrogom księdza, urządzono ośmiódnio-
wy strajk szkolny, a nawet tłum wyległ
na ulicę, przybrał groźną postawę wzglę-
dem władz i dopuszczał się pożałowania
godnych ekscesów..."

LEKCEWAŻENIE „ICH MARSZAŁKA”

„Nasuwa się pytanie, czy dzieci skła-
mały i czy podinspektor, nauczyciele i
ojcowie dzieci, ludzie inteligentni i ro-
zumni uknuli przeciwko ks. Kóchańskie-
mu potworną intrygę i w jakim celu?
Nie, dzieci mówiły prawdę i nikt prze-
ciwko księdzu nie tworzył intrygi. Sąd
nie znajduje ani logicznego, ani psycho-

logicznego uzasadnienia, dlaczego dzieci
miałyby kłamać. Indagowane były na-

zajutrz, mówiły szczerze i bez żadnego
zastanowienia, a jeśli zwróciły uwagę

"na słowa księdza, to dlatego, że je o-
beszłó, że je obraziło lekceważące, ne-
gatywne ustosunkowanie się do „ich
Marszałka”, którego z pogadanek szkol-
nych poznały i pokochały. Może inspek-
tor Filipczuk i inni przekręcili sens nie-
co innych słów dzieci, aby zniszczyć ks.
Kochańskiego? Sąd nie znajduje powo-
du, dla którego mieliby to uczynić. Fi-
lipczuk, to ten przedstawiciel władz
szkolnych, który w tarciach z ducho-

wieństwem, jak zeznał, widzi ujemny

wpływ na naukę i ideologię wychowania
młodzieży. Jeżeli zestawić zeznania
świadków dowodowych, to stwierdza się

pewne różnice w odtworzeniu słów księ-
dza. Ważną jest intencja księdza, kryją-
ca się za jego słowami. Obojętne jest, czy
inkryminowane słowa brzmiały „rzućcie
te szmaty”, czy też „zrzućcie te prze-
ścieradła” — intencja z tego i drugiego

powiedzenia wyziera jednakowa”.

INCYDENTY

„Oskarżony ks. Kochański nie przy-
znał się do winy i wyjaśnił, że w II kl.
powiedział: „oddaj tę szmatę”, śdy
dziewczynka wydzierała drugiej jakiś

kawałekmaterjału, że na pytanie innej,
dlaczego ksiądz nie nosi żałoby, odparł,
„iż księża nawet po zgonie rodziców nie

noszą żałoby” i że podczas pauzy po-
wiedział do jednej z dziewczynek „zrzuć
tę płachtę”, ale tylko dlatego, iż opa-
ska była nieproporcjonalnie duża. To
był drugi incydent ks. Kochańskiego na
terenie szkoły. Pierwszy miał miejsce 19
marca, w dniu imienin marszałka Piłsud-
skiego, gdysprzeciwial się śpiewaniu
przez ieci piosenek legjonowych.
Ksiądz tłumaczył swoje stanowisko tem,
że w poście nie wolno śpiewać piosenek.

Pomimo pewnej słuszności, trudno o-
przeć się wyciągnięciu wniosku z zesta-
wienia ze sobą tych incydentów. Wyni-

 

Tabela wygranych
Loterji Państwowej

(Nieurzędowa).

GL6WNE WYGRANE
Wczoraj w czwartym dniu ciągnienia

2-ej kl. 33-ej polskiej loterji państwo-
wej, wygrane padły na numery następu-
jące:

100.000 zł. nr. 23864. 41096.
10.000 zł. na n-ry: 53708 179343

zł. na n-ry:117884 180403
2000 zł. na n-ry: 87589 109079 124980
1000 zł. na n-ry: 1269 57960 113772
500 zł. na n-ry: 56583 65671 86281

121276 130363 13114820 173872
9865646 73059

836028859692902 95060. 26379 127502
126898 130494 134632 152390 175055  

kały one, gdy chodziło o uroczystości,
związane z osobą marsz. Piłsudskiego.

„Minister wyznań relig. i oświecenia
wydał rozporządzenie nałożenia opasek
żałobnych. O tem dowiedział się kie-
rownik szkoły, dn. 13 maja przez radjo
i niezwłocznie wydał dyspozycję. Roz-
porządzenia władz centralnych o opa-
skach żałobnych, były wiadome całemu
aparatowi urzędniczemu, a nawet społe-
czeństwu, natychmiast w pierwszych
dniach żałoby narodowej. O tem nie
mógł nie wiedzieć ks. Kochański, niety|-

ko, jako obywatel, ale jako prefekt,

zwłaszcza. że go o zarządzeniu kierowni-
ka szkoły zawiadomiła nauczycielka. Ks.
Kochański wyjaśnił, že go nikt nie po-
wiadomił o zarządzeniu ministra, lecz
wchodząc do II kl, i widząc opaski żało-
bne na rękawach, domyślił się, że były
wydane pod tym względem polecenia”.

 

z Tykocina
ZŁA WOLA OSKARŻONEGO

„Z uwagi na to, że wystąpienie osk,
księdza nastąpiło w tragicznej chwili dla
całego państwa, bo zaledwie w kilka-
dziesiąt godzin po zgonie ś. p. marsz.
Piłsudskiego, gdy naród jeszcze nie zdo
łał podźwignąć się z pod przygniatają-
cej wieści, że zatem oskarżony wykazał
duże napięcie złej woli, które jest tem
wyraźniejsze, że na oskarżonym, jako na

powołanym przez władze państwowe
nauczycielu religii spoczywały szczegól-
ne obowiązki moralne, przeto sąd uznał
za słuszne i właściwe wymierzyć karę 6
miesięcy więzienia”.

Od wyroku tego obrońca skazanego
mec. Zbigniew  Stypulkowski zapowie-
dział apelację, sprawa więc będzie roz-
patrywana przez sąd apelacyjny w War-
szawie.  

Zakład dla sierot po wojskowych
im. Ojca

W odległym o 20 kilometrów od War-
szawy Chotomowie istnieje skromna

placówka, posiadająca jednak swe zna-
czenie, jako jedno z ogniw w społecznej
akcji charytatywnej. Jest to zakład dla
sierot po inwalidach i wojskowych imie-
nia Ojca Św. Piusa XI-go. Zakład pow-
stał w r. 1922, dzięki inicjatywie. szam-
belana papieskiego, ks. prałata dr, Ste-

fana Ugniewskiego. Z groszowych ofiar

zakupiono w  Chotomowie  działhę

28-morgową, na której wzniesiono dwa

drewniane domki. Ojciec Św., zawiado-

miony o tej inicjatywie, wystosował do

J. Em. ks. arcybiskupa Galla specjalne

breve, oraz przesłał w ofierze zakłado-
wi5 tysięcy lirów włoskich.
Zakład mieści obecnie 30 dziewcząt,

któremi opiekują się 4 siostry zgroma-

dzenia zakonnego Służebniczek Najśw.

Marji Panny.
Oprowadzani ks. prałata Ug-przez

 

Nadużycia, kradzieże i żebracy
Stosunki w kolejnictwie muszą ulec zmianie

Od pewnego czasu na kolejach pań-
stwowych zaczynają się dziać rzeczy, na
które należy zwrócić uwagę społeczeń-
stwa i głośno wołać o zmianę panujących
w kolejnictwie stosunków. Lekceważenie
publiczności, ujawniające się w jaskrawy
sposób w nieuwzględnianiu jej postula-
tów odnośnie rozkładu jazdy, dość czę-
ste afery kryminalne (Łódź i Częstocho-
wa) wreszcie ostatni skandal na dworcu
Głównym, gdzie 6-ciu kasjerów było kol-
porlerami fałszywych pieniędzy — wszy-
stko to świadczy, że w kolejnictwie na-

szem dzieją się niezbyt dobre rzeczy.
Prasa niejednokrotnie wskazywała na

braki kolejnictwa. Podnoszono zarzuty
przeciwko porządkom w komunikacji,
krytykowano rozkład jazdy, który upo-
śledza całe połacie ziem Polski (Wileń-
szczyzna, Małopolska Wschodnia),
wreszcie alarmowano z powodu nadużyć
i defraudacyj.

Ostatnio zwrócono nam uwagę, że co-
raz większa jest bezczelność złodziejów
kolejowych, grasujących na wszystkich
linjach, zarówno dalekobieżnych, jak też
podmiejskich. Tak np. w pociągu pod-
miejskim Warszawa — Łomianki zda-

rzył się następujący wypadek.
W wagonie, w którym byli tylko dwaj

pasażerowie, zajęli miejsca trzej pijacy.
Sprzeczali się, kłócili, żartowali. Kiedy
pociąg ruszył, jeden z pijaków chwycił
walizkę pasażera p. Bartoszewicza, mier-

niczego, zamieszkałego w Dąbrowie Leś-
nej i wyszedł przez okno. Pociąś wła-
śnie przechodził przed barakami dla bez-
domnych na Powązkach.

 

Kronika wypzdków
OKRADZENIE SKLEPU

Przy Ul. Elektoralnej 53, zapomocą
podrobionego klucza, nieznany złodziej

otworzył kłódkę i dostał się do magazy-
nu mód p. £. „Marja”. Złodziej skradł 15

apaszek, materjał aksamitny, wstążki i
krepę żałobną — ogólnej wartości 100
zł Po. dokonaniu kradzieży złodziej
zamknął drzwi na kłódkę.

WYPADEK W PRALNI

Przy ul. Siennej 35, w pralni chemicz-
nej i bielizny „Syrena“, chemiczarka,
Julianna Bursiakówna, (Chłodna 43) w
czasie pracy, wskutek własnej nieostroż-
ności „włożyła w gorące walce maszyny
lewą rękę, wskutek czego doznała ро-
parzenia II i III stopnia i zmiażdżenia
palca. й

WYBUCH SYFONU

Przy ul. Nowolipie 14, nastąpił wybuch
syfonu szklanego. Odłamki szkła zraniły
w lewą nogę 13-letniego Stanisława
Głowackiego, ucznia, (Mylna 11). Ran-
nego chłopca opatrzono w ambulatorjum
Pogotowia.

ZAGADKOWY ZGON

Przed domem Świętojerska 9, zasłabł
nagle i upadł jakiś mężczyzna, lat około
70-ciu. Po przeniesieniu na podwórze,
starzec zmarł przed przybyciem lekarza
Pogotowia. Przyczyna śmierci nieustalo-
na. Zmarłego, przy którym nie znalezio-
no żadnych dokumentów, przewieziono
do prosektorjum.

SAMOBÓJSTWO BEZROBOTNEGO

30-letni Stefan Pietrzak, (Pańska 67),
b. urzędnik Powszechnego Banku Kredy-
towego (Moniuszki 10), od 3-ch lat =po-
zostawał bez pracy. Pietrzaka utrzymy-
wał ojciec - emeryt. W tych dniach Pie-
trzak miał obiecaną pósadę w Gdańsku,
jednak jej nie otrzymał. Zrozpaczony nie
zjawił się już u rodziców, lecz otruł się
na ul. Podskarbińskiej w Grochowie, po-
łykając 3 pastylki sublimatu, Desperata
przewiozlo Pogotowie do szpitala Prze-
mienienia Pańskiego, gdzie zmarł.

 

P. Bartoszewicz pobiegł natychmiast po
konduktora, wołając, żeby zatrzymano
pociąg. Nie zdawał sobie sprawy, że ma
do czynienia ze złodziejami. Myślał, że
jest to żart pijacki.

Gdy pasażer wybiegł z wagonu, drugi
awanturnik chwycił teczkę pasażera-Ży-
da, wyrzucił ją przez okno i zaczął wy-
rzucać inne przedmioty, należące do p.
Bartoszewicza,

Wszczęto alarm. Pijacy wyskoczyli,
lecz sprawca kradzieży został zatrzy-
many przez konduktora, Zawisł na stop-
niach. Ciężaru jego nie mógł długo wy-
trzymać konduktor, tembardziej, że po-
szkodowani nie zdążyli pośpieszyć mu z
pomocą. Wypuścił z rąk złodzieja, który
uciekł w kierunku zabudowań schroni-
ska dla bezdomnych.  

Zatrzymano pociąg i zaczęto przeszu-

kiwać cały teren. Niestety, poszukiwania

te nie dały wyniku i pociąś po 15 minu-

tach ruszył w dalszą drogę. O kradzieży

dziś rano złoż: no zameldowanie na po-

sterunku policyjnym na dworcu Gdań-

skim, który prowadzi śledztwo w tej

sprawie.
Publiczność uskarża się też na plagę

włóczęgów i żebraków, łażących po wa-

gonach i domagających się datków. Służ-

ba kolejowa niezbyt energicznie walczy z
plagą żebractwa. Pomijając już zawodo-
wych żebraków, którzy jeżdżą od stacji
do stacji, przesiada'ąc się na mijające
się pociągi, podnieść też należy, że na
dworcach i stacjach kolejowych włóczą

się żebracy i zaczepiają podróżnych. A
przecież pełnią tam służbę i policja i u-
rzędnicy kolejowi.

 

Fala deszczów

Dworce kolejcwe zalane wodą
Fala deszczów, jaka w piątek przeszła

nad znacznemi przestrzeniami kraju, ©-
garnęła głównie obszary położone nad
środkowym biegiem Wisły i nad dolnym
biegiem Bugu. Na obu rzekach zaznaczył
się przejściowy przybór wód o kilka cen-
tymetrów. W godzinach południowych
wody zaczęły z powrotem opadać.

Piątkowa ulewa wyrządziła w War-
szawie znaczne szkody. W dzielnicach ni-
żej położonych, woda w wielu domach
zalała piwnice. Wklęśnięcie jezdni na u-
licy Górczewskiej pod przejazdem kole-
jowym zamieniło się w jezioro. Podobny
widok przedstawiają inne ulice, położo-

ne na przedmieściach i nie posiadające
wyregulowanej jezdni.

Pasażerów, przybywających z letnisk
podwarszawskich na dworzec Główny i
Wileński. czekała niemiła niespodzianka,
Na dwocu Wileńskim wodazalałastop-
nie starych, drewnianych schodów. Więk-
sza część tych stopni jest zapadnięta.
Woda stoi na stopniach, dochodząc do
5 centymetrów głębokości.
Gorzej przedstawiał się dworzec Głów-
ny, gdzie dostęp do pomostów, prowa-
dzących ze starego dworca na prowizo-
ryczny nowy dworzec, był zalany wodą.
Publiczność musiała brnąć w wodzie po
kostki,

Opieczętowanie restauracji „Mars“
35 osób bez precy

Podczas ostatniej lustracji restauracyj

i zakładów gastronomicznych przez sta-

rostwo grodzkie šrėdmiejsko-warszaw-

skie, stwierdzono antysanitarne warunki,

panujące w restauracji i barze „Mars“,

(Nowy Świat 24). Ponieważ na ten za-

kład b. często napływały skargi do po-

licji i do starostwa — (częste awantury

nocne, które nie pozwalały spać lokato-

rom, bicie gości przez kelnerów pałką gu-
mową) oraz skargi służby na trudne wa-
runki pracy, przeto z polecenia starosty
policja lokal baru opieczętowała. Na
drzwiach frontowych opieczętowanego lo-
kalu widnieje napis tej treści: „Z po-
wodu remontu, bar nieczynny”, Najsmut-
niejszy jest fakt, że wskutek zamknięcia
lokalu straciło pracę 35 osób.

Upadek dwóch blacharzy z dachów
1 zabity, 1 ranny

Przy ul, Bema 81, w domu należącym

do Tow. akc. wyrobów bawełnianych

„Wola”, zajęty był naprawą rynien de-

szczowych, umocowanych przy brzegach

dachu,  Noech Rouchfeld,  blacharz,

(Sienna 88), właścicielpracowni blachar-

skiej, Naprawy robót podjął się przed-

siębiorca Majer Korentajer (Wolska 83),

który umocował przy dachu IV piętra

rusztowanie ruchome na linkach, W cza-

sie pracy jedna linka zerwała się i

Rouchfeld spadł do ogródka. Wskutek

wewnętrznych obrażeń, R. w kilka minut

PENTAS AIESECTADATUGETEAITIS

Pijani na ulicach

Ostatnio spotyka się w godzinach ran-
nych, względnie popołudniowych, coraz
więcej pijanych do utraty przytomności,
śpiących we wnękach bram lub na chod-
nikach. Wobec tego władze administra-
cyjne zastosują do nadużywających alxo-
holu represje karno - administracyjne.

ы  

po wypadku zmarł. Rusztowanie zabez-
pieczono przez posterunek policyjny —
do czasu przybycia komisji.

*

Przy ul. Przemysłowej 13, spadł z da-
chu II piętra, 25-letni Feliks Kwiatkow-
ski, blacharz (Przemysłowa 12). Lekarz
Pcgotowia stwierdził złamanie lewej no-
gi i ogólne potłuczenie. Nieszczęśliwego
przewieziono do szpitala Dz. Jezus.

Czystość to zdrowie
Polecamy wwe usługi wzakresieczycz-

czeniaokien |dachów szklanych.tre-

terowamia,wiórkowanie | cyklinowania

posadzek, sprzątania mieszkań, biur

| sklepów, oraa opatrywania okien

ma rimę.

„M. MLECZEK*
-Emfijl Plater 23m.2,tel.8.45-34

Firmaoaczaegzystujeod1890m

świętego
niewskiego zwiedzamy zakład, czyściut«
kie miłe sypialnie dzieci, jadalnie, wzo-
rowe gospodarstwo, oraz budujący się

nowy gmach zakładu, który ma być wy-
kończony na jesieni. Dom ten zawierać
będzie nowocześnie urządzone sypialnie,

mogące pomieścić około 100 dzieci,
świetlicę, szwalnie, łazienki, duży sło*
neczny taras. Przy domu mieścić się bę-
dzie również niewielka kaplica.
Zakładem opiekuje się komitet, na

którego czele stoi J. E. ks. arcybiskup
Gall. Poświęcenia kamienia węgielnego
pod nowowznoszony gmach dokonał
nuncjusz apostolski Msśgr. Marmaggi
Dziewczęta, przebywające w zakła-

dzie, pochodzą z najbiedniejszych
warstw społeczeństwa, często są wyry-

wane ze skrajnej nędzy. W Chotomowia

mają zapewnione staranne wychowanie,
opiekę lekarską i dobre warunki zdro-
wotne. (St. G.).
 

Statki i łodzie
žegi:gi śrćdiądowej
Ogłoszone zostało rozporządzenie mis

nistra komunikacji, wydane w porozu-
mieniu z ministrami spraw wewnętrz-
nych i spraw wojskowych, o rejestracji
statków i łodzi żeglugi śródlądowej

Zgodnie z treścią rozporządzenia re-
jestracji podlegają wszystkie statki i ło-
dzie, z wyjątkiem państwowych, oraz
zarejestrowanych w jednym z portów
morskich, bez względu na to, czy są

czynne, czy też nieczynne.

Łodzie, należące do innych statków

lub łodzi, podlegają rejestracji łącznie ze
statkami lub łodziami, do których na-
leżą.

Zgłoszenie statku, lub łodzi żeglugi
śródlądowej do rejestracji następuje bez-
zwłocznie po wybudowaniu łodzi w kra-
ju, względnie w odniesieniu do statków
i łodzi, zbudowanych zagranicą — na-
tychmiast po sprowadzeniu ich do kraju.
Rozporządzenie wejdzie w życie w

trzy miesiące po ogłoszeniu.

Młodzież francuska
w Polsce

W najbliższych dniach przybędą do
Polski dwie wycieczki studentów francu-
skich. W dniu 19 b. m. przyjeżdża wy»
cieczka studentów Ecole Normale z Tus
luzy w liczbie 35 osób, pod przewodnic-
twem prof. Fortepaule. Wycieczka zwie-
dzi Poznań, Gdynię, Warszawę, Kraków;
Wieliczkę, Zakopane i Katowice.
W dniu 22 b. m. przybędzie do Polski

wycieczka studentów Ecole Politech-
nique z Paryża. Wycieczka zwiedzi Po-
znań, Gdynię, Warszawę, Częstochowę,
Kraków, Zakopane i Katowice.

Nowe aresztowania

Władze policyjne dokonały nowych a-
resztowań wśród osób, podejrzanych o
przynależność do nielegalnego O. N. R.
W Wołominie pod Warszawą aresztow1-
no przebywającego tam na letnisku Sta-
nisława Ziółkowskiego. Podczas rewizji
w mieszkaniu Ziółkowskiego znaleziono
kilka numerów nielegalnej „Ształety”.
W związku ze śledztwem, w sprawie

zamachu na sklep żydowski przy ul. Pod
wale w Warszawie, policja aresztowała
rzemieślnika Zygmunta Adamczewskie-
go (Warszawa. ul. Focha Nr. 6).
W związku z tą sprawą przebywają w

więzieniu przy ul. Daniłłowiczowskiej od
28-g0 lutego r. b. Władysław Galar, u-
rzędnik państwowy, Władysław Solarski,
robotnik i Benedykt Zimny, uczeń, jako
podejrzani o udział w zamachu na sklep
żydowski i przynależność do nielegalnego
O.N.R,

Pomni« Kil ńskiego

Wkrótce rozpoczną się prace przygo*

towawcze przy budowie pomnika Jana
Kilińskiego. Pomnik ten stanie na pl.
Krasińskich, na skwerze nawprost ko-
ścioła garnizonowego, przyczem postać

Kilińskiego zwrócona będzie w stronę
ul. Miodowej. Odsłonięcie pomnika na-
stąpi w końcu września. ($).

Koszt utrzymania

W okresie od 8 do 13 b. m. koszt u-
trzymania przeciętnej rodziny pracowni-
czej, złożonej z czterech osób wzrósł w
Warszawie o 2,25 procent i wynosi obec=
nie 2 zł. 46 gr. dziennie. (g).

Podatek lokalowy
Z dniem 31 lipca upływa ostateczny

termin płatności podatku lokalowego za
drugi kwartał, Po tym terminie należ-
ność będzie ściągana przymusowo, wraz
z karami za zwłokę i kosztami egzeku* cyjnemi. (g).        



Kronika wilenska,
Uczęstnicy wycieczki prasowej

do Gdyni, uwagal
Ponieważ termin naszego wyjaz-

du się zbliża, a chcemy tych kilka
pięknych dni nad Bałtykiem spędzić

jaknajmilej, weselej i najciekawiej,
radzimy zaopatrzyć się w niezbędne

rzeczy, żeby przez jakiś drobiazg
nie mieć  zepsutej przyjemności.

Otóż w pierwszym rzędzie przy-
pominamy o zabraniu kostjumu ką-|
pielowego, amatorzy zaś przejażdżki
morskiej nie zapominajcie o zabra-
niu płóciennej pijamy. Chcący zwie-'
dziś wolne miasto Gdańsk lub Zop-
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przejściowy wzrost zachmurze-

nia ze skłonnością do burz i przelot-
nych deszczów,

| Lekkie ochłodzenie.
į Umiarkowane wiatry z zachodu

i południo-zachodu. W: górach moż-
;, liwy wiatr halny.
E DYŻURY APTEK:

Dziś w
£ apteki:
M Apteka Rostkowskiego Kalwaryj-
*ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,
« Apteka Augustowskiego — Kijowska 2,
Apteka Frumkina — Niemiecka 23.

Z MIASTA.
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| Wilno. W! Wilnie otrzymano wiado-
mość, iż w pierwszych dniach sier-

wycieczka z Francji. Goście fran-
* euscy zwiedzą Wilno i miasta Wi-
leńszczyzny celem zapoznania się z
historycznemi zabytkami budownic-
twa, sztuki i przepięknemi krajo-
brazami. Wśród wycieczkowiczów
jest kilku profesorów, dziennikarzy,
malarzy, rzeźbiarzy i historyków. (h)

Konsulat Łotewski komuni-
kuje, że podczas lata Konsulat
będzie otwarty. w poniedziałki,
środy i piątki — od g. 15 do g. 17;
we wtorki, czwartki i soboty — od
g. 10 do g. 12.

SPRAWY ADMIMISTRACYJNE
— Ukaianie pracodawcow i wla-

ścicieli domów. Starostwo Grodzkie
w trybie karno - administracyjnym
ukarało  $rzywnami cały szereg
pracodawców za nieubezpieczenie
swych pracowników w Ubezpieczal-
ni Społecznej.

Pozatem na karę wysokich
grzywien skazani zostąli liczni wła-

 

Film, który wstrzą

nocy dyżurują następujące

— Wycieczka z Francji zwiedzi

pnia r. b. do Wilna przybywa liczna

 
 

Na wszystkie seanse; balkon 25 gr, parter od 54 gr.
snął światem!
CECILA B. De MILLEA

poty, muszą mieć ze sobą dowody
osobiste, (panowie) książeczki woj-
skowe.

Zaopatrzeni w wyszczególnione
przez nas przedmioty, uczestnicy
wycieczki prasowej będą mieli przy-
jemność używania morza aż do prze-
sytu.

Cena biletu III kl. — 20 zi. 50 gr.,
II kl. — 28 zł. 50 gr. łącznie z noc-
legiem w Gdyni.

„Wyjeżdżamy w dniu 3-go sier-
pnia.

ściciele domów za Z
stan posesyj. Kary zostały wymie-
rzone przeważnie za niechlujne
utrzymanie ustępów i za zanieczysz-
czone podwórka.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nowa polska placówka. Dnia

20. VII. r. b. został otwarty polski
sklep galanterji męskieji damskiej
przy ul. Wielkiej 11 p. Jana Frliczki.
Otwarcie sklepu poprzedziło nabo-
żeństwo, odprawione w kościele
Św. Jana przez lks. proboszcza Ma-
karewicza. Poświęcenia nowej chrze-
ścijańskiej placówki dokonał ks.
proboszcz Makarewicz w obecności
przedstawiecieli Stowarzyszenia
kupców i przemysłowców chrze-
ścijan. — Nowej placówce życzymy
„Szczęść Boże”.

RÓŻNE.
— Z Gdańska i Niemiec przy-

były dzieci polskie na wakacje.
W, ostatnim tygodniu na teren Wi-
leńszczyzny przybyło około 80 dzie-
ci z Gdańska oraz przeszło 100
dzieci z Niemiec. Dziatwa szkół pol-
skich na obczyźnie spędzi wakacje
szkolne pod kierunkiem sił tacho-
wych. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Zaginął chłopak z „królew-

skiego* rodu Laskarysów. Antoni
Laskarys (Smoleńska 18) powiado-
mił policję, że syn jego, Zygmunt,
uczeń szkoły powszechnej, wyszedł
z domu i w tajemniczy sposób zagi-
nął. Zaznaczyć należy, iż Laskarys
pochodzi z rodu królów greckich. (h)
— Zniewolenie uczenicy. Wie-

ra $., zam. przy ul. Krakowskiej 3,
uczenica gimn. im. Słowackiego, zo-
stała zniewolona przez niejakiego

Arcydzieło króla reżyserów

KLEOPATRA
Claudette

Ur 1
Celbert — Kieopaira. War. William — Cezar, Henry Wilkoxon — Marek

Antonjusz, J. Schildkrautł— Herod.
į Nad program: KOPIEC NA SOWIŃCU,2):TELEWIZJA i inne.
 

PAN|
42-ga

2) Najelegantszy Cow-Boy TOM TYLER w emocjonującym filmie

„CZŁOWIEK Z DOLINY ŚMIERCI"
Baikon na wszystkie seanse 25 g'. part:r od 54 gr.

Dziś podwójny program.
1) Film, który oczarował wszystkich na całym świecie

Dziś podwójny program. 1) Po raz pierwszy w WInie

Początek o godz. 2-ej.

Ulica
į

przepiękny film współ-CASINO| —-->sin,ii-'-:re" "Żonawzłotej klatce”
W roli ekscentryczki znana gwiazda SALLY EILERS. 2) Na|wes=lsza komedja ilustru
jąca na wesoło życie „w Legji Cudzoziem- F L i p A i FE L A P A
skiej'* w wykonaniu nejulubleAszych komikėw

Jako bohaterzy fortu Arid
Gw Ceny na wszystkie szanse:g4balkon 25 gr. parter £4 gr. Początek o 2-ej.

REWJA|
Błazeńskamiłość
Pojedynek, humoru, pieśni i tańca—górnych uniesień miłosnych i otehłani beznadziel-
ności—rewja w 2 Cz. 18 obrazach. Z udziałem nowozaangożowanych NINKI WILIŃSKIEJ,
Stefana Czerwińskiego, Eddiego, Leonida Dudarewa oraz Zgorzelskiej, Granowskiego.

St. Janowskiego. Trio Czerpanoff I cały zespół. Szczegóły w afiszach. Codz.2 seanse: o 630
9.15. W niedzielę | Święta 3 seanse: 4.30, 7 i 9.30 wiecz. W soboty kasa czynna do g. 10:ej

Balkon 25 gr. Program Nr. 30[p. t.:
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URLOP WE FRANCJIIĄ|
to wypoczynek
połączony z przyjemnością

MYDŁA TO

Liczne ulgi i ułatwienia kolejowe.

A
A

AA

Informacje:

OFICJALNE BIURO KOLEJ FRANCOŚKICH
Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 684-855 oraz Biura Podróży.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

ALETOWE jafttefeherchć
„Cztery Asy" MARCEL.
To ASY pośród je, seiko,
najprzedniejszych mydeł

toaletowych
Poleca Skład Apteczny

Władysława Trubiłły
Wilno, LUDWISARSKA 12

(róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę:

18 BEZO0UdNnYCh zapachów,||

  

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, |

w niedzielę, o godz. 8.30 wiecz. i codzien-|
nie — komedja w 3-ch aktach „Kochanek,
to ja“, w reżyserji W. Ścibora. Komedja
cieszy się dużem powodzeniem dzięki do-
skonałej grze pp. E. Ściborowej, A. Ło-
dzińskiego, W. Scibora i St. Malatyńskie-
go. — Ceny zniżone,

— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Ostatnie pożegnalne przed-
stawienie. Dziś o godz. 8.30 wiecz.
ostatnie przedstawienie zespołu rewjowego
pod kier. art. p. L. Sempolińskiego — „Jak
i gdzie?“,
— Pożegnalna popołudnówka w Te-

atrze Letnim. Dziś, w niedzielę, dn. 21 bm.
o godz. 4 popoł. pożegnalne przedstawie-
nie rewji p. t. „Jak i gdzie?'. — Ceny pro-
pagandowe.
— Teatr „Rewja*. Dziś ostatni dzień

programu p. t. „Błazeńska miłość”. Ponie-
działkowa premjera całkowicie nowego
programu p. t. „Szalona moc”, z udziałem
Eddiego, pożegnalne występy Ninki Wiliń-
skiej, Al. Gronowskiego, St. Czerwiūskie-
go, St. Janowskiego, Trio Czerpanoff, Zgo-
rzelskiej i innych.

W niedzielę, jak zwykle, 3 seanse:
godz. 4 min. 30, o 7-ej i 9 min. 30.

a A
(Saula Asa (Wielka 25), którego
aresztowano. (h)
— Zatrzymanie nożownika. Wła-

dze policyjne osadziły w areszcie
nożowmika Adolfa  Pietkiewicza,
zam. przy ul. Dzielnej, który w cza-
sie bójki zranił niebezpiecznie Ale-
ksandra Worobjowa nożem w ple-
cy. (k)
— Pobicie staruszki, Przy zauł.

Rajskim 8 pijany osobnik o nieusta-
lonem narazie nazwisku dotkliwie
pobił 63-letnią staruszkę Helenę
Piotrowskką, zam, pod tymże adre-
sem.  Poszkodowaną zaopiekowało
się pogotowie ratunkowe. Pijanego
awanturnika poszukujepolicja. (k)
— iiara szybkiej jazdy samo-

o

 chodowej. Do szpitala żydowskiego
dostarczono Michała Salomonowicza
(kol. Sokolniki), który na szosie
Rudomińskiej, skutkiem zderzenia!
jego furmanki z samochodem, zostałi
wyrzucony z wozu i uległ zmiażdże-!
niu głowy. (h)
— Spadł z rusztowania. Józef

Rywczyn, murarz (Jeleńska 21),
przy remoncie kliniki U.S.B. przyj
ul. Bogusławskiej spadł z rusztowa-
nia, odnosząc ciężkie pokaleczenia
głowy i rąk. Odwieziono go do szpi-
tala. (h)
 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika Wi-,

leūskiego“, |

Dla głuchoniemej córki powstańca --°
ul. Mikołaja 5 — p. S. 50 gr.
 
 

 

Maturyczne i Dokształcające Kursy

„WIEDZA
KRAKÓW, ul. Br. Pierackiego 14.

prowadzące ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przygotowujące
drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpująco opracowanychw

12 skryptów, programów i tematów,

przyjmują wpisy na nowy rok szk, 1935/36 na:
1. Kurs maturyczny gimnazjum.
1-a. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny.
2. Murs średni do egz. i 6-ciu kl. gimn.
3. Kurs niższy w zakresie I i II kl. gimn. nowego ustroju.
4. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.

UWAGA!
materjału naukowego, tematy z 6-ciu główn
to obowiązkowe NY badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy uczniów.

уWykiadają wybitne we.
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Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesiąc, oprócz

CHORY ŻOŁĄDEK

ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUERA
ko dla

obstrukcję,,są.łagodnym ngtural

qdacym, usuwają substancje gnilne, zatruwające organizm.

ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUBRA

ISAaaakaiminka.
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Powodowany zazdrością, zamierzał spalić
całą

Stefan Dorochowicz, mieszkaniec
wsi Suchorowszczyzna, pow. wilej-
skiego, kochał się na zabój w mło-
dej, urodziwej Annie Sienko, zamie-
szkałej w sąsiedni wsi Zadworce.
Dorochowicz .oświadczył się Annie,
jednak ta odrzuciła oświadczyny
Dorochowicza i przyjęła propozycję
zamążpójścia za sąsiada Żuka.
Kiedy o tem dowiedział się Doro-
chowicz, zapionął zemstą i postano-
wił spalić nietylko młodą parę, lecz

kk iiоНАЫ
& za Kotar siuūjo.

Kompozytorowie pozaeuropejscy w  wyko-
naniu Stanisława Szpinalskiego.

Recital Stanisława Szpinalskiego, któ-
ry odbędzie się w dniu 21.VII o godz. 16.00
zapozna nas z kompozycjami nadzwyczaj
interesującemi. Będą to mianowicie pierw-

sze wykonania kompozytorów  amerykań-
skich: Gerschwina, znanego u nas z swej
jazzowej „Błękitnej Symionji“, Gruenbarga
dwa tańce fortepianowe. Obok tego usły-
szymy tańce, murzyńskie kompozytora z
Kuby, E. Lecuony. Muzyka murzynów ku-
bańskich odznacza się bardzo skompliko-
wanym rytmem i niezwykłą dla nas instru-
mentacją. Zapewne właściwości te dadzą
się odczuć również w utworach fortepia-
nowych... Obok tych mowości zawiera
program utwory współczesnej muzyki fran-

cuskiej, mianowicie: lberta i Debussy'ego.

Wagnerowski koncert symioniczny.
Pod znakiem Wagnera stoi koncert

symfoniczny Orkiestry Polskiego  Radja
pod dyrekcją Józela Ozimińskiego dnia
21.VII o godz. 21.60, Będzie to wstęp do III
aktu „Lohengina Ignacego Dygasa, który
odśpiewa dwie najbardziej melodyjne i
najwdzięczniejsze partje z oper wagnerow-
skich: Opowiadanie  Tannhausera — ową

grzeszną pieśń na cześć bogini Wenus, na
cześć ziemskiej miłości i z „Walkirji —

pieśń miłosną, o bardzo melodyjnej kan-
tylenie.

Transmisja z obozu C. l. W. F.
W. cyklu transmisyj z obozów nadana

zostanie w dniu 21 lipca o godz. 18.00
transmisja z obozu C. l. W. F, tym razem

radjosłuchacze przeniosą się do obozu o

charakterze przedewszystkiem sportowym.

Jest to obóz mieszany słuchaczy Central-

nego Instytutu Wychowania  lizycznego,

którzy przygotowują się na instrumentach

sportowych. Obóz połączony będzie z kur-

sem harcerskim. Obóz ten znajduje się w

Brasławiu, nad jeziorem, to też największy

nacisk położony jest na sporty wodne, pły-
wanie, wiosłowanie, żeglarstwo. Oprócz
tego program zajęć obejmuje lekkoatlety-
kę. Kierownikiem obozu jest p. kpt. Ba-
ran.

„Na stepach Urugwaju”.
Dawno przeszło już do historji bujne,

pełne rozmachu życie, jakie kwitło na

południowo-wschodnich rubieżach Rzeczy-

pospolitej. Kto chce zaznać rozkoszy ta-

kiego życia, musi dziś jechać daleko, za o-

ych przedmiotów do opracowania. Nad- £

Opłaty niskie.„I
UIS KATJ 

POWODEM POWSTAWANIA |
NAJROZMAITSZYCH CHORÓB.

r żołądka,
aaa Boy
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 wlino, Zawalna 11-a.  
 

i całą wieś. W nocy z 28 na 29
października r. ub., w przeddzień
ślubu, Dorochowicz podpalił ze
wszystkich stron wieś Zadworce.
Podpalacz został aresztowany. Zbro-
dniczy swój postępek tłumaczył sil-
nym  rozstrojem nerwowym. Sąd
Okręgowy skazał go na 5 lat wię-
zienia. Wczoraj w Sądzie Apelacyj-
nym sprawa ta była rozpatrywana,
jednak, z braku czołowych świad-
ków, Sąd sprawę odroczył. (s)

TAJNE GORZELNIE SAMOGONKI
W POW. LIDZKIM I WOŁOŻYŃ-

SKIM.
Organa kontroli skarbowej w

ostatnich dniach w pow. lidzkim i
wołożyńskim ujawniły kilka dobrze
zakonspirowanych tajnych gorzelni
samogonki.  Skonfiskowano prepa-
raty do pędzenia, oraz około 300 li-
trów samogonki wraz z zacierem.
9 włościan oddano pod sąd. (h)

NOWE PUNKTY „GRANICZNE.
Z pogranicza donoszą, iż na

skutek onegdajszej konierencji gra-
nicznej straży polsko-litewskiej z
dniem wczorajszym uruchomiono
nowe dwa punkty graniczne dla rol-
ników, pochodzących z terenu pol-
skiego i litewskiego. Punkty gra-
niczne będą otwarte do końca
września rb. (h)
ALLSOPSBIG DUEI
cean, na stepy Urugwaju, po ktėrych galo-
pują olbrzymie stada bydla, a grupki gau-
czosów harcują na koniach w pogoni za
przestrzenią i wolnością. O tem życiu o-
powie radjosłuchaczom znany podróżnik,
autor szeregu powieści i barwnych feljeto-
nów Bohdan Pawłowicz, w nmiedzielę, dnia
21 lipca o godz. 12.03. Feljeton ilustrowany
będzie muzyką.

„Świecznik* Musseta — w Teatrze

Wyobraźni.
W. dniu 22.VII tj. w niedzielę nadaje

Teatr Wyobraźni o godz. 13,00 fragment z
komedji Musset'a pt. „Świecznik” w opra-
cowaniu radjowem dr. Falkowskiego. Sty-
lowa komedja Musset'a, w której język
świetnego stylisty francuskiego odgrywa
dużą rolę, szczególnie nadaje się do wy-
stawienia mikrofonowego i  bezwątpienia
zwróci na siebie uwagę radjosłuchaczów.
Uroczyste otwarcie dorocznych zawodów
Strzeleckich  Myśliwsko - Łuczniczych ©

mistrzostwo Polski — przez Radjo.
W dniu 21-szym lipca tp. w niedzielę

rozgłonśie Polskiego Radjo transmitować
będą o godz. 10.00 uroczyste otwarcie Za-
wodów Strzeleckich  4Myśliwskó-Łuczni-
czych o mistrzostwo Polski. Transmisję ze
strzelnicy Zw. Strzeleckiego przy ul. Zie-
PY przeprowadzi red. Jan Piotrow.
ski. 
 

MIESZKANIE
3 - CH POKOJOWE,
z wszelkiemi wygo-
dami (łazienka, wat-
ter) do najęcia.
Plac Metropolitalny3,
vis-a-vis mostu Ża-
rzecznego. 330—0

eTDi)

й RÓŻNE. k
-©RAKA

Pieg
usuwa iwarancj,
„AXELA“ sKREM;
słoik tylko 2 zł. Do
nabycia w składach
aptecznych i  perfu-

merjach. —

аатаааЙа

i PRACA. k

Kupno |
sprzedažr
MŁYN

śospodarny '6  tonn
Kujawy korzystnie
sprzedam. Oferty
„Par“ Poznań, nr.
55.282

Skóry
do krzeseł — klubów
najtaniej poleca Wy-
twórnia Skór Meblo-
wych W. Tekiel,
Warszawa, Zielna 34.
Wzory — cenniki na
żądanie, (737)

DOMEK
z ogrodem do sprze-
dania N. Wilejka vl.
Kościuszki 11. 324

 

 

 

PIANINA I FORTE-
PIANY, nowe i oka-
zyjne, sprzedaję i od-
najmuję na  dogod-
nych warunkach.
Niemiecka 22, m. 19
(tront).

 

 

į Letniska i

Letników
z calodziennym о-
brym utrzymaniem|
na sierpień przyjmę.
Od Wilna 1'/- godzi-|
ny koleją. Bliższe,
szczegóły u. dozor-|

i domu przy ul.
Zygmuntowskiej Nr.
8. 326

 
EMOTARGET

Mieszkania
I pokoje

 

   
TEK

uczciwych — poleca 25 7ЧРАВРЬ GUTEK Biuro
Wydział Mło- SPRZEDAJĄWAPTEKI POŚREDNICTWA
dych Stro n- MIES. |
BICtWA, NAP 0)OnA NK
dowego. Łaska- i ŻNIWIARKI, KOSIARKI, GRABIE||Uniwersal |
we zgłoszenia Masta. oraż części zapasowe do nlch poleca||Mickiewicza Nr. 4,

(wa 1. mDz.Wil". ZYGMUNT NAGRODZKI  ||m12-a, telcion 22-11:
« mz » leca mieszkania i

i Skład Maszyn Rolniczych pokoje dabilówawi,

Odpowiedzialny redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

OSOBA,
znająca język  fran-
cuski i niemiecki, po-

trzebna na sierpień
na wieś. Połocka 6
Gzpita), Olszewski.
Mel. 19-03. 323—0

ADMINISTRACJI
majątku poszukuję za
skromne wynagro-
dzenie. Znam prawo,
oraz procedurę  Są-
dową, administracyj-
ną i skarbową. Mogę
złożyć $warancję. —

 

 

Administracja „Dz.
Wil.” dla B. W. 3

|MĘŻCZYZNA
w sile wieku poszu-
kuje pracy dozorcy,
wožnego wszelkiego
rodzaju pracy fizycz-
mej za najskromniej-
sze wynagrodzenie.
ul Mała-Środkowa 8
Michał Kondratowicz
(w końcu ul. Beliny).

350—3

POSZUKUJĘ
posady przy kościele
dozorcy, stróża lub
kościelnego.  Obejmę
pracę za mieszkanie,
Rekomendacje ze
służby na kolei i ze
starostwa.  Śniegowa
3—2.

 


