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Pod znakiem wyborów
Kampanji wyborczej we właści-

wem znaczeniu przy nadchodzą-
cych we wrześniu wyborach nie bę-
dzie. Wobec bojkotu wyborów przez
całą polską opozycję i ustalenia zgó
ry kandydatur rozgrywka między
kandydatami BB. będzie miała cha-
rakter nie programowy lecz ściśle
personalny, co naturalnie nie może
wywołać żywszego zainteresowania.

Wyobraźmy sobie np., że ktoś
w Milnie, kto zechce głosować, bę-
dzie miał do wyboru czy dać głos
na pp. Birkenmejera i Podoskiego,
czy na pp. St. Mackiewicza i Okuli-
cza. Czy tak postawione zagadnie-
nie może wyborcę naprawdę zain-
teresować?

Kłopotliwość sytuacji zaczynają
rozumieć przywódcy, sanacji i dlate-
$0 zajmuje ich obecnie ważna spra-
wa haseł wyborczych. Z tego wzglę-
du z dużem zainteresowaniem ocze-
kują w kołach sanacyjnych oraz w
tych środowiskach, które (jak siery
gospodarcze) wypowiedziały się już
za czynnym udziałem w wyborach,  

tegorocznego zjazdu  legjonistów w
dniu 6 sierpnia.

Zjazd ma się odbyć w Krakowie
w dniu 6 sierpnia i będzie niezwykle
liczny, zapowiedziano bowiem u-
dziai 14 tysięcy uczestników. Ma to
być z jednej strony manifestacja ku
czci Marszaika Piłsudskiego, w któ-
rej wezmą udział najwyżsi dygnita-
rze państwa z premjerem Sławkiem
i gen. Rydzem - Śmigłym na czele, z
drugiej zaś zjazd krakowski ma za
zadanie scentrowanie ideowe.

Krążą pogłoski, że w mowach,
jakie będą wygłoszone na zjeździe
krakowskim, przedstawiciele rządu
wystąpią z prezdstawieniem progra-
miu obliczonego na dłuższą metę i że
w. programie tym sprecyzowane zo-
staną także hasła wyborcze, z ja-
kiem obóz rządowy ma zamiar iść
do obecnych wyborów. Opierają się
te przypuszczenia na fakcie, że już
niejednokrotnie na zjazdach legjo-
nowych właśnie formułowane były
sprawy zasadnicze i programowe,
jak np. w mowie płk. Sławka sprzed
«dwu lat co do nowego ustroju pań-
stwa.

jKampanja przeciw katolikom w Szkocji
LONDYN. (Pat). — Arcybiskup

Edynburgu Mac Donald ogłosił list
pasterski, w którym zwraca uwagę
na częste ostatnio wypadki znięwa-
žania księży katolickich na ulicach
i na napaści, którym ulegli uczest-
nicy kongresu katolickiego. Jedno-

cześnie przewódca protestantów,
radny aniejski Cormack ogłosił ode-
zwę, w której oświadcza, że Szko-
cja jest krajem protestanckim i że
będzie on dalej prowadzić ostrą
kampanję przeciw katolikom.

Decyzja b. króla greckiego zależna
od.życzenia naroau

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra donosijże po 3-dniowych naradach
z byłym królem Jerzym greckim
burmistrz Aten Kocjas opuścił Lon-|
dyn. Przed wyjazdem Kocjas 0-|
świadczył przedstawicielowi  agen-
cji Reutera, że były król Jerzy roz-
waża zagadnienie restauracji mo-
narchji wyłącznie jako  patrjota

grecki. Dla powzięcia decyzji były
król liczyć się będzie wyłącznie z
dobrem kraju i życzeniem narodu.
Kocjas oświadczył, że.. przybył do
Londynu z własnej inicjatywy, aby
przedstawić byłemu królowi sytu-
ację w Grecji i stanowisko partyj
wobec nadchodzącego plebiscytu.

źajścia antyżydowskie w Niemczech
BERLIN. (Pat). Alkcja antyży-

dowska na terenie całej Rzeszy roz-
wija się w dalszym ciągu. W, Ber-
linie doszło do drobnych zakłóceń
porządku publicznego. Wybito kil-
ka szyb w sklepach żydowskich w
dzielnicach robotniczych. Na szy-
bach sklepów, szybach lekarzy i ad-

zaatakowano kilka osób pochodze-
nia żydowskiego,

Policja państwowa zwróciła się
w swoim Ikomunikacie przeciw pro-
wokatorom, którzy wywołują niepo-
kój wśród ludności, powołując się
równocześnie na państwowe zarzą-
dzenia „przeciwko hańbieniu rasy

donosi

- |promis. Członkowie

LONDYN. (Pat). Grupa parla-
mentarzystów ze wszystkich stron-
nictw wydała wczoraj w izbie gmin
obiad na cześć posła abisyńskiego
w Londynie, aby dać mu sposob-
ność do przedstawienia sprawy abi-
syńskiej. Abisynja, oświadczył po-
seł, żyje obecnie w trwodze i pracy.
Jestem przekonany jednak, że Bóg,
który chronił ją dotychczas, oszczę-
dzi jej rozlewu krwi i klęski dzięki
"uczuciom sprawiedliwości i uczci-
wości Anglików i dzięki sympatjom
moralnym i praktycznym wszystkich
tych, którzy kochają sprawiedli-
woŚĆ,

LONDYN, (Pat). Omawiając
wczorajsze uchwały gabinetu an-
gielskiego „Times“ stwierdza, że
minister Eden wyjedzie około  nie-
dzieli do Genewy. Tymczasem roz-
mowy w Paryżu i Rzymie postępują
naprzód i rząd angielski czyni
wszelkie wysiłki, aby znaleźć kom-

gabinetu an-
gielskiego mają obecnie więcej pew-
ności, że z chwilą zebrania się rady
Ligi Narodów Francja okaże  goto-
wość współdziałania z Wielką Bry-
tanją w jej usiłowaniu znalezienia
pokojowego rozwiązania konfliktu
włosko-abisyńskiego. ždyby  do-
puszczono do przeistoćze! obec-
nej sytuacji w stan wojny, żaden
traktat europejski nie mógłby być
uważany za trwały. Angielscy mini-

że uniknie się wojny drogą  zbioro-
wego wysiłku mocarstw. „Times“
podkreśla, że sytuacja zaczyna być
w izbie $min ujmowana w ten spo-
sób, jak ją nakreślił Austin Cham-
berlain przed dwoma tygodniami, że
ostateczną decyzję Wielka Brytanja
musi powziąć za stołem rady Ligi
|Narodów w Genewie i że Anglja
musi oświadczyć wobec członków
Ligi, iż gotowa jest wypełnić obo-
j wiązki paktu Ligi, rezygnując, że in-
ni gotowisą je odrzucić, Członko-
wie parlamentu są zdania, że rada
Ligi powinna śmiało rozwiązać sy-
tuację, a nie ograniczać dyskusji do

strowie wciąż jeszcze mają nadzieję,|

ogłasza dokumenty, które wpadły
w ręce Wiłochów, mające świadczyć
o tem, że Abisyńczycy z premedy-
tacją przygotowali atak na Ual-Ual.

PRZYGOTOWANIA DO ZWOŁA-
NIA RADY LIGI NARODÓW.

* LONDYN. (Pat), Agencja Reute-
ra donosi, że rząd tirartcuski i angiel-
ski doszły zgodnie do porozumienia,
że sesja rady Ligi Narodów zbierze į
się w przyszłym tygodniu, Datę о-)
twarcia wyznaczyć ma paewodaij
czący sesji komisarz Litwinow. Usta;
lono też zgodnie pomiędzy Paryżem |
i Londynem, że debata o zatargu;
włosko-abisyńskim odbędzie się w;
ramach artykułu 15-$0 paktu Ligi“
Narodów. Jak wiadomo, art. 15-ty:
м S 1-ym przewiduje, że, jeżeli po-
między członkami Ligi Narodów po-
wstanie spór, mogący doprowadzić
do zerwania stosunków i jeżeli ten
spór nie jest oddany  awbitrażowi,
członkowie Ligi wnoszą go na radę.
W, tym wypadku wystarczy, aby je-;
den członek rady zawiadomił o

Narodów.

PARYŻ. (Pat). Uwaga kółpoli- |
tycznych zwrócona jest w chwili o-|
becnej na zagadnienie Abisynji,
też szczególnego znaczenia nabiera-|
ją rozmowy, jakie przeprowadził
premjer Laval wczoraj popołudniu i
dziś rano z angielskim ambasadorem
Clarkiem. Rząd francuski, zarówno
jak i rząd angielski uważają, że rada
Ligi Narodów winna się zebrać po
25.VII zgodnie z rezolucją uchwalo-
ną dnia 25.V. Przyszła sesja rady
Ligi winna być ograniczona do zba-
dania incydentu w Ual-Ual. Po o-
mówieniu ostatnich posiedzeń wło-
sko-abisyńskiej komisji  koncylja-
cyjnej, agencja wyraźnie wskazuje
na możliwość zastosowania w tym
wypadku art. 15-g40 paktu Ligi Na-
rodów. Na wysiłki w sprawie abi-
syńskiej wskazuje również fakt przy
jazdu w dniu dzisiejszym do Paryża
sekretarza generalnego Ligi Naro-| incydentu w Ual-Ual.

LONDYN. (Pat). Na temat wczo-|
rajszego posiedzenia gabinetu an-;
gielskiego „Daily Telegraph" poda-
je, że ministrowie doszli do wniosku|
iż niema żadnej racji zabronić fir-'
mom angielskim wywozu broni do
Abisynji. Podobną wiadomość za-|

dów Avenola. Wydaje się więc, że:
kancelarje dyplamatyczne czynią
poważne przygotowania, celem|
zwołania rady Ligi Narodów.

ANEKSJA LUB KONTROLA
POLITYCZNA.

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-

 
wokatów wypisano czerwoną farbą przez żydów”. Komunikat
„żyd, We wrocławiu doszło rów- przytem, że winni zostaną areszto-
nież do zakłócenia porządku, gdzie | wani i przestrzega przed dalszemi

, wykroczeniami.

Zagadnienie żydowskie—światowem
zagadnieniem i

BERLIN. (Pat). Przewódca fran- wem zagadnieniem i nie może być
końskiego okręgu partyjnego Strei- rozwiązane tylko środkami gwałtu.|
cher, znany przewódca antyżydow- Streicher oświadcza dalej, że w No-
skiego ruchu w Niemczech, udzielił rymbedze przeprowadził on  calko-!
przedstawicielowi „Angrifłfu' wy- wity rozdział między mieszkańcami
wiadu na temat akcji niemców żydami a niemcami. Natomiast w
przeciw żydom. Podkreślając swe Berlinie sprawa przedstawia się ina-
doświadczenie w walce z żydami, czej. Żydzi są tam bezczelni, W: za-
Streicher zwrócił uwagę na ko-|kończeniu wywiadu Streicher o-
nieczność zachowania dyscypliny | świadczył, że należy wzbudzić w
mimo bezczelność żydowską. Nie |społeczeństwie świadomość istnienia
czynimy tego, gdyż wierzymy, że| zagadnienia żydowskiego.
zagadnienie żydowskie jest świato-

Aresztowania w Gdańsku
GDAŃSK. (Pat). Policja gdańska gdańskie poszukują pozatem preze-

zaaresztowała kilku funkcjonarju- sa niemieckiego stronnictwa — паго-
szów  partji niemiecko-narodowej,;dowego posła Weisego, który miał
stojących pod zarzutem kolportożu|wyjechać za granicę.
ulotek antyhitlerowskich. Władze|

mieszcza „Daily Express“, nato- ra donosi, że Wielka Brytanja sta-
miast „Times“ donosi w tej sprawie,'nowczo zažąda na zebraniu rady
iż rząd nie powziął ostatecznej de- Ligi Narodów wyczerpującej dy-

cyzji. "skusji w sprawie konfliktu włosko-
LONDYN. (Pat). „Morning Post*'abisyńskiego. Decyzja rady w tej

L IA A KNOKIATN ASk POZA WRO ISC aka

Bunt wieźniów we Lwowie
LWÓW, (Pat). Dnia 21 bm. w wencja władz więziennych nie od-

tutejszem więzieniu doszło do eksce niosła skutku, wezwano policję, po
sów więźniów zarówno politycznych której przybyciu porządek został
jak i zwykłych. Ponieważ inter- przywrócony. ‚

Zmiany mundurów nie będzie
WARSZAWA. (Pat). Gabinet warszawskich w dniu 22 i 23 bm,

ministra spraw wojskowych donosi:że wymienione szczegóły dotyczące
w związku z wiadomościami o u-|upiększenia mundurów nie są aktu-
mundurowaniu wojskowem, które u-| alne.
kazały się w niektórych pismach  

 

ŚNIADANIE HANNIBALA,
TURYN. (Pat). Pisarz amerykań-

ski. Halliburton, który śladem Han-
nibala przebywa Alpy na grzbiecie

BEZROBOCIE I BRAK RĄK DO
PRACY. i

WASZYNGTON. (Pat). W. związ-'
Ки ze skargami przemysłowców i
farmerów na brak rąk do pracy, stonia, przerwał wczoraj swą pod-
władze z: energiczne kroki róż do Aosty z powodu braku nie-
przeciw otnym. Rządogłosił, których dokumentów, potrzebnych 

Stan bezrobocia
WARSZAWA. (Pat). Liczba bez- wi spadek bezrobocia w skoda

robotnych, wedle danych oficjal- do tygodnia poprzedniego o 14.559
nych, wynosiła w całem państwie w osób. }
dniu 16 bm. 333.193 osób, co stano-,

> bezrobotny, który a za0- dla przekroczenia granicy włoskiej.
iarowanej pracy, pozbawiony z0- Spodziewa on się kontynuować pod-
stanie zasiłku. Wi niektórych sta- róż w dniu dzisiejszym. Słoń zqosi
nach zachodnich wstrzymano już podróż dobrze.
wypłacanie zasiłków, ponieważ far-, ‚
merzy nie mogli otrzymač robotnį-. 2225-2222
kėw. „CZY JESTEŚ CZŁONKIEM LOPP?  

Konflikt włosko-abisyński |
Anglja w poszukiwaniu kompromisu

zapadnie na podstawie
Jest nadzieja, że po

trancuskiego
angielskim

sprawie
większości.
zozmowach premjera
Lavala z ambasadorem
Clarkiem stanowisko Angli na
rzecz wszechstronnej dyskusji bę-
dzie poparte przez Francję. Włochy
— głosi dalej komunikat agencji
Reutera — nie odstępują od punktu
widzenia, że jedynie aneksja lub
przynajmniej kontrola polityczna
częściowa lub całkowita nad Abi-
synją mogłaby je zadowolić. Amba-
sador W. brytanji w Rzymie w roz-
mowach z Mussolinim nalegał, by
Włochy przedstawiły sprawę  prze-
ciw Abisynji w Genewie, ale 'Wło-
chy są temu przeciwne.

WPŁYWY ANGLJI W ŚWIECIE

MEDJOLAN, (Pat).  „Stampa”
donosi, że cała prasa arabska zaj-
muje się obecnie akcją Anglji, usiłu-
jącą przeciągnąć na swoją stronę w
konilikcie wiosko - abisyūskim ca-
ły świat arabski. Akcja ta ma być

|sporze sekretarjat generalny Ligi prowadzona przez Anglików w Je-
menie i Hedžasie, w Palestynie,
Transjordanji, Iraku i, oczywišcie, w
Egipcie. Wedle wiadomości dzien-
nika „Ahram', powtórzonej przez
jedno z pism egipskich, pomiędzy.
rządem angielskim a lbn Saudem
zawarty został układ w sprawie za-
łatwienia  kwestji kolei Hadžas-
Medyna oraz w sprawie poprawie-
nia linji granicznej.  Anglja według
tych doniesień nawiązać miała rów-
nież kontakt z emirem Transjor-
danji. W) związku z tem pozostaje,
zdaniem dziennika włoskiego, ostre
wystąpienie emira przeciwko Wło-

| chom.

OBCHÓD URODZIN CESARZA,
ABISYNJI.

ADDIS ABEBA, (Pat). Z okazji
42-ej rocznicy urodzin cesarza Abi-
synji dano tu dziś salwę honorową z
21 wystrzałów. Przed południem w
sali tronowej zamku cesarz przyjął
książąt i ciało dyplomatyczne, w
którego imieniu złożył życzenia
dziekan korpusu dyplomatycznego
poseł belgijski Janssen. Poseł włoski
wraz z personelem na uroczystości
nie był obecny.

ADDIS ABEBA, (Pat).
charge d'affaires Śtanów Zjednoczo-
mych powracał z przyjęcia u cesa-
rza Abisynji, ludność witała go o-
wacyjnie, wznosząc okrzyki „niech
żyją Stany Zjednoczone”. Powodem
tej owacji jest fakt, że rząd Stanów
Zjednoczonych pozwolił oficerom
amerykańskim na służbę w armji
abisyńskiej, a czerwony krzyż ame-
rykański obiecał pomoc Abisynji.

LONDYN. (Pat). Agencja Reu-
tera donosi z Tokio: Mikado prze-
słał kablogram z życzeniami do ce-
sarza abisyńskiego z okazji obcho-
du 42-ej rocznicy urodzin.  Mini-
sterjum spraw zagranicznych  Ja-
ponji odmawia wszelkich komenta-
rzy do kampanji antyjapońskiej w
dziennikach włoskich.

LONDYN. (Pat). „Daiły Mirror”
podaje apel cesarzowej abisyńskiej
do niewiast angielskich, aby w tym

„Įtrudnym dla Abisynji okresie przy-
szły z pociechą i okazały poparcie
moralne.

OCHOTNICY FIŃSCY DO ARMJI
ABISYŃSKIEJ.

HELSINKI. (Pat).  „Helsinkin
Sanomat' podaje, że do miejscowe-
go konsulu abisyńskiego zgłosiło się
400 ochotników fińskich z zamiarem
wstąpienia do armji abisyńskiej,
przyczem wielu z nich chce jechać
na własny |koszt. Oferty zostały
przez konsula odrzucone, gdyż we-
dług jego zdania armja abisyńska
narazie ochotników. do swoich sze-
regów nie przyjmuje.

Gdy.
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' лк się pracuje M uniwersytetach __ Duchowiefistwu grecko-katolickiemu
| ° nie wolno kandydować
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В Irapujący w okresie egzaminów.|sorów, docentów, adjunktów iasy- |Warszawskim, : „Į katolickiego  konsystorza we Lwe- ni uizolėkuo,

Tak już dziwnie się dzieje w temįstentow zamieszczone są Ww Roczni- | Katedrę języka polskiego ikie- wie, powtarza rozporządzenie gre: zat йс grupowania

że o rzeczach |ku wykazy. rozpraw doktorskich i wownictwo  seminarjum obejmuje| ckg . katolickich władz kościelnych polityczne postanowiły wziąć udział
poważnych dowiadujemy się z incy-
dentow niepoważnych.

Weźmy choćby Wydział Prawa i
Nauk Społecznych U. S$. B.: ktoby

! “ naprzyktad w MWilnie wiedział, że
pi istnieje profesor X, protesor.Y, do-
4 sent Z, gdyby nie egzaminy?

i Normalnie o profesorach, jako
) ludziach nauki mówią zwykle ich

prace naukowe, wyniki ich badań,
dorobek ich mózgu. A jeśli nawet
temat”badań jest zbyt specjalny, by

Ž mógł niejako an naturel zaintereso-
A wać szerszy ogół przychodzi z po-

mocą publicystyka, która populary-
| zuje imię uczonego i jego zdobycze.
: Ale będąc profesorem —шеКо-
: niecznie potrzeba rzetelnej pracy

': przy warsztacie naukowym, żeby
zdobyć sobie imię i: sławę.

: Łowmiański napisał swoje „Studja
с nad początkami spoleczeūstwa litew

skiego” monumentalne dwutomiowe
dzieło, które mu przyniosło rozgłos

: w świecie naukowym nietylko pol-
: skim ale i zagranicznym i co ma z
+ tego? Dobrze, jeśli dziś znajdzie się

: z tuzin słuchaczów U. S$. B. i cho-
ciaż z pół tuzina zwykłych zjadaczy
chleba > t. zw. dorosłego społeczeń-
stwa poza gronem specjalistów, któ-
rzyby umieli coś o nim konkretnie
i wyraźnie powiedzieć.

Większość albo zamruczy coś
niezrozumiałego pod nosem, albo
długo i beznadziejnie zacznie szu-
kać w pamięci:
— Łowmiański?... Znam, czekaj

mo pan... A już wiem, to ten siwo-
brody staruszek, co to niedawno
rozwiódł się ze swoją żoną? Nie?...
Młody powiadasz pan?.. Hm, to

" nie znam, jakoś nie słyszałem...
Zdarza się i inaczej. Można na-

2 pisać skrypt ze swych wykładów
ая do użytku słuchaczy i na tej pozycji
у bibljograłicznej chwilowo poprzestać
# a przecież zdobyć sobie rozgłos,

którego mógłby pozazdrościć może
pewien urzędnik Ministerstwa Spra-
wiedliwości w VIII zdaje się stopniu
służbowym, mieniący się wykonaw-
cą sprawiedliwości, tak zwany po-
wszechnie, a niesłusznie kat, Sława
ta coprawda jest minorum gentium
(mowa o profesorze) i trzeba duże-
$o amatorstwa, żeby jej zazdrościć,

' zważywszy, że na fanfarę rozgłosu
- niemal wyłącznie złożyła się taka

piękna symfonja, jaką może dać
“| zgrzytanie zębów, płacz studentek i

; mariiej lub więcej głośne epitety, w
A których takie, jak „tępa piła”, „sa-

dysta', „kat'” należą jeszcze do sto-
я sunkowo niewinnych i cenzural-

nych... :
Z tych dwóch pobieżnych przy-

kładów możnaby wysnuć regułę:
: popularność profesora jest odwrot-
2 nie proporcjonalna do ilości i jako-

ści jego prac naukowych,
w postępie geometrycznym w sto-
suniku do ilości obciętych na egza-
minie studentów. :

Istnieje w Wilnie Studjum Pra-
wa Litewskiego. W| roku bieżącym
przypadło 400-lecie pierwszego wy-
dania Statutu Litewskiego.

Zdawałoby się wobec tego, że
(Wilno jest szczególńmie predestyno-

i wane do badań w tymi kierunku,
Rh Zdawaćby się mogło, że to Stu-
|... djum Prawa Litewskiego stanie się
k ogniskiemi prac nad Statutem.

Zdawałoby: się...
Oto ukazała się-w Wilnie nakła-

A dem T-wa Przyjaciół Nauk ż zasiłku
: M W: R. i O.P. „Księga Pamiątko-
; wa iku uczczeniu 400-ej rocznicy
| wydania Rierwszego Statutu Litew-

skiego” pod red. prof. dr. St. Ehren-

Na 10 rozpraw zamieszczonych
w „Księdze”, tylko 2 wyszłyz pod
pióra prawników wileńskich, przy-
czem z sukcesem tak „zmiajoryzo-
wanym wileńskim historykom pra-
wa  pośpieszył Łowmiański z naj-
większą stosunkowo rozprawą, ści-
sły historyk a nie prawnik. Więc
razem trzech.

į ь kochanem Wilnie,

:

           

5 Przenieśmy się teraz na drugi
de koniec Polski. Rozejrzmy się w pra-
: cach Wydziału Filozoficznego Uni-
Е wersytetu Jagiellońskiego za okres
i pięcioletni 1930 — 1934,

: Obszerne. sprawozdanie w prze-
szło 400-stronicowymi tomie *) daje!
mam obraz produkcji sił naukowych,
skupiających się koło badawczych
warsztatów w zakładach (semina-

  

 

*) Rocznik Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. I, zesz.
I — II. 1930 — 1934. Pod redakcją prof.
d-ra Zdzisława Jachimeckiego,
1934 — 1935.
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Kraków

 

a rośnie

prac magisterskich, na których .pod-|
stawie kandydaci uzyskali dyplomy|
stopni alkademickich.. Prócz tego.
ogłoszone są w roczniku wyróżnio-
ne „dysertacje doktorskie i magi-
sterskie z różnych specjalności nau-
kowych, objęt: planem studjów
s Wydziale. Filozolicznym Uniw.
ag. в

Jak wiadomo Wydział Filozo-
ficzny Un. Jag. skupia w sobie te
dyscypliny naukowe, które na in-
nych uniwersytetach podzielone są
między 2 wydziały: Humanistyczny
i Mat. - Przyrodniczy. W]. Krakowie
zamiast dwuch osobnych wydziałów
jest jeden Filozoficzny, który dzieli
się na dwie główne grupy nauk hu-
manistycznych i nauk matematycz-
no - przyrodniczych, Zakres sa-
mych studjow jest jednak taki jak
wszędzie.

Zbyt dużo zajęłoby miejsca wy-
liczenie choćby tylko  pobieżne
wszystkich prac, jakie zostały: wy-
konane przy poszczególnych ka-
tedrach; z konieczności ograniczymy
się tu do kilku ważniejszych i takich
które istnieją i na uniwersytecie“
wileńskim, Zaczniemy od Filologji
polskiej. Ma ona w Krakowie dwie
katedry: Historji literatury polskiej
i języka polskiego.

Profesorowie zwyczajni: Ignacy
Chrzanowski (do r. 1931), Stanisław
JWindakiewicz (do 1934), Stanisław
Pigoń, prof, nadzw. Stefan Kołacz-
kowski od r. 1933.

Pierwszy z wymienionych jest
autorem powszechnie używanej „Hi-
storji literatury niepodległej Polski"
(965 — 1795), Wi ciągu okresu spra-
wozdawczego wykazuje się dorob-
kiem 34 pozycyj  bibljograiicznych.

Niezależnie od pracy naukowo-
badawczej, z tytułu swej profesury
dał swoim uczniom i przyjął (to zna-
czy musiał sprawdzić, musiał przy-
majmniej przejrzeć) 29 prac doktor-

proi. Kazimierz Nitsch, $ z października. 1900 r. w sprawie
' W, omawianym ae prof. zakazu kandydowania *do Sejmu i

Nitsch redagował pięć ' czasopism| Senatu dla podwładnych:księży bez

po a jego Pa nauko- poprzedniej zgody biskupa. į

w ublikowany w tym czasie się- Ža pay zm ]

‹Еауliczby 31 pozycyj bibljograficz- Księżą występujący. przeciw, żę

nych.
Dział historji posiada w Krako-

wie następujące katedry:
1. Historja gospodarcza i semi-| Rosyjskie*pismo „Siegodnia, wy-

narjum — prof. Roman Grodecki.| chodzące w Rydze, w następujący
'W dorobku—16 pozycyj bibljograł., |sposób' charakteryzuje sytuację 'po-
przyjęte 3 prace doktorskie i 6 ma-|lityczną na Litwie. : ЧА i
gisterskich. в Na pierwszym planie zaintereso-

2. Historja kultury — prof, Sta-|wań ludności Kowna: jest obecnie
misław Kot (przeniesiony w stan|sprawa' lotu porucznika 'Vajtkusa,*
spoczyniku 1.4. 1934). Napisał w| którego” od tygodni się oczekuje:
okresie sprawozd, 11 prac nauko-| Kowno jest: przekonane, iż Vajtkus:
wych. osiągnie sukces. :

(Katedra Hist, Kultury została,
jak wiadomo, zwinięta rozporządz.
Min. W. R. i O. P. 1.X. 1933).

to wcent- Aleksander Biikenmajer * —|na: Litwie obecnie nie' bywa,. kowych, wienia. Grupy.polityczne korzystają
4, Historja polska — prof.Wła- | właśnie z „martwego sezonu, ażeby

dysław Konopczyński: 10 prac nau- się przygotować „ma. jesień i zimę.
kowych, nie licząc szeregu recenżyj|Bardzo ciekawa pod 'tym, względem
w sóżnych czasopismach. Rozpraw jest taktyka chrześcijańskiej demo-
doktorskich wykonano 15,magister- | kracji, która niedawno wystąpiła z
skich i nauczycielskich 43. projektem nowego programu. poli-

5. Historja powszechna i nowo-' tycznego. iż RAR
żytna — prof. Wacław Sobieski: — Program ten, zawiera  istotnię
16 prac naukowych. Docent Marjan dużo rzeczy nowych. Partja gotowa
Kukiel — 19. Rozpraw doktorskich jest odbiec od niektórych, zdawało-
wykonano 26, magisterskich 35. |by się nienaruszonych zasad i zbli-

6. Historja starożytna —proł. żyć się do ideologji politycznej rzą-
Ludwik Piotrowicz. 7 pozycyj bidzącej partji tautininków, Dawniej-
ibljogr.. przyjętych 16 dysertacyj sza współpraca chadeków z 'tauti-
magisterskich i 2 doktorskie.

7. Historja- średniowieczna
prof. Jan Dąbrówski 14 prac nauko-!
wych, 18 przyjętych rozpraw dok-! a. й
torskich i 60 magisterskich. JE Cesarz Abisynji, używający oti-

8. Nauki pomocnicze historji — cjalnie tytułu „króla królów' jest
prof. Władysław Semkowicz — na- cziowiekiem zabobonnym. Jak po-
pisał w ciągu tego pięciolecia 35 daje „Daily Express', jest głęboko

Cesarz Abisynji

doktorskich. skich i 148 — sto czterdzieści ©-
siem —- magisterskich.

+ Prof. Windakiewicz: 15 prac nau-
ikowych,:oraz przerobione:w:semi-
narjach'i przyjęte 13 rozpraw. dok-
torskich i 36 magisterskich.

Prof. Pigoń: w tym samym czasie
przeszło . 60 pozycyj bibljograficz-
nych, własnych danych i, przyjętych
7 prac doktorskich 1 10 magistea-
skich, nie licząc tych, które wyko-
nanopodczas jego obecności w Wil-
nie.

Prof. Kołaczkowski — 13 tytu-
łów prac własnych i 6 przejrzanych
rozpraw magisterskich.
W tym samym czasie Seminarjum

opublikowało 11 prac w serji „Pra-
'ce Historyczno - Literackie”, spo-
l śród których wymienić warto I; No-
walka — „Satyrę polityczną Sejmu
Czteroletniego”. |

W dziale tejże Filologji Polskiej
zamieszczona została w „Roczniku”
oryginalna rozprawa Augusta Grodz
kiego p. t. „Źródła hi e „Po-
piołów' Żeromskiego”. Interesująca
ta praca wykazuje jak dalece su-
miennie badał Żeromski epokę w
której rozgrywa się akcja jego po-
wieści. Świadczy o tem między in-

mografji o gen. Sokolnickim omawia-
jąc zdobywanie szańca pod Górą
cytuje w przypisie „bardzo szczegó-
łowy względem sytuacyjn
opis u Zeromskiego ;,Popioty“' t. III“,

- Sprawą, opracowaną przez Gro-
dzickiego, zajmowano się bardzo
mało i tylko- okolicznościowo, bez-
pośrednio po ukazaniu się „Popio-

jając sprawy wierności 'historycznej,
sprawdzając
autora utworu literackiego,  odszu-
Ikuje źródła, z których Żeromski ko-
rzystał i porównuje je z artystycz-
nem. przetworzeniem- powieści,
, Historyczne przygotowanie Że-
romiskiego - Буйо-wręcz świetne, a
sam materjał historyczny, zużytko-
wany. w „Popiołach”, zarówno
względem obfitości, jak i rozpięto-
ści czasu jest bardzo duży. Żeromski

ra się ujawnić
macię.: pierwiastki uczuciowe; wy-
padki historyczne są dla niego tylko
kanwą, na której snuje własne myśli
1 uczucia i autor raz jeszcze stwier-
dza słuszność twierdzenia o lirycz-!
mo-epickiej budowie „Popiołów”.. |

. Do liczby źródeł historycznych,|
z których według Grodzickiego ko-
rzystał Żeromski, ostatnio doszły
jeszcze dwa, mianowicie: Michała |
Wiszniewskiego „Podróż do Włoch,
Sycylji i Malty“ oraz „Gazeta War-

  
Historji Literatury Polskiej U. J.|

prac, przejrzał i przyjął 13 rozpraw przekonany, ,że specjalnąrolę w je-

Ak ldzice cesarza. mieli. 11dzieci, sam
Niepodobieństwem. jest, jak już. cesarz był właśnie. jedenastym 35

ROEEcałość. Wszystkie dzieci, — braciai.siostry,> wspomniałem,
wyników: prac: tórz d
nego Uniw. Jag. za omawiany okres Kiedy był je

ydziału. Filozoficz- którzy, urodzili, się po nim,.,umarli.

pięciu lat. Zamało jest na to zwy- powiadaia mu matka, że oile do-,
kłej notatki dziennikarskiej, Ci, któ- żyje. do 22-go roku žyčia i przeżyje
rych te sprawy bliżej obchodzą znaj ten niebeżpięczny dla nieg
dą bogaty materjał w „Roczniku”, będzie sławnym, „Wi wieku dat 22 był

Tutaj wybrałem te działy, które na tylkoniewieleznaczącym księciem,

Wydziale: Hum. U. $..B. są najbar- któremu nie śniło sięo.tronie, W r.

, dziej popularne, /1922 żaglował wraz z, gronem przy-
| Byłoby rzeczą bardzo ciekawą jaciół na zdradliwych wodach jezio-
|porównać to wszystko z tem, co w ra Tsana. Towarzystwo składało
| odpowiednim czasie uzyskano w po- się z 21 osoby. Przyszły cesarz był

|dobnych  watsztatach naukowych  ważtnińskawz : 4 W
maz" Stefana Batorego w, GŁOSY CZYTELNIKÓW

/ Wilnie. : !

| Byłoby niezwykle interesującem
| także porównanie pracy i prołeso- vy, A przewiduje się na naszych

к |ninkami trwałaniedługo. Chadecja!

„go życiu odgrywa liczba 11.i 12. Ro-.

cze. dzieckiem, prze-,

jo rok,

w wyborach, więc oficjalne przypo-
mnienie rozporządzenia z 1930 r.
przez grecko - katolickie władze
kościelne nabiera szczególnego zna-
czenia.

 

* sytuacja polityczna na Litwie
"rychło przeszła do opozycji, poczem
zaczął się okres dosyć diugiej walki
między obu partjami Z wywiadu
mudzielonego przez generalnego se-
ikretarza  tautininków,  Raštenisa,
można wnioskować, że tautinkowie
są' przeciwni ' wszelkiej koalicji,
zwłaszcza, że między tautininkami
a chadekami wciąż jeszcze istnieją

| wielkie rozbieżności polityczne, W.
Lato jest 'seżonem ciszy poli+ związku z tem do dawnej koalicji

tycznej, lecz jednocześnie' okresem! jeszcze bardzo daleko.
przygotowawczym, jeżeli nie do ko-| ;

3. Historja nauk ścisłych — do-|lejnej. burzy politycznej, śdyż burz siej szczególne zainteresowanie bu
Zsptoblemów polityki zagranicz-

dzi: kwestja. sytuacji na Bałtyku.

napisał w okr. spraw. 25 prac nau-|każdym razie do politycznego oży-| Układ morski między Anglją a Niem
cami rozpatrują miarodajne sery
litewskie, jako czynnik bardzo po-
ważny.*Litwa zainteresowana jest'
w Bałtyku niemniej, niż inne pań-
stwa Ententy bałtyckiej. Najsilniej-
szą flotą na morzu. Bałtyckiem jest.
obecnie tlota niemiecka, W, związku
z tem wyciąga się w Kownie różne
wnioski, przyczem coraz więcej u-'
znania zyskuje myśl zwołania kon-
„łerencji bałtyckiej,- której zadaniem
|powinno.być uzyskanie gwarancji
swobody Bałtyku i nie przekształ-
"canie go w morze pod hegemonją flo
| ty niemieckiej.

jest zabobonny |
22-gi. Zerwała się nagle burza, ża-
glowiec "przewrócił się, wszyscy
wpadli do wody i utonęli. Uratował
się jedynie przyszły cesarz, zdołał
bowiem dopłynąć do brzegu. Kry-
tyczny rok upłynął i rzeczywiście
udało miu się zająć wysokie stano-akos eis OST LE IA

Gesarz Abisynji «uważa rok -bie-
ażący za niezmiernie ważny*w jego

44 lata, to znaczy 2 razy po 22, A 22
jest to przecież krytyczna cyłra w
jego 'życiu. ;

1. O ile okaże się, że liczba ta bę-
"dzie miała związek z wydarzeniami,
|które obecnie „mają miejsce, może-,
(my sądzić, że zabobonność cesarza
Abisynji była zupełnie usprawiedli-
'wiona. . (Centropress).

 Zmarnowańe skarby
mia budowę  euszarń i iabryk eks-

życiu, bowiem kończy w tych dniach.

nemi i M. Sokolnicki, który w mo-|

|rów i studentów. Sądzę, że nietylko
dla względów statystycznych.

Niestety, brak jakichkolwiek w
tym zakresie sprawozdań uniemożli-
wia przeprowadzenie wszelkiego
zestawienia, i

OTYŁOŚĆ
OSŁABIA SERCE

Serca otyłych, obłożone warstwą tłusz-
czu; pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i
wcześniej odmawiają posłuszeństwa. Oty-

terji, albo zaburzeniem czynności gruczo-
łów dokrewnych.

Zioia Magistra Wolskiego „DEGROSA“
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza
organizm do spalania nadmiernego tłuszczu. 

łów". Wspomniana praca nie: pomi-:

Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-
magają one specjalnej djety.

Zioła ze znak. ochr. „Degrosa' do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach

Kresach dobry rodzaj owoców i trakiów żurawinowych, a zbyt ca-

jagód, gdy natomiast na terenach łej produkcji, nie licząc nawet na
zachodnich i południowych wiosen-
ne mrozy sady uszikodziły.

„.  Czy.te bogactwa : naturalne u-
miemy należycie wykorzystać? Nie-

„możliwości eksportowe, posiadamy
zabezpieczony. w kraju,

_ Narazie jednak, z powodu spóź*
jnionej pory, i braku czasu na posta-

j stety, opadające owoce, „niewyzbie-|wienić większej fabryki, wskazane-
rane jagody leśne, marnują się.u nas by było, aby w każdym sadzie znaj-
bez przesady licząc, tysiącami 'wa-
"$onów, a dowodem
"takie fakty, że

„jednej stacji kolejowej, ludność wiej

łość spowodowana jest złą przemianą ma- ska, nazbierała w. lesie jagód (żura-|
przezimowały pod.|win), które

| śniegiem, i dostarczyła na stację,
wa wagony, . zarabiając « przytem:

|około tysiąca złotych.
Czas już aby więcej przedsię-

biorcze jednostki czy spółdzielnie
podjęły akcję: pod hasłem: ,nie. ar-
nować. bogactw naturalnych”.

-„dowała się suszarka kuchenna bez
sąchociażby paleniska, do ustawiania na płycie,

nawet w kwietniu| :
'(1934) w ciągu jednego dnia, przy.|

 

Listy do Redakcji.
W, związku z ukazaniem się w

| „Dzienniku: Wileńskim* z dnia 19
lipca br. Nr. 199 wzmianki pod:

| tyt. „W Wilnie grasuje oszust po-
dający się za prezesa Związku
'Drobnych Rolników', proszę naj-
uprzejmiej p. Redaktora o umiesz-
czenie-na łamach jego' poczytnego

ścisłość.. historyczną”

nie traktuje w „Popiołach”. tematu
w sposób wyłącznie. epicki, ale sta-'

tkwiące" w tym: te-|

Czcicieli Świętych Polskich”.

aptecznych),Wyłwótnia Magister E. Wolski, Wa.. albo sadowa z paleniskiem, jaką pismą następującego sprostowania,
: Н łatwo jest uruchomić w ciągu kilku a mianowicie:
atena dni, tinai JęaEikch, alby spożytko- Nieprawdą jest, że Dąbrowski

POŻAR. (wać wszystkie opady na kompoty. Franciszek poznał się zemnąiprzed

W) dniu '17 bm. we wsi Wojtko-, Bliższych fachowych infórmacyj stawiłem mu się za prezesa Związku
wo, gminy miorskiej, w: zabudowa- udziela wszystkim zairiteresowanym Drobnych Rolników i obiecywałem

niach Bolesława Popławskiego  po-| Biuro Agronomiczne'S.' Wilpiszew- mu uzyskanie pożyczki z Banku
wstał pożar wskutek wadliwie zbu- |ski'w Wilnie, - : Rolnego pobierając na koszta admi-
dowanego komina. Spalił się dom Według zasiągniętych informa- nistracyjne 55 zł. zaś wyjaśniam, że

 

pod mieszkalny 1 zabudowania gospodar |cyj, Banki chętnieby udzielały na Dąbrowski Fr. jest członkiem Związ

cze, Straty wynoszą około 3,000 zł. dogodnych warunkach, kredytów ku Drobnych Kolników od dn. 5.IV
pono" o"asrr.as 1935 r. i tunkcja "pełniona przeze-

sza: była mu znana.
\ : ! ednosześnie nadmieniam, że

0 kult świętych polskich Ao ' suma zł, 55— została wypłacona

W. najbliższym, czasie ma być Związku Polek”, przy, „Bractwie przez Franciszka D. iego,

założony ogólnopolski _ „Związek Matki B. Nieustającej Pomócy* i za pośrednictwem mojem  adwoka-

Czcicieli Świętych Polskich'. Zwią- przy „Czytelni“ na ul. Wilczej 25. towi celem wywołania nieruchomo=

zek ten powstaje z inicjatywy „Kół Kioło przy: „Bractwie М. В. N. Bo- «ści Franciszka Dąbrowskiego, do

W Warszawie istnieją obecnie: powiednich broszur i szerzeniem na- to sumę posiadam pokwitowanie z

„Katolickim bożeństwa do Świętych Polskich", dn. .2.VII 1935 r.
We wszystkich sprawach, doty- "Z poważaniem

ameo (LU sak >Zwiżziku””, na: : Czeslaw Krzyžowski
- leży się zwracać - adresem: О. )›

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM Aleksander Piotrowski C. S. S. R—,
LIGI MORSKIEJ I KOLONJALNEJ Warszawa, ul. Karolkowa 49, (KAP)
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WYMOWNE
POMINIĘCIE

Oficjalni przedstawiciele . obozu

rządowego, podobnie, jak i publicyści

sanacyjni, wiele mówili i pisali o „za-

letach” nowej ordynacji wyborczej.

Usiłowano wytworzyć przeświadcze-

nie, że nowe prawo wyborcze «daje

społeczeństwu większy niż dotąd

wpływ na obesłanie izb ustawodaw-
czych. Utrzymywano, że ordynacja,

chociaż przekreśla dotychczasowe

znaczenie „sztabów partyjnych”, w

niczem nie krępuje pełnego wyrazu

zorganizowanej opinii, a to przez u-

dział zrzeszeń społecznych w okręgo-
wych komisjach wyborczych. Pewne

organy prasy sanacyjnej posunęły się

tak daleko, że wręcz dowodziły, iż

nowa ordynacja ogranicza możliwość

nadużyć i wpływu administracji pań-

stwowej na przebieg wyborów.
Wywody te nikogo nie przekonały,

po dziewięciu bowiem latach społe-

czeństwo polskie zdaje sobie dokład-

nie sprawę z istoty położenia. Gdyby

jednak miał jeszcze ktokolwiek złu-

dzenia i wahał się w swoich sądach

o ordynacji wyborczej oraz o charak-

terze nadchodzących wyborów, na-

pewno porzuci wahania, przyjrzaw-
szy się chociażby rozporządzeniom o

wyborach do zgromadzeń okręgo-

wych. :
Donieśliśmy wczoraj, że komisarz

rządu na m.st. Warszawę oznaczył

już organizacje i instytucje, które ma-

ją prawo wybierania delegatów do

tych zgromadzeń. Dobór „organów,

mających dokonać wyboru delega-

tów”, jest bardzo znamienny. Świad-

czy on zarówno o „zaletach' nowej

ordynacji, jak i o charakterze / przy-

szłych posłów .stolicy.
Pisaliśmy już niejednokrotnie; że

główną cechą nadchodzących wybo-

rów będzie mianowanie kandydatów

na posłów przez administrację pań-

stwową. W Warszawie cel ten zo-

stanie osiągnięty łatwiej niż gdziein-
dziej, chociażby dlatego, że w zgro-

madzeniach okręgowych większość
będą stanowili t. zw. przedstawiciele

samorządu terytorjalnego. Jak wiado-

mo, obecny „samorząd' Warszawy

w gruncie rzeczy nie jest wcale sa-
morządem. Zarówno prezydent mia-

sta, jak i rada miejska, pochodzą z

nominacji min. spraw wewnętrznych

i nigdy nie byl: wybrani: przez. lu-

dność stolicy. Dlatego też i delegaci

tego „samorządu” do komisyj' okrę-

gowych nie mogą rościć sobie żadne-

$o prawa do reprezentowaniatej lu-

dności. nai

Pozostają jednak jeszcze: przedsta-
wiciele zrzeszeń społecznych. Pisało

się wiele o tem, że oni właśnie będą
wyrazicielami zorganizowanej opinii
kraju, będą rzecznikami interesów

społeczeństwa. Dlatego też lista or-

ganizacyj, które zostały przez władze

uprawnione do brania udziału w zgro-

madzeniach okręgowych, ma dln

przebiegu wyborów i charakteru kam-

Ppanii wyborczej duże znaczenie.
Jakżeż przedstawia się ta lista w

stolicy państwa? :

Otóż uderza przedewszystkiemdu-
ża liczba organizacyj żydowskich,do-
puszczonych do udziału w zgroma-

dzeniach okręgowych. Wyroztumia-

łość w stosunku do Żydów posunięto

tak daleko, iż pomimo głoszonego o-

ficjalnie hasła „„odpartyjnienia” nasze-

go parlamentu, na liście organizacyj

zawodowych, uprawnionych do wy-

słania delegatów na zgromadzenia o-
kręgowe, znalazły się aż dwie żydow-
skie partje polityczne: Poalej-Sjon

(lewica) i Poalej - Sjon (prawica).

Prawdopodobnie w myśl odwróconej
zasady: aby wiedziała żydowskale-
wica, co robi żydowska prawica.
Nie wyczerpuje to jednak zdobyczy

żydowskich. Obok Poalej - .Sjonu

uprawniono cały szereg różnych or-

$anizacyj żydowskich; od związku

aktorów scen żydowskich i nauczy-

cieli prywatnych szkół żydowskich aż

do związku żydowskich kobiet i klu-
bów sportowych.
Widocznie są to środowiska bardzo  

-- Niemcy i Kościół katolicki
Czytelnicy znają sprawę walki rzą-

du Trzeciej Rzeszy z Kościołem ka-
tolickim z informacyj i artykułów za-
mieszczonych w naszem piśmie. Po-
nieważ jednak sprawa ta długo bę-
dzie zajmowała uwagę opinii, warto
do niej jeszcze. powrócić. Sądzimy,
że rzeczą pierwszą jest zrozumieć
istotę i przyczyny. polityki narodo-
wego socjalizmu 'w stosunku do Ko-
ścioła.

Pierwszym warunkiem tego zrozu-
mienia jest — jak sądzę — wyjście z
założenia, że nowoczesne ruchy na-
cjonalistyczne są w ' pewnym sensie
nawrotem ludów do swej przeszłości.
Demokratyzacja, przez którą prze-
szły narody Europy zachodniej wy-
niosła na powierzchnię życia war-
stwy ludowe. Warstwy t. zw: „wyż:
sze', które mają za sobą tradycję
rządzenia państwami i korzystania,
z dorobku kulturalnego, 'zostały od-
suniete ой kierownictwa w życiu
narodowem. Stąd obniżenie poziomu
życia politycznego i kulturalnego,
stąd ów powiew  pierwotności, jaki
odczuwamy wszędzie w Europie, stąd
także owo cofnięcie się prądów życia
narodowego ku źródłom...

Nie mamy miejsca na:snucie dalej
rozmyślań na ten temat. Dla nas zja-
wisko powyżej zaznaczone jest bar-
dzo wyraźne. Dostrzeżenie go zaś
pozwala zrozumieć wiele objawów ży-
cia moralnego, społecznego i poli-
tycznego czasów naszych, bo wów-
czas objawy te przestaną dla nas być
dziwne, niezrozumiałe i niespodzie-
wane, a staną się naturalne, zrozu-
miałe i konieczne.

Niemcy narodowo - socjalistyczne
są bardziej germańskie, niż bvły
Niemcy cesarskie i Niemcy republi-
kańskie. Odpada z duszy niemiec-  

kiej polor, zdobyty przez wieki, u-
kazuje się ona nam w swej naturze
pierwotnej. To też, kto wie, czy czy”
tanie Tacyta nie jest dziś pożytecz-
niejsze, niż zapoznawanie się z re-

portażami dziennikarzy  współcze-
snych, odbywających podróże do
Berlina.
Trzeba sobie przypomnieć dzieje

Niemiec, by zrozumieć politykę na-
rodowego socjalizmu w stosunku do

katolicyzmu i Kościoła. Plemiona

germańskie zjawiają się w historji w

walce z Rzymem starożytnym. Star-
cie Cezara z Ariowistem rozpoczy-
na po dziś dzień trwające walki nad
Renem między germanizmem i naro-
dami łacińskiemi. Niemcy weszły о-
statnie, jeśli mowa o narodach zacho-
dnio - europejskich, w orbitę wpły-
wów Rzymu, nie zrosły się też całko-
wicie z jego tradycją.
Były następnie w walce z Kościo-

łem rzymskim. Nic tak bodaj nie
rozświetla czasów obecnych, jak
przypomnienie sobie konfliktów mię-
dzy Cesarstwem a Papiestwem w

wiekach średnich.  Rozpadło się
Cesarstwo, a na jego gruzach po-
wstały państwa współczesne.
w wieku XX państwa te zostały opa-
nowane przez ruchy nacjonalistycz-
ne, nabrały przeto tendencyj do tak
dziś zwanego „totalizmu, to znaczy
wyłącznego panowania nad całem
życiem duchowem obywateli, wzno-
wione zostały konflikty między temi
państwami a Watykanem. Konflikty
te są zgoła innej natury, niż była wal-
ka z Kościołem żywiołów liberal-
nych i wolnomyślnych, prowadzo-
nych przez organizacje wolnomular-
skie. Konflikty te wvrażają się ina-
czej we Francii i we Włoszech, niż w
Niemczech. W krajach łacińskich,
żyjących tradycjami Rzymu, łatwo

Gdy ;

jest o kompromis i porozumienie mię-

dzy polityką państw i polityką Wa-

tykanu, bo istnieją wspólne podsta-
wy moralne, jako że państwa łaciń-
skie są przeniknięte duchem katoli-
cyzmu. Inaczej przedstawia się spra-
wa w Niemczech, nawracających do
pragermańskich wzorów...

Wreszcie nie zapominajmyo Re-
formacji wieku XVI. Luter, walcząc z
Rzymem, był nietylko odszczepień-
cem religijnym; był także przedsta-
wicielem rasy germańskiej. Zbunto-
wał się on przeciwko temu wszyst-
kiemu, co było jemu i jego narodowi

obce we wpływach idących z Rży-

mu...
Trzeba sobie uprzytomnić dzieje

walk germanizmu z Rzymem staro-
żytnym, konflikt między Cesarstwem
a Papiestwem, wreszcie Reformację,
by zrozumieć to, co się dzieje dziś i
co się dziać będzie w Niemczech na-
rodowo - socjalistycznych w dziedzi-
nie stasunku państwa do Kościoła...

Dla polityki Watykanu nowoczes-
ny rozwój stosunków w tym zakresie
jest istotnie niespodzianką. Jeśli się
bowiem weźmie pod uwagę tę poli-
tykę w ciągu ostatnich lat piętnastu,

to trzeba stwierdzić, że była ona na-
cechowana wielką życzliwością ala

j Niemiec, że miała pełne zrozumienie
| dia metody politycznej, stosowanej
| przez państwa zwycięskie w stosun-
| ku do Niemiec powojennych, dla me-
tody, która tak znakomicie ułatwiła
Niemcom odbudowanie nietylko po-
tęgi materjalnej, lecz także odzyska-
nie w dziedzinie ducha tej pewności
siebie, z której wyrósł, jak roślina i
owoc z nasienia, ruch narodowo-so-
cjalistyczny — wykwit i warunek
rozrostu sił moralnych i materjal-
nych Niemiec współczesnych. S.K.

 

W Belfaście, stolicy Ulsteru, toczą
się od 12 lipca niemal codziennie wal-
ki uliczne między oranżystami a na-
cjonalistami irlandzkimi. Od r. 1921,
t. j. od zawarcia układu angielsko-ir-
landzkiego, perjodyczne te zaburze-
nia miały rozmiary stosunkowo małe,
tego roku dopiero zamieniły się w
krwawe j masowe starcia, przypomi-
nające niedawno zakończony okres
wojny domowej w Irlandji.
"Lipiec, to dla Ulsteru niebezpiecz-
ny miesiąc. W/ dniu 12 lipca r. 1690
w bitwie pod Boyne, król angielski
Wilhelm III; 2 'dómu' Orange, pobił
wojska Stuartów, z którymi Irland-
czycy połączyli sprawę swej niepod-
ległości. -Zwycięstwo zadecydowało
nietylko o "losie katolickiej dynastji,
która poszła na wygnanie, ale i o lo-
sie Zielonej Wyspy, która została de-
finitywnie przyłączona do korony an-
gielskiej i rządzona według bez-
litosnych "praw wojennych. Odtąd
także zaczął się rózkwit Ulsteru, t. j.
tych kilku hrabstw północnej Irlandji,
które, skolonizowane przez prote-
stantów angielskich, stały się- ostoją
rządów brytyjskich na wyspie. Dzie-
ło Cromwella: wywłaszczanie irlandz-
kich chłopów i tępienie katolicyzmu,
kontynuowane było przez Wilhelma i
jego następców z brutalnością, jakiej
bodaj nie znają dzieje zachodniej Eu-
ropy. Ulster protestancki i ułtra-an-
gielski, a przytem bogaty, bo uprze-
mysłowiony, stał się odtąd głównym
wrogiem dążeń narodowych Irlandji.
Stale — za Gladstona: w latach

|

 

80-tych ub. wieku, za Asquitha tuż
przed wojną, za Lloyd George'a po
wojnie — sprzeciwiał się jakimkol!-
wiek ustępstwom na rzecz ruchu au-
tonomicznego, a potem niepodległo-
ściwego patrjotów irlandzkich, W r.
1913 wódz Ulsterczyków, Edward
Carson, zorganizował nawet armię o-
chotniczą, która groziła wojną Irlan-
dji, gdyby ta otrzymała projektowana

przez rząd Asquitha autonomię (ho-
me rule), obejmującą całość wyspy.
„Układ z r. 1921 wyłączył 6 hrabstw
ulsterskich z nowoutworzonego „Wol.
nego Państwa Irlandzkiego', które o-
trzymało statut brytyjskiego Domi-
nium. ' Ulster pozostał dalej częścią
składową Zjednoczonego Królestwa,
posłowie jego zasiadają w Westmin-
sterze, w Belfaście ustanowiono auto-
nomiczny rząd i parlameni. Niena-
wiść między dwiema Irlaadjami <je-
dnak nie osłabła. W programie I-'an-
dji południowej, katolick'ej, mające!

swą stolicę w Dublinie, leży przyłą-
czenie Ulsteru, który przecież two-
rzył część państwa irlandzkiego przed
podbojem angielskim. Dążenia te po-
piera w samym Ulsterze ruchliwa
mniejszość katolicka, złożona z ro-
botńników, rzemieślników i włościan i
rozradzająca się dużo szybciej, niż
bogata protestancka i angielska z
ducha burżuazja. Ta burżuazja, czu-
jąc się stale zagrożona, utrzymuje w
swych szeregach ducha bojowego, an-
tykatolickiego i  antyirlandzkiego,
Specjalnie dla tego celu powołana Lo-
ża Oranżystów, urządza co roku, 12
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odpowiednie do tego, aby kwitła w
nich „polska myśl państwowa”.

Znacznie, bądź cobądź odpowiedniej-

sze i pewniejsze, niż stare organiza-
cje polskie: „Sokół! oraz „Narodowa

OrganizacjaKobiet". Dwa te wielkie

i zasłużone zrzeszenia polskie nie

zdobyły sobie zaufania w oczach

władz i nie znalazły się na liście „or-

śanów, mających dokonać wyboru

(| || ||| KAZIMIERZA SNOPKA

„ZMIENIANIE NAZWISK“
dotyczącazmiannazwisk żydowskich na polskie w Polsce powojennej

i zawierająca spis około tysiąca osób. które w ostatnich latach na-

zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej z tych osób).

Pa CENA2ZŁ.  ч—

delegatów" do zgromadzeń okręgo-

wych.
Zważywszy charakter nadchodzą-

cych wyborów, nie sądzimy, aby to

pominięcie zbytnio zmartwiło człon-

ków i członkinie tych organizacyj.

Niemniej jednak fakt ten świadczy

bardzo wymownie o kierunku polity-

ki wyborczej i o istocie dzisiejszego

położenia.

lipca, wielki obchód rocznicy bitwy
pod Boyne. Z reguły przychodzi wte-
dy do starć z katolikami. Belfast jest
jedynem miastem na świecie, gdzie le-
je się jeszcze krew w walkach mię-
dzywyznaniowych. Fanatyzm prote-
stancki oranżystów doprowadził „na-
wet „przed 3 laty, do napadu na piel-
grzymów katolickich, powracających
z kongresu eucharystycznego w Du-
blanie.

Na tegoroczne zcostrzenie walk
wpłynęło zapewne przesilenie gospo-
darcze, które różnice wyznaniowe i
narodowe zrbarwło antagonizmem
klasowym. Ale wpłynęła także ten-
dencja Irlandji do oderwania się zu-
pełnego od Brytyjskiego Imperjum.
Wiadomo, z jaką enerśgją i nieubłaga-
ną konsekwencją premier irlandzki
De Valera realizuje swój program
niepodległościowy. Zniósł przysięgę
wierności dla króla Jerzego, odmó-
wił spłaty rocznej 30 milj, funtów, na-
leżnych Anglji z tytułu reformy agrar-
nej, ignoruje gubernatora królew-
skiego w Dublinie, a gdy Anglja od-
powiedziała na te zarządzenia wojną
celną, De Valera wojnę przyjął i pro-
wadzi ją — ku niemałemu zdumieniu
Anglji — z powodzeniem! Na uroczy-
stościach jubileuszowych  Irlandja
była jedynem Dominjum, świecącem
nieobecnością, a w jednej z mów pre-
mjer irlandzki nazwał Jerzego V
„obcym królem”. Wszystkie te ma-
nifestacje oburzają i wzburzają UI-
sterczyków, którzy już nie na
żarty obawiają się siły i determinacji
Irlandczyków. Nuż pewnego dnia taj-
na republikańska armja opanuje Ul-
ster! Czy Anglja będzie mieć ocho-
tę bronić niepodległości tych sześciu
hrabstw? Czy nie odda Ulsteru Irlan-
dji wzamian za jej pozostanie w Impe-
rjum Brytyjskiem?

Zaburzenia w Belfast przypominają
šwiatu wielką tragedję, ale į nie-
zrównany heroizm narodu irlandzkie-
go. Przez 700 lat walczył on o od-
zyskanie niepodległości, urządzając
kilkadziesiąt zbrojnych powstań prze-
ciw zaborcy. Pozbawiono go ziemi i
języka, zamknięto mu kościoły, zmu-
szono połowę ludności do emigracji,
zniszczono kwitnący niegdyś gospo-
darczo kraj! Takiej martyrologji nie
ma za sobą żaden naród europejski,
Ioto po zgórą 7 wiekach triumfuje
nad przemocą i zmierza dziś śmiało
do zjednoczenia swej ojczystej wyspy.
Zapewne jednak do pełnego odłącze-
nia od Imperjum nie dojdzie, bo choć
dzieli Irlandję od Anglii Kanał św.
Jerzego, to iednak łaczy je obie
Ocean. (par.)  
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PRZEGLĄD PRASY
SKORO FAKT JEST NIEMOŻLIWY
— CHCĄ MIEĆ PRZYNAJMNIEJ

ZŁUDZENIA

Sanacyjny „Kurjer Wileński” u-

mieścił p. t. „Dwulicowa gra ende-

cji', notatkę następującej treści:
„Jak wiadomo, Str. Narod. ogłosiło absty=

nencję wyborczą, Tymczasem, jak słychać,

władze naczelne tej partji zwróciły się do

swoich oddziałów prowincjonalnych z py*

taniem, czy i jakie istnieją możliwości prze-

prowadzenia na prowincji swoich kandyda-

tów.

Jak widać więc, endecy rzucili demago-

giczne hasło abstynencji, z drugiej zaś stro”

ny usiłują wejść do sejmu za pośrednict-

wem różnych organizacyj. Jest to więc gra

dwulicowa i b. charakterystyczna dla me-

tod działania tej partji.

Jest to oczywiście wiadomość wy-

ssana z palca. Z żadnem takiem py-

taniem władze Stronnictwa do niko-

go się nie zwracały. Ktokolwiek bę-

dzie do sejmu kandydować, nie bę-

dzie dla Obozu Narodowego „swoim”

kandydatem, ale już przez sam ten

fakt — stanie się obcym.

Ale notatka ta dowodzi czego in-

nago. Dowodzi, że obozowi sanacyj-

nemu bardzo па tem zalęży, aby O-

bóz Narodowy brał udział w wybo-

rcah. I że skoro faktyczny udział

Obozu Narodowego. jest niemożliwy,

zależy mu przynajmniej na wytwo-

rzeniu złudzenia, iż jednak jakiemiś

pokątnemi drogami chce w nich u-

czestniczyč.

WOBEC NIEMIECKICH ZBROJEN
MORSKICH

Wobec ogloszonego programu nie-
mieckich zbrojeń morskich, już za 4
lata rozporządzać będzie Rzesza flo:
tą 425 tys. ton, które tworzyć będą
35 proc. tonażu floty brytyjskiej.
Dwa pancerniki po 26 tys. ton już
się budują, budowa dwóch krążow-
ników po 10.000 ton rozpocznie się
w roku bieżącym. Mniejsze jednost-
ki są również w wielkich ilościach al-
bo w budowie, albo w projekcie. Wo-
bec tych pośpiesznych zbrojeń, które
wpłynęły na rewizję programów mor-
skich wielu państw, podnosi „Kurj.
Warsz." potrzebę powiększenia flo-
ty wojennej polskiej.

„Polsce — pisze „Kurjer Warszawski” —

nie pozostaje dzisiaj nic innego, jak albo

wyrzec się morza i wszystkich płynących

zeń korzyści, albo... również budować fiotę!

I to nie „flotę morską” czy „flotę obronną”,

jak to nieśmiało. ten i ów z naszych publi-

cystów zaznacza. Ale prawdziwą flotę wo-

jeną — w granicach zabezpieczonych so-

bie w Genewie 150,000 ton, które łącznie z

tonażem innych państw bałtyckich będą w

stanie zachować równowagę i pokój na wo-

dach Bałtyku”, \

POMYŚLNY ROZWÓJ
KOLONII POLSKIEJ

Znajdujemy w „Narodowcu”, wy*
chodzącym w Lens, korespondencję o
kwitnącej polskiej kolonji w Caśnac,
w połudn. - zachodniej Francji. Ko-
lonja liczy 1.774 osoby, w tem 781
dzieci. Polacy pracują tam w kopal-
ni, której dyrektor, p. Jarrige opie-
kuje się gorliwie położeniem polskich
górników. etylko nie wydalił ani
jednego Polaka, ale przyjął kilku, wy-
dalonych w Carmaux.

„Dzieci polskie w liczbie 420 uczęszcza-

ją do szkoły komunalnej, w której język

polski jest obowiązkowy. Jest to jedyny
wypadek w całej Francji, gdzie języka pol-

skiego jako obowiązkowego udziela się po-

między innemi przedmiotami nauczania w

szkole.

Dzieci wszystkie mówią dobrym językiem

pclskim, co niewątpliwie jest zasługą uzdol-

nionej i cenionej przez wszystkich p. nau-

cielki Nowojskiej.

Należy z radością podnieść, że znaj-
dują się Francuzi, którzy uznają pra-
ce i zasługi robotników polskich ; nie
wykorzystują ciężkich lat kryzysu,
by pozbawiać ich zatrudnienia.

P. MORACZEWSKI O PARTJACH

P. Moraczewski nawrócił się na
„partyjnictwo”. We „Froncie Robot-
niczym” tłumaczy obszernie, że stron-
nictwa istnieć muszą, jak długo ist-
nieć będą różnice poglądów na życie
społeczne, gospodarcze i polityczne.

„-„Ponieważ partje powstały jako skutek

różnych zapatrywań politycznych, a nie od-

wrotnie, to mimo usunięcia partyj lub zastą-

pienia ich przez jedną, pozostaną w życiu

różne kierunki polityczne, które prędzej,

czy później ujawnią się nazewnątrz”,
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Józef Mehoffer
Na marginesie wystawy w Zachęcie
W 1903 roku ogłosił Józef Mehof-

fer, którego wspaniałą i olbrzymią wy* '
stawę podziwiamy obecnie w Zachęcie,
niedużą broszurę polemiczną p. t. „U-
wagi o sztuce”. Była to śmiała i szcze-
ra odpowiedź na list hr, Karola Lanc-
korońskiego w sprawie restauracji ka-
tedry na Wawelu. W tej to broszurze,
bardzo ważnej dla poznania myśli i
stanowiska artystycznego wielkiego
malarza, znaleźć można wiele nie-
zmiernie ciekawych sądów, do dziś
pełnych głębszego znaczenia i aktual -
ności.
„W położeniu naszem, polskiem —

pisze artysta — jest dużo rzeczy
wprost nienormalnych. Jedną z nich
jest nasza kultura niezupełna, „nie na-
sza”, od pół wieku więcej może obca,
niż nawet wtedy, kiedy francuskie ma-
drygaly prawiono. Objawia się ona w
typowym „kulturalnym” Polaku lep*
szego towarzystwa, który uśmiecha się
i twarz rozjaśnia, kiedy trafi na swego,
drugiego takiego, jak om. Poczynają
sobie udzielać wzajemnie wrażeń.
wspomnień z tych lepszych, górnych
chwil, przeżytych w Rzymie, we Flo-
rencji, prowadzić tę błyszczącą roz*
mowę, w której kolejno mieniają się
nazwiska stolic Europy, z ich kulturą,
stosuiikami towarzyskimi, z ich teatra-
mi, artystami i pisarzami”...

„I sztuka nasza — powiada dalej
Mehoffer — z konieczności musi stro<
ić minki do tych właśnie rafinowanych
smakoszów wrażeń, grzecznych i do*
brze wychowanych — i nie może być
polską, nawskroś polską tyle, ileby

chciała i umiała.Nie może dobić się
wreszcie świeżością swą, jędrnością,

* siłą elementarną w niej leżącą, tego
stanowiska, jakiego dobiła się naprzy-

kład literatura rosyjska, przy której

nasze grzeczne powiešci bledną. Polak
artysta na każdym kroku podda się e-

gzaminowi, czy to, co chce robić, już

gdzies istniało, czy takie rzeczy są już

na Via Nazionale w Rzymie, czy, w

Wenecji... A jeszcze pewniejszym być

może skutku, jeżeli literaturą sobie do*

pomoże, czy to w doborze treści, czy w

objaśnieniu, czy choćby w dobrze

brzmiącym tytule... Z drugiej strony w

Polsce każde większe dzieło powstaje

w warunkach niezwyczajnych'».
Istotnie, wielkie dzieło Mehoffera

powstawało w warunkach zgoła nie-

zwykłych. Pochłonęło ono czterdzieści
„ lat twórczego wysiłku artysty i w re*
zulłacie stało się jego — jak to okre-
A
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ślił prof. Władysław Kozicki — dzie-
łem „najbardziej monumentalnem, je-
dnem z tych które nieczęsto spotyka
się w historji sztuki”.

Mowa oczywiście o witrażach w ka-
tedrze św, Mikołaja we Fryburgu
szwajcarskim. Jest ich trzynaście, w
tem pięć wysokości 12 m. zdobi prezbi-
terjum, a osiem siedmiometrowych —
podwójne okna nawy kościoła. O
tych witrażach, które zdumiewają
przepychem barw, oraz wielką orygi-
nalnością i szlachetnością kompozycyj,
sporo już zagranicą pisano, oddając
art najžywsze pochwaly. Niestety,
w Polsce podziwiać możemy jedynie
ich projekty, rozwieszone obecnie w
Zachęcie.

„Sam pamiętam — pisał artysta we
wspomnianej broszurze, — że z żalem
robiłem pierwsze wielkie kartony wi-,
trażowe do Fryburga w Szwajcarji, w
które weszło dużo energji, w każdym z
nas mającej swe granice. Żałowałem,
że nie mogę mieć pola pracy w kraju;
wtedy jednak uważano mnie za wprost
niebezpiecznego człowieka”...

Nietylko przecież, ze strony polskiej
i obcej krytyki potrafiono wpełni oce-
nić to dzieło Mehoffera. Oprócz pierw-
szej nagrody uzyskanej przez 25-let-
niego artystę na międzynarodowym
konkursie we Fryburgu w r. 1894, za
projekty następnie tworzone, przyzna-
ła Meholferowi Polska Akademja U-
miejętności w 1897 r. nagrodę Ваг-
czewskiego, a na powszechnej wysta-
wie w 1 r. w Paryżu otrzymał za
nie artysta złotyśnódał,

Wystawa w Żachęcie objęła wiele
innych wspaniałych kartonów witrażo-
wych i dekoracyjnych Mehoffera, jak
np. do okien katedry i skarbca na Wa*
welu, kaplicy w Baranowie, kościoła w
Jutrosinie, katedry w Płocku itd. Jest
tych projektów bezmala sto. Wszyst.
kie one świadczą o wielkości Mehoffe-
ra — malarza dekotacyjnego, mówią o
jego własnym stylu, a przedewszyst -
kiem o jegosztuce radosnej i szczerej,
w której wypowiada się w sposób indy-
widualny pełna twórczego natchnienia
dusza artysty.
ma zc Bog umiarem linji,

rozpłomieniona arwną  symfonj
stwarza sztuka Mehoffera w Paw:
wiecznym mroku katedry hymn strze-
listy pełen pogodnej wiary, radosnego
spojrzenia, ale zarazem pokory przed
majestatem Najwyższym. (pś.)

a
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ZEWSZĄD...
ZŁOTO W MANDŻURJI

Ż Londynu donoszą, że według wiado+

mości via Charbin, rząd mandżurski, skut.

kiem odkrycia wielkiego złoża złota w

dolinie Hsin-Gan, zorganizował tamże

specjalną wyprawę, złożoną z 120 ludzi,

zaopatrzonych w maszyny najnowszej kon

strukcji, celem wyzyskania niezwykłych.

jak donoszą, bogactw. Biegli, należący do

składu monópolu państwowego, ocenia*

ją wartość bogatych wyjątkowo złóżzło-

ta na 300 miljonów funtów szterlingów.

Byłyby to zatem złoża, przewyższają*

ce znacznie skarby złota Alaski, lub

šrodkowo-brazylijskie, Е

MASOWE NAWRÓCENIA W KONGO
BELGIJSKIEM

Stacja misyjna im, św. Teresy w Ka*

tara, wikarjacie apostolskim Ourundi

(Kongo belgijskie) obchodziła niedawno

wielką uroczystość, mianowicie chrzest

500 nawróconych tubylców. Na kilka dni

przedtem w tej samej miejscowości

ochrzczona została para małżeńska z

królewskiego rodu: książe Nduwumme i

jego żona Mujandi, Nawrócenie się księ*

cia Nduwumme wywołało ogromne wra-

żenie w kołach tubylczej ludności. Był on

przez szereg lat jako stryj obecnie panu*

jącego króla za czasów małoletności te-

go władcy opiekunem i członkiem rady

regencyjnej i cieszył się wielkiem powa*

żaniem, Dodać trzeba, że kraj, którym w

swoim rządził świeżo nawrócony Ndu*

wirmme, jest jedną z najbogaszych i naj-

większych prowincyj Ourundi.

BYŁY GWARDZISTA ZAKONNIKIEM

W tych dniach w kaplicy korpusu

gwardji szlacheckiej w Watykanie od-

prawił jedną ze swych pierwszych mszy

św. O. Agostino Ruggi Daragona, neo-

prezbiter, który przed wstąpienieą do

zakonu kaznodziejskiego w ciągu 10 lat 

należał do gwardji papieskiej. Na nabo:

żeństwie obecni byli mgr. Caccia Domi-

nioni, mgr. Ottłaviani i inni dostojnicy

watykańscy. .

POMNIKI WODZÓW AMERYKAŃ-

SKICH WYKUTE W SKALE

W dążeniu do nadania wyrazu swym

uczuciom _ patrjotycznym Amerykanie

sięgają po pomysły gigantyczne. Cha-

rakterystyczne dla Ameryki utożsamie-

nie ogromu z pojęciem piękna odbiło się

również w rzuconym przed kilku laty

pomyśle uczczenia pamięci czterech

wielkich wodzów i bohaterów narodo*

wych: Waszyngtona, Jeliersona, Lin“

colna i Roosevelta. Portrety ich wykute

będą w skałach góry Rushmere,zmajdu*

jącej się w samem sercu Czarnych Gór

(„Black Hills") w stanie Dakota, o kil-

kanaście mil od Rapid City. Góra Ru*

shmore, wysoka na 6.000 stóp dominuje

swym potężnym grzbietem granitowym

nad najbardziej dziką, lecz i najpięk=

niejszą okolicą Stanów Zjednoczonych.

Pomysł wykucia gigantycznych pomni-

ków wprost w skale jest dziełem rzeź-

biarza Gitzena Borgbluma, który już od

roku 1927 pracuje nad jego realizacją.

Każda z podobizn czterech wodzów mie-

rzyć będzie przeszło 60 metrów długo-

ści. W głębi doliny umieszczone zosta-

ły kompresory powietrzne i generatory.

potrzebne do wykonania prac technicz-

nych, któremi zarządza inżynier, współ-

pracujący z rzeźbiarzem. Do miejsca,

gdzie znajdują się właściwe warsztaty

wchodzi się przez wykute schody, a po-

tem robotnicy dostają się na szczyt nie-

dostępnej góry kolejką napowietrzną.

Dotychczas wykończono już podobiznę

Jerzego Waszyngtona. O rozmiarach jej

świadczy to, iż od podbródka do szczy-

 

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA_

Nagroda Akademji za przekład, — Na
ostatniem posiedzeniu Akademii Francuskiej

przyznano nagrodę (Prix Langlois) pp. J. A.

*Teslarowi i jego współpracownikowi fran-
ctskiemu hr: J. de France de Tersant za

nowy przekład „Krzyżaków” H. Sienkiewi-

cza, wydany w „Collection Polonaise”, wy-

chodzącej pod kierownictwem J. A. Teslara.

Odznaczenie to zasługuje tembardziej na

uwagę, iż tłumacze we wstępie zaatakowali

bez ogródek krytykę literacką francuską,

podając cały szereg dowodów na to, jak

dalece krytyka ta obeszła się niesprawie-

dliwie z dziełami wielkiego pisarza. Wielu

sprawożdawców nie omieszkało dowody te

powtórzyć prasie.

KRONIKA NAUKOWA
 

Nowa bibljogratja historyczna. W ra-

mach „Publications de la Societć d'histoire

moderne“ ukazała się „Bibljographie criti-

que des principaux travaux parts, sur Ihi-

stoire de 1600 4 1914 en 1932 et 1933“, za-

opatrzona wstępem pióra Georges Pages,

profesora Sorbony.

ARCHEOLOGJA

Cmentarzysko przedhistoryczne na wy-

brzeżu polskiem, — Przed niedawnym cza-

sem na terenach Rumji, pow. morskim natra-

fiono na grób przedhistoryczny. Ostatnio

ukończyła badania znaleziska kustosz muze-

um morskiego w Gdyni dr. Janina Krajew=

ska. Jak się okazuje, cmentarzysko zawie-

rało grób skrzynkowy z okresu halsztackie-

go z 8-miu znakomicie zachowanemi trnami

twarzowemi i jedną baniastą amforą, zdob-

ną w zausznice z bronzu. Po zbadaniu przy-

ległego terenu dr. Krajewska urny celem

dalszych studjów umieściła w muzeum mor+

skiem w Gdyni.

Koncerty na placach miejskich, — Przy*

chylając się do wielokrotnie wyrażonych

życzeń mieszkańców stolicy, aby w dni

świąteczne na placach miejskich przyśry*

wały orkiestry, zarząd miasta widząc, że

koncerty te cieszą się wielkiem powodze-

nim wśród szerokich mas publiczności, w

dalszym ciągu postanowił je kontynuować.

W najbliższą niedzielę dn. 21 b. m. odbę-

dą się koncerty na otwarłem powietrzu, zor-

ganizowane przez Wydział Oświaty i Kul-

tury Zarządu Miejskiego, w następujących

punktach: w parku im, Paderewskiego w

wykonaniu reprezetacyjnej orkiestry Ko-

lejowego Przysposobienia Wojskowego pod

dyrekcją Z. Zakrzewskiego; w parku im.

Żeromskiego na Żoliborzu w wykonaniu or-

kiestry Państwowych Zakładów Inžynierji

pod dyrekcją Edwarda Wejmana; na Wy-

brzeżu Kościuszkowskiem w wykonaniu or=

kiestry 36 p. p.j na Ochocie na skwerze

obok Instytutu Radowego w wykonaniu ór-

kiestry pracowników Warsztatów Kolejo-

wych Warszawa-Praga pod dyrekcją Jana

Mackiewicza.

łu czaszki ma ona wysokość domu pię-

ciopiętrowego. Koszty tego kolosalnego

pomnika-góry pokryte być mają z sub-

skryboji powszechnej, oraz z subsydjów

rządowych. Według obliczeń wyniosą o+

ne około miljona dolarów.

TARZAN PRZED SĄDEM

Tarzan, którego znamy z filmu i z po-

wieści, zmaterjalizował się w życiu i wy*

stąpił niedawno przed kratkami sądowe-

mi w Nowym Jorku. Bohaterem rozprawy

sądowej stał się niejaki John Hobart,

którego kilka lat temu, jako dzikusa ż

Nowej Gwinei,przywieziono do Amery*

ki, gdzie po wielkich trudnościach i sta-

raniach uczyniono zeń człowieka ucywili-

zowanego. Tarzan - Hobbart źle się je-

dnak wywdzięczył swym opiekunom, za

co odpowiadać będzie teraz przed sądem.

Historja spotkania z Hobbartem na No-

wej Gwinei brzmi romantycznie. Nauko-

wa ekspedycja amerykańska prof. Hil-

cock'a bawiła kilka miesięcy naNowej

Gwinei, badając niezaludnione :obszary

puszcz dziewiczych. Pewnej nocyusłysza-

no dzikie, nićartykułowane krzyki, po-

dobne jednak do ludzkich. Uczestnicy

ekspedycji wypadli z namiotów i w świe-

tle latarek elektrycznych dostrzegli ol-

brzymiego, owłosionego goryla, szatpią*

cego się wściekle w rozwieszonej sieci.

Przy bliższem przyjrzeniu się okazało

się, że rzekomy goryl był człowiekiem.

Po ciężkich przeprawach zdołano obez-

władnić broniącego się zaciekle dzikusa

i skrępowač go powrozami. Po oswojeniu

go z towarzystwem białych ludzi, przy”

więziono nowoczesnego Tarzana do A-

meryki i tu zajął się jegowychowaniem

prof. Hileock. Adoptował go i — jakby

się zdawało — ucywilizował.

Skąd się wziął w gąszczu leśnymNo-

wej Gwinei biały Tarzan? Przypomniano

sobie, iż w 1914 roku bawiła na tej wy-

spie wyprawa pod wodzą Anglika, Hob-

bart'a, który miał ze sobą żonę i dwóch

|

 

Postulaty zjazdu muzyków. — W dniach

5 —8 lipca b. r. obradował w Krzemieńcu
zjazd muzyków, zorganizowany przez Tów.

Wydawnicze Muzyki Polskiej. Zjazd wysłu-

ckał referatów pp. F. Łabuńskiego, R. Pa-
lestra, T. Szeligowskiego iSt. Śledzińskiego
i przeprowadził dyskusję nad  releratami

oraz całokształtem zagadnień życia muzycz-

nego w Polsce. Wynikiem obrad Zjazdu jest

obszerna uchwała, zawierająca postulaty w
sprawach: uporządkowania zawodu muzycz-

nego i powołania lzby Muzycznej, reorga-

nizacji szkolnictwa muzycznego, propagandy

muzyki współczesnej, amatorstwa muzycz-

nego. muzyki kościelnej i innych. Uchwała
zjazdu została złóżona ministrowi oświaty.

To wołanie o interwencję rządową w sprawy

muzyki świadczy tylko o niedołęstwie pp.

muzyków oraz o apetycie na nowe posady

w Izbach Muzycznych oczywiście zetatyzo-

wanych,
'

Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie zli-

kwidowano. — Min. W, R. i O. P. pismem

z dnia 16 b. m. cofnęło Towarzystwu Mu-

życznemu „Lutnia* koncesje na prowadze-

nie prywatnego Konserwatorjum Muzyczne-

go w Wilnie, wyznaczając termin zlikwido*

wania Konserwatorjum na dzień 31 sierpnia

r.b. Odebranie koncesji T-wu „Lutnia” wy:

wołane zostało rzekomą nieudolnością kie-

rownictwa administracyjnego Konserwator-

jum, Aby nie pozbawiać północno-wschod+

nich województw jedynej wyższej placówki

szkolńictwa muzycznego, Ministerstwo u-

dzieliło koncesji na prowadzenie Konserwa=

torjum Radzie Wileńskich Zrzeszeń Arty-

stycznych i nadal utrzyma przyznaną Wilnu

subwencję na uczelnię muzyczną, pod wa-

tunkiėm sprawnego funkejowania uczelni tak

pod względem muzyczno - pedagogicznym,

jak 1 administracyjnym, Na stanowisko dy*

rektora nowego Konserwałorjum Minister-

stwo zatwierdziło p. Stanisława Sżpinal-

skiego.

OPOLSCEZAGRANICĄ
W Sowietach o literaturze polskiej, —

Ukazał się w Moskwie numer „Literaturnoj

Gazety”, poświęcony całkowicie literaturze

polskiej. Numer zawiera artykuły Goetla,

Śkiwskiego, Kadena, Guttryego, Irzykow=

skiego, Sieroszewskiego, Czachowskiego,

Tretera, Zelwerowicza, Szyfmana, wiersze—

Tuwima, Lechonia, Iwaszkiewicza, Leśmiana,

Wierzyńskiego, Balińskiego, Słonimskiego,

Iłłakowiczówny, Wittlina (w tłumaczeniach

Selwińskiego, Kirsanowa, Swetlowa, Choro

mańskiego, Antokolskiego, Pieńkowskiego,

Gorodeckiego i Brika). Treść numeru po-

przedzona jest wstępem redakcyjnym, po*

lemizującym z niektóremi wywodami auto-

rów polskich na tle zasadniczem. Skreślając

w przyjaznym tonie historyczne sympatje re=

wolucjonistów rosyjskich, począwszy od de-

kabrystów a kończąc na Leninie, pismo wy*

raża zainteresowanie dalszym tozwojem

stosunków kulturalnych polsko-sowieckich.

W Czechach o Polsce. — W zeszycie 8

czeskiego czasopisma „Umieni” znajdujemy

artykuł znanego historyka sztuki prof, Fr

ТаКауеса р. % „U Leona Wyczółkowskiego

w ostępach leśnych dzikiej wyspy, staw

szy się zapewne ofiarą ludożerców.Naj-

starszy synek Hobart'a liczył wówczas 6

lat, On więc zapewne ocalał tylko spo*

śród uczestników wyprawy i jego to ża-

pewne odnalazła wyprawa Hilcock'a. Tak

brzmi wersja genealogiczna amerykań-

skiego Tarzana.
Adoptowany przez prof. Hilcocka Hob-

bart - Tarzan wywdzięczył się jednak w

swoisty sposób swym przybranym opie-

kunom. Od pewnego czasu zauważył pro-

fesor, iż z domu giną różne cenne przed-

mioty, a nawet pieniądze, Wszelkie po-

szukiwania nie dały wyniku, aż wreszcie

ostrze podejrzenia skierowało się w stro-

nę Hobarta, Profesor zażądał od niego

wyjaśnień, Tarzan, zamiast odpowiedzi,

wziął kij i obił profesora tak boleśnie, iż

musiano go edwieźć do szpitala, a dla

ubezwładuienia rozszalałego Tarzana we-

zwać policję,

Epilog fei sprawy rozegra się w tych

dniach przed sądem nowojrskim.

wyśląda Tarzan w rzeczywistości,

ZAMEK M-ME POMPADOUR
WŁASNOŚCIĄ REPUBLIKI

Rząd Republiki Francuskiej otrzymał

w prezencie od p. Charles Cahen, do-

tychczasowego właściciela, zamek w

Champs sur Marne, który swego czasu

był letnią rezydencją faworyty królew-

skiej, markizy de Pompadour. Piękna re-

zydencja wraz ze wspaniałym parkiem

ma służyć jako miejsce weekendowego

wypoczynku dla prezydenta Republiki lub

prezesa rady ministrów. Oficjalne prze-

kazanie zamku przedstawicielom rządu

odbędzie się w jesieni roku bieżącego.

AMSTERDAM |
NA ŚCIEŻCE WOJENNEJ

Najspokojniejsze miasto w najspokoj-

niejszym w Europie kraju przygotowuje

się do wielkiej kampanji wojennej. Wróg,

chłopców. Ekspedycja zginęła bez śladu : z którym podejmuje walkę Amsterdam,

 

 

Zgon czeskiego
powieściopisarza
Przed wojną cieszyła się w Polsce nie-

zwykłą poczytnością pełna szczerego hu-
móru czeska powieść „Teść Kondelik i
zięć Vejvara“, wydana w  Bibljotece
Dzieł Wyborowych. Autor jej, znakomity
powieściopisarz czeski, Ignacy Herrmann
zmarł niedawno w willi swej w Rzewni-
cach pod Pragą. ;

Dzieje jego życia są dość niezwykłe,
Urodził się 12 sierpnia 1854 roku, w

Chocieborzu, po skończeniu czteroklaso-
wej szkoły powszechnej i jednej klasy
szkoły realnej w Hradcu Królowej, prze-
znaczyli go rodzice do pracy w handlu i
oddali na praktykę do sklepu z' galan-
terją. { {

Ale już wówczas ciągnęło go do książ-
ki i po dwóch latach udaje się Hermano
wi dostać do wydawnictwa księgarni Ja-
na Otto, gdzie pracował przez lat pięć,
wszystkie wolne chwile poświęcając użu-
pełnieniu wykształcenia, przyczem w
tym czasie zaczyna też próbować swych
sił na polu pisarskiem. Ale trudno było
liczyć na utrzymanie się z pióra, zwłasz-
cza początkującemi pisarzowi, to też w
latach 1879 — 1880 widzimy Hermanna
pracującego w kancelarji adwokackiej.
W roku 1881-ym dostaje się do działu 0-
głoszeniowego w administracji „Narod>
nich Listów”, w r. 1885-ym przechodzi
do redakcji tegoż dziennika, obejmując
dział sprawozdań sądowych, który pro-

wadził przez lat osiem, a jednocześnie u-
mieszczał humoreski * wesołe opowiada-
nia w niedzielnym dodatku tego pisma.
W roku 1882-im założył też własne pi-

smo humorystyczne p. t. „Szvandy Du-
dak" („Krotochwilny Dudarz"). Pogodny

humor Hermanna zjednywa jego kroni-
kom i opowiadaniom coraz więcej zwó-
lenników, a jego obrazki zżycia drobno-
mieszczańskiego wyrabiają mu sławę je-

dnego z wybitniejszych pisarzy czeskich.
W roku 1904-ym z racji pięćdziesięcio-

lecia autora zaczyna się ukazywać zbio-

rowe wydanie pism Hermanna, rozpro-
szonych dotychczas po różnych dzienni-
kach i tygodnikach.
Okazało się, że twórczy jego dorobek

wynosi kilkadziesiąt tomów powieści i
nowel.
Na jężyk polski oprócz „Teścia koude-

lika", przełożono też powieść p. t. „Zje-
dzony sklep”.
AN SAAB SN USV

w Poznaniu”, „Prager Presse" = dn, 17-g0

b.m. zamieszcza dłuższy artykuł krytyczny S.

Hessena o książce Florjana Znanieckiego

„Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłoś-

ci”, wydanej nakładem Książnicy Atlas.

OCHRONA ZABYTKÓW
Historyczne świątynie w Krakowie, —

Urząd wojewódzki wpisał do rejestru zabyt-

ków na terenie Krakowa kościoły św. Idzie-

go, św. Agnieszki, św. Benedykta, kościół

i klasztor oo. bernardynów, kościół i klasz-

tot św, Bernarda, kościół i klasztor 00.

Franciszkanów, oraz dom arcybractwa mi-

łosierdzia przy ul. Siennej i dom Pod Krzy-

żem na PI. św. Ducha.

{

jest potężny I groźny, to też przygotowa-

nia robi się na wielką skalę. Wrogiem

tym są szczury.

Kto zna Amsterdam, ten wyobraża so-

bie łatwo, jakim rajem dla szczurów jest

to miasto, Miasto przerzynają kanały we

wszystkich kierunkach. Szczury mają

predylekcję co wody i wigoci. a że w
dodatku do kanałów wyrzuca się wszel-
kiego rodzaju odpadki kuchenne, nic
dziwnego, że czworonożni nieprzyjaciele
człowieka mają w czem używać. Szczury
w domu nie są pożądanym i miłym go-
ściem, To też Amsterdam wydaje im

wojnę. \ лН

Cale miasto zalepiono wielkiemi, czėr-
wonemi plakatami, wzywającemi obywa-
teli do wytępienia szczurów. Magistrat

amsterdamski postawił nawet do dyspo-
-1 mieszkańców „okręt — główną kwa-

"terę", gdzie odbywają się próby z gazami

trującemi. Gazy będą użyte w walce ze
szczurami gnieżdżącemi się na okrętach,
w piwnicach, składach, magazynach. W
domach prywatnych przeciwko szczurom

użyje się trutek.

Całe miasto podzielone na okręgi „wo-
jenne”, każdy zaś okrąg otrzymał swój
sztab i swego „dowódcę”, który będzie
kierował operacjami wojenemi. Wojna
szczurom| — brzmi hasło w Amstedamie.

ARCHIWUM FIMOWE NA ŁOTWIE

Rząd łotewski polecił zorganizować
państwowe archiwum kinematograliczne
W archiwum tem mają być przechowane
wszelkie lilmy dokumentalne i beletry-
styczne, mające jakikolwiek związek z
histor ją, kulturą lub sztuką narodową ło-
tewską

NASZE DZIECI
Nauczycieli — Jakie zęby wyrastają

najpierw?
Uczeń: — Mlecznel
Nauczyciel: — A naostatku?
Uczeń: — Sztucznel

 

о
«
ь



|a Bi

Duch Brygadjera i małostkowość
Pogrzeb ś. p. brygadjera Mączyńskie-

$o miał, jak każda firmowana przez

czynniki urzędowe uroczystość, dwie
strony: olicjalną i nieoficjalną. Ta dru-
ga byla imponująca. Bohaterskiego do*
wódcę obrony Lwowa żegnały tłumy pol-
skiego społeczeństwa, zebrane w okoli-
cach kościoła św. Marji Magdaleny, a na-
stępnie na cmentarzu Obrońców Lwowa.
Skupienie i powaga zebranych świad-
czyły, że pogrzeb był dla polskiego Lwo-
wa nie jakąś paradą, jakich wiele, lecz
maniiestacją żałobną, która posiada
treść. Na pogrzebie Ś. p. Brygadjera,
symbolizującego bohaterski potyw Orląt
w listopadzie 1918 r., cały patrjotyczny
Lwów coinął się myślą o lat 17 wstecz,
aby stwierdzić, że w sercach jego oby-
wateli ploną dziś te same ognie, co w
dniach listopadowych, że w duszach
drzemie ta sama gotowość do poświęceń
1 ofiar dla Ojczyzny. Udział w pogrzebie
dowódcy Obrony Lwowa był hołdem dla
Zmarłego i publiczną maniłestacją pa-
trjotyzmu.
Do apelu stanęli wszyscy: imponująca

f zwarta grupa Orląt, zrzeszonych w Zw.
Obrońców Lwowa, kuźnia charakteru i
siły polskiej ,Sokół”, grupa ideowych to-
warzyszy Brygadjera ze Stronnictwa Na-
rodowego, prowadzona przez sen. Głą-
bińskiego oraz Młodzi tego Stronnictwa
i Narodowa Organizacja Kobiet. Przybyli
się czcigodni Weterani z 1863 r. Ramię
przy ramieniu szła polska młodzież aka-
demicka, b, kombatanci, oficerowiere -

zerwy, Hallerczycy, członkowie Zw. Re-

zerwistów, inwalidzi wojenni, strzelcy i

t. d. Obok kilkuletnich harcerzy i harce-
rek widziało się młodzież, ludzi w sile
wieku i starców. Obok księdza, oficera,
„akademika i inteligenta szedł ramię w
ramię chłop ze wsi podlwowskiej z od-
znakami „Orląt” i „Krzyża Obrony Lwo-
wa" na piersiach, robotnik i bezrobotny.
Rzecz jasna, że w tłumie nie brakło dziel.
nych lwowskich kobiet. *

Byli wszyscy. I dlatego — zrozumcie
to — nie sposób jest oddać piórem krze-
piącego wrażenia, jakie wywarła owa
niezapomniana manifestacja.

* „ *

Byly jednak i zgrzyty; wyszla tež na
jaw małostkowość ludzka. O tem trzeba
1 należy napisać.

Miasto — pomyślcie tylko — żegnało
swego obrońcę, który zatknął sztandar

„„bialoczerwony na jego wieżach i utrwa-
lił w niem prawowitą władzę, Jak Go że-
śnało? Oto ulicy Piekarskiej, którą po-
dążał kondukt, nie zdołano nawet przy-

stroić kirem. Na wieży ratuszowej i na
gmachach państwowych nie było żałob-
nej chorąświ. Dlaczego? — pytano zew-
sząd.

I dalej. Sława żołnierska Brygadjera
zrodziła się we wrzawie wojennej, słusz-
ną też było rzeczą oddać Mu pełne hono-
ry wojskowe, a więc i dać nad Jego
grobem salwę honorową.

I jeszcze jedno. Jeden z mówców,
przytaczając życiorys Zmarłego, stwier-
dził, że Brygadjer ustąpił z wojska z po.
wodu choroby, podczas gdy każdy Iwo-
wianin wie doskonale o tem, jaki był po-
wód prawdziwy, iż dowódcę obrony
Lwowa i małopolskich oddziałów armii
ochotniczej, a następnie dowódcę dywi-

zji zrazu przeniesiono na stanowisko ko-
mendanta... P. K. U., a następnie spensjo-
nowano. Powiedzmy jasno: za Jego prze-
konania narodowe, którym dawał stale
czynny wyraz,

Po śmierci usiłowano ten najoczywist-

szy fakt zatrzeć w opinji publicznej przy
pomocy szeregu małostkowych sposo-
bów. Ostatecznie zaś nie cofnięto się
przed takim postępkiem: nie dopuszczo-

 

ZE LWOWA.
Co grają w teatrach?

Teatr Rozmaitości: Dziś o 20-tej „Awan-
tura w raju”, ь

Teatr Wielki: W środę o 20,30 Chór Dana,

„Oryginalna* kolej 1 „oryginalna” poczta.
— Lwowska kolej posiada linję Lwów —
Jaworów, która uchodzić może za swego
rodzaju zabytek. Wystarczy nadmienić, że
przestrzeń między "Lwowem a Jaworem,
wynoszącą okolo 50 klm. „pociąg“ przebywa
tylko w... trzy godziny i kilka minut. W po
równaniu z tem „samowarki” podwarszaw=
skie wydają się ideałem.

I jeszcze jedno. Pieniądze nadane we
Lwowie dn. 16 lipca nie zdołały dotrzeć do
Jaworowaw dniu 20 lipca. Trudno w takim
wypadku nie przyznać racji twierdzeniom
osób zainteresowanych, że pošrednictwo po-
czty uchodziłoby może za sprawne. w śred-
niowieczu, ale nie jest niem w „epoce radja
1 samolotu".

Likwidacja linji tramwajowej. —. Dyrek-
cja M. K. E. zawiadamia, że spowodu prze-
budowy ul. Kaźmierzowskiej, zostaje z
dniem 23 b, m. skasowana linja tramwajowa

nr. „5“. Równocześnie linje „11“ į „9“ zo-
stają z tym dniem złączone w linję nr. „9“,
której wozy będą kursowały z dwórca głów=
nego Aleją Focha, Leona, Sapiechy, Wiśnio=
wieckich.Na Bajkach, Nabielaka, Pełczyń-
ską, Zyblikiewicza, Batorego, PL. Halickim,
Hetmańską, pl. Gołuchowskich,. Zamarsty-
rowską, Balonową, Żółkiewskiego, Wołyń-

 

 
| zeska okręgu nev-yorskiego p. Kradynowa.

 

(Od własnego korespondenta)

no reprezentanta Stron. Narodowego,
którego członkiem i działaczem był Ś. p.
brygadjer Mączyński, do wypowiedzenia
słów ostatniego pożegnania. Nazwisko o-
fiarnego i niezmordowanego działacza
narodowego, sen. Stanisława Głąbińskie-
go, który miał przemówić nad grobem
Bryśadjera, organizatorzy pogrzebu po-
minęli bez żadnego skrupułu w czasie u-
kładania listy mówców żałobnych.

Niech opinja publiczna osądzi, czy za-
służony działacz narodowy, prof. Głąbiń-
ski, nie miał prawa pożegnać przemó-
wieniem zmarłego przedwcześnie towa -

orzysza. |
A organizatorzy pogrzebu, względnie

 

Lwów, w lipcu.

ci, którzy na ich decyzję wpłynęli, po-
winni wstydzić się swej małostkowości,
tak jak się wstydzili, kiedy reprezentant
polskiej młodzieży akademickiej p.Nowo-
sad, wypomniał im ową malostkowošč
publicznie, stwierdzając, że nie będzie

nad grobem Brygadjera z niezrozumia-

łych powodów przemawiać przedstawi-
ciel Obozu Narodowego, ale Obóz ten
łącząc się w głębokim smutku i żałobie
nad grobem swego członka, ślubuje przez
usta mówcy wierność ideom wyznawa-
nym przez Ś. p. Mączyńskiego.

Jak więc z tego widać — daleko jesz-
cze jesteśmy od tej Polski, o którą wal -
czył ś. p. bryś. Mączyński.  

Uroczystość narodowa w Tuszynie
Poświęcenie sztandaru — 3 tysiące uczestników —

Zakazanie pochodu
(Od własnego korespondenta)

Tuszyn niedawno obchodził uro*
czystość — poświęcenia sztandaru
Str, Narodowego. Mimo niepogody —
zjechały się do tego królewskiego
miasta, gdzie wielki Jagiełło przeby-
wał, niezliczone delegacje kół Str.
Nar.: z Łodzi, Pabjanic, Łasku, Zduń-
skiej Woli, Sieradza, Zgierza, Alek-
sandrowa, Radomia i t. d. O godz.
11-ej przed samem wymarszem do
kościoła z nowym sztandarem — pre-
zes powiatowy — L. Zajączkowski oz-

 

Z CAŁEGO KRAJU
HRUBIESZÓW

"Tragiczna pomyłka. — W folwarku
Podhorce wydarzyła się krwawa trage
dja. Późną nocą powrócił z Hrubieszo-
wa do domu właściciel, Andrzej Kutow-
ski. Siostrzeniec jego 22-letni Włady-
sław Olszyński słysząc na podwórzu
głośne ujadanie psów, wybiegł na ganek
domu, i sądząc, że to bandyta, wy-
strzelił dwukrotnie, raniąc ciężko wła-

snego wuja.
Po zauważeniu tragicznej omyłki, Ol-

szyński natychmiast przewiózł rannego
do szpitala w Hrubieszowie. Następnie
Olszyński zgłosił się do władz policyj-
nych, gdzie opowiedział o tragicznem
zajściu. Władze policyjne wszczęły do-
chodzenie.

KRAKÓW

Krakowska Kurja Metropolitalna w
obronie poszanowania h.
skiej. — Z różnych stron zwracano uwa-“
gę na brak poszanowania Bazyliki Kate:
dralnej przy niezorganizowanym i bez-
ładnym napływie składających hołd pa -
mięci ś. p. Marsz. Piłsudskiego, W związ-
ku z tem Kurja Metropolitalna wydała
dnia 17 b, m. następujące zarządzenie:

„Ze względu na poszanowanie Katedry
naszej na Wawelu, tego najdroższego
przybytku religijnego i narodowego, ja:
ko też grobów najzasłużeńszych bohate-
rów naszych, widzimy się zmuszeni wy-
dać następujące rozporządzenie:

1) dostęp do Krypty św. Leonarda,
gdzie są złożone zwłoki ś. p. Marszałka
Piłsudskiego, dozwolony jest tylko zor-

ganizowanym wycieczkom: w dnie pow
szednie od 10 do 13-ej, w niedziele oraz
święta od 2 do 5 pp.i

2) dostęp do wszystkich grobów (za u-
stanowioną opłatą) dozwolony w dnie
powszednie od 2 do 5 pp.

Żadnych wyjątków stanowczo nie do-
puszczamy”,

ŁÓDŹ

Krwawa zabawa w kabarecie. — Oko-
ło godz. 1,30 po północy, do kabaretu
„Tabarin” przybyło dwu gości, ubranych
po cywilnemu. Zachowywali się nieco |
niegrzecznie, krążąc po sali i omawiając
na głos obecnych, nieszczędząc przytem
uszczypliwych uwag gościom, przewaž-
nie mężczyznom, którzy nie przypadali
im do gustu. Właściciel lokalu, przeczu-
wając, że może dojść do awantury, po-
stanowił pozbyć się obu niewygodnych
gości. W tym celu udało się sprowadzić
jednego z gości do holu, gdzie czekał już
sprowadzony policjant, Na sali tymcza-
sem bawiono się i tańczono dalej. Po dru-
giego z gości posłano gońca restauracyj-

 

ską do Gabryjelówki. Kurs wożów linii „9”
będzie się, według zapowiedzi M. K. E,, od-
bywać co 6 minut,
Rada miejska ma zamiar nazwać jedną z

ulic imieniem  Brygadjera Mączyńskiego.
Prawdopodobnie nazwę tę otrzyma ulica Se-
natorska, przy której mieści się zbudowany
przez Šš. p. czyńskiego Dom akademicki.  Sokolice polskie z Ameryki przybyły z
Zakopanego do Lwowa. SokolicomEIN, |
dniczy wiceprezeska Sokolstwa polskiego w |
Ameryce p. Marja Korpantowa i wicepre- |

 

Gości witali na dworcu reprezentanci sokol-
stwa lwowskiego, liczni członkowie Sokoła
i tłumy publiczności, |
Obóz modelarski, mający na celu wyeli-

minowanie 8-osobowej dr y lwowskiej

na ogólnopólski konkurs modeli latających, |
odbędzie się w dniach od 20 — 30 b. m. w
zabadowaniach L.O.P.P. w Skniłowie.
Nie będzie zmian w С, K. O. — Jak się

dowiadujemy, w związku z nominacją p. L. |
Makowskiego na stanowisko dyrektóra Gal. |
Kasy Oszczędności nie zajdą żadne zmiany |
osobowe w składzie dyrekcji tej instytucji. |

Pociąg popularny do Gdyni wyjedzie ze |
Lwowa dn 2 sierpnia i po dwudniowym po- ,
bycie powróci dn. 5 $ierpnia. Karta uczest-
nictwa kosztuje 21,70 zł. i jest do nabycia
w biurach podróży,
Zniżka do Zakopanego na „święto gór” w

wysokości 70 proc. można uzyskać na każ-
dej stacji kolejowej. Zniżki są ważne od dn.
4 — 12 sierpnia.

nego, który powiedział mu, iż jego towa-
rzysz oczekuje go w szatni, Kiedy obaj
przybysze znaleźli się w szatni, usiłowa-
no ich wyprosić. W tej-chwili w rękach
ich błysnęły rewolwery. Posterunkowy
rozbroił jednego z nich, natomiast drugi
strzelił pięciokrotnie do odzwiernego O-
sieckiego, który zasłaniał drzwi wejścio-
we na salę restauracyjną. Wezwano po-

gotowie ratunkowe, w którego karetce
Osiecki w drodze do szpitala żmacł.
Tymczasem w szatni restauracyjnej zgro-
madzili się przedstawiciele władz śled-
czych i żandarmerji, gdyż przybyli о-
świadczyli, iż są oficerami służby czyn-
nej z Kalisza.

PRZEMYŚL

Komuniści przed sądem. W marcu b.
r. 18-tu komunistów, zostało zasądzo-
nych, po udowodnieniu im akcji anty-
państwowej, na szereg lat więzienia, W
czasie całej rozprawy i podczas odczy-
tywania wyroku, zachowywali się ci ko-
muniści w sposób niezwykle prowoku-
jący. Obecnie stanęli przed sądem po raz
drugi, oskarżeni o obrazę sądu i osżczer-
stwa, rzucane na policję.

Biskupi czescy w Przemyślu. — O-
statnio przybyli do Przemyśla dwaj bi-
skupi ordynarjusze z Czechosłowacji, ks.
biskup Józef Ćarski z Koszyc i ks. bi-
skup Jan Wojtaszek, Goście zwiedzili o0-
kolicę Przemyśla, torty, zamek i samo

miasto, ;
Zjazd maturzystów. — W Przemyślu

odbył się zjazd maturzystów z przed 40

lat, Po nabożeństwie i zebraniu kole-

żeńskiem, na którem jawiła się tylko
część jubilatów, przew. komitetu ks. ka-
nonik Sandałowski, przyjmował zjazd u
siebie. 1
W žydowskiej restauracji. Klub Spor

towy „Admira“, ktėry reprezentację
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Przemyśla poprostu rozniósł, został za-
proszony przez K. S, „Polonia“ na ban*
kiet do lichej żydowskiej restauracji
Kranza, Warto dodać, że najpoważniej-
sże restauracje posiadają u nas Polacy, a
umieszczenie „Admiry” u Żyda tłuma*
czy się tem, że w „Polonii* rej wodzą w
sekcji piłki nożnej Żydzi,

Wizyta Szweda. — W Przemyślu zło-
żył wizytę szwedzki dziennikarz, kpt.
Gósta Melin, który w roku 1918 brał u-
dział w obronie Przemyśla. Sympatyczny
gość otrzymał obecnie „Gwiazdę Prze-
myśla”, odznaczenie dla obrońców mia-
sta z 1918 roku.

WIELUŃ

Pijak zastrzelił ojca, macochę i siostrę
z dzieckiem. — We wsi Józefów pow.
wieluńskiego Feliks Głąb, reemigrant z
Belgji po powrocie stałe awanturował się
z rodziną i żądał od rodziców zwrotu 100
zł, które przysłał podczas pobytu w
Belgji. Rodzice nie chcieli mu pieniędzy
zwrócić, bo bali się, iż je przehula. W

ostatnią niedzielę wpadł w szał i drą-
giem rozstrzaskał czaszkę macochy, któ-
ra już leżała w łóżku, Później strzelił z
rewolweru do ojca, który ranny wybiegł
z domu, a wtedy pijak wypadł za nim i
na podwórzu zastrzelił ojca czterema ku-
lami.

Siostra z 4 letnim synkiem uciekła do
sąsiadów. Wtedy pijany brat szukał jej,
biegając od chaty do chaty, wkońcu od-
nalazł ją i kilkoma strzałami zamordo-
wał. Synek rzucił się na ciało matki i
zaczął rzewnie płakać, wtedy zbrodniczy
pijak nabił rewolwer i zranił ciężko
dziecko, następnie oświadczył sąsiadom,
że idzie do domu, zabarykaduje się i ni-
kogo nie wpušci.
O zbrodni żawiadomiono policję w

 

 

Tuszyn w lipcu
najmił tysiącznym rzeszom zgroma*
dzonych, że na mocy postanowienia
Starostwa, pochodu nie będzie, a tyl-
ko poczet sztandarowy pójdzie šrod-
kiem ulicy, natomiast poszczególne.
koła i licznie przybyli goście i chrze-
stni sztandaru mają do kościoła udać
się grupkami i to chodnikiem. Wywo-
łało to wielkie rozgoryczenie, że za*
brania się narodowcom iść w pochv*
dzie do kościoła!
Około 3 tysięcy osób rozbitych na

grupki zlało się jednak w końcu w
jedną w pobliżu kościoła . Narodow-
ców ludność Tuszyna witała entuzja-
stycznie, wiwatując nieustannie na
cześć Obozu Narodowego i jego przy-
wódców.
Po poświęceniu sztandaru przez

miejscowego ks, proboszcza, w zupeł-
nym spokoju udali się wszyscy do la
su, gdzie, po chwili nastąpiło uroczy=
ste wręczenie sztandaru, na którym
widnieje hasło: „Bóś i Ojczyżna”,
przez kol, Zajączkowskiego koledze
Filipskiemu,  dzielnemu prezesowi
Str. Nar. Tuszyna, Potem przystąpio-
no do wbijania śwoździ. Deszcz wciąż
radał jednak wszyscy uczestnicy po-
ostali i wysłuchali przemówienia

mec. K, Kowalskiego, przywódcy
Narodowej Łodzi, Ryszarda Szczęsne-
$o, rad. Belki i Adamca, Leopolda
Zajączkowskiego, Jerzego Lewando-
wskiego..
Uroczystość wbijania gwoździ skoń:
< *

o skromnym posiłku wszysc
rozjeżdzają się do pracy codziennej y
mocnem postanowieniem prowadze-
nia wielkiej akcji pod sztandarem
narodowym.
Robota narodowa w okręgu łódz=

kim rozwija się żywiołowo.
J. L.

аккачОНАа ОН ПАЕИа

Wieluniu, która wysłała silny patrol pod
dowództwem komisarza. Gdy policjanci
chcieli wejść do chaty, Głąb powitał ich
gradem kul z dwu rewolwerów. Okręco»
ny pierzynami zaczaił się koło okna i
strzelał bezustannie. Policjanci próbowa=
li podejść do niego osłonięci tarczami -
stalowemi, rzucali granaty łzawiące, jed-
nak bez skutku. Wreszcie zbrodniarz wy-
czerpał amunicję i ostatnią kulą chciał
popełnić samobójstwo, zranił się jednak
tylko w czoło. Wówczas dopiero go u
jęto i zakutego w kajdanki przewieziono
do Wielwnia. Jednocześnie zabrano 4-let=
niego rannego chłopca i umieszczono w
szpitalu, gdzie dziecko zmarło.
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Nowe ciežary na rzemiosło
Rzemieślnicy lubelscy zbierają pod-

pisy pod memorjałem, który wnoszą
do m-stwa przemysłu i handlu w
sprawie ciężarów, nakładanych przez
Izbę Rzemieślniczą.
„W dniu8 lipca b. r. — brzmi meinorjał—

otrzymali wszyscy rzemieślnicy w Lublinie

zawiadomienie, że stosownie do uchwały ze-

brania członków Izby Rzemieślniczej z dnia

28.10 1934 r. powziętej na podstawie ustawy

# 7.Х1 1931 o zasilaniu funduszów Izb a za-

twierdzonej przez Ministerstwo Przemysłu

i Handlu wszyscy rzemieślnicy winni do dni

14-tu wpłacić do kasy Izby Rzemieślniczej

po 3 zł. tytułem opłaty na pokrycie niedo-

boru w budżecie Izby na rok 1935 pod grož-

bą ściągnięcia w drodze egzekucji.

Suma 3 zł. powiedziałby ktoś, nie jest du-  

ża, więc nie zuboży rzemieślników a deficyt

będzie pokryty. Takie rozumowanie znala-

zło widocznie podstawę do zatwierdzenia

uchwały. Ale wniknijmy w treść budżetu

Izby i zadajmy sobie trud, aby dowiedzieć

się z jakiego powodu powstał ten deficyt

budżetowy. Otóż jak się okazuje budżet

Izby wykazuje olbrzymie sumy na pensje

pracowników Izby, które wypłacane są w

takich wysokościach jak jakim bardzo wy-

sokim dygnitarzom, bo sam dyrektor Izby p.

Cecyljan Ptasiński otrzymuje przeszło 1300

złotych miesięcznie, inni zaś urzędnicy po-

bierają także bardzo wysokie pensje. Wi-

docznie p. dyrektor Ptasiński uważa, że jego

pensja ustalona jest jako minimum egzysten-

cji i biedak dorabia sobie jeszcze ubocznie

jako poseł sejmowy drugą taką pensję, a że

 

Żydzi w Płońsku
Płońsk liczy 10,500 mieszkańców.Po-

łacy stanowią wśród nich większość, bo
53 proc. mimo to w handlu jesteśmy
mniejszością i to wyraźną. Np. 28 Żydów
utrzymuje się tam ze sprzedaży mięsa

wołowego i ryb, podczas gdy my nie zdo-
byliśmy się na otworzenie ani jednej

jatki.
Niestety zboże musimy też mleć w

izraelickim młynie, drzewo rżnąć w ta-

kimże tartaku, a naftę kupować w nie
chrześcijańskim składzie.
To samo zaniedbanie przez nas han-

dlu objawia się i w dziale odzieżowym

My mamy dwa sklepy bławatne — oni
15. Gotową garderobę męską, damską i
dziecinną sprzedają wyłącznie Żydzi.
Czapnictwo daje chleb jedenastu Izraeli-
tom i... ani jednemu Polakowi. Kuśnie-

rzy jest dwóch, obadwaj są niearyjczycy.
Niema też w Płońsku krawca dam-

skiego ani kamasznika - chrześcijanina,  

niema chrześcijańskiego sklepu z kape-
luszami  męskiemi, * chrześcijańskiego
składu skór, ale trzynastu Żydów czer-
pie zarobek z handlu skórami i z cho-
lewkarstwa.

Pięciu Żydów utrzymuje się z zegar-
mistrzostwa. Konkurencji'z naszej: stro-
ny nie mają żadnej. Nie mają jej też, je-
żeli chodzi o drukarnię, bo, jedyna, jaka
znajduje się w Płońsku, należy do nich.
W ich ręku spoczywa też kolportaż pism.
Na stacji kolejowej jest kiosk „Ru-
chu”, ale w samem mieście znajduje się
tylko żydowski kram z żurnalami mód i
różnemi pismami. Sami Płońszczanie
podkreślają konieczność założenia po!-
skiej placówki tego rodzaju.

Wszelkie sklepy i warsztaty rzemieśl-
nicze w Płońsku mogą tem więcej liczyć
na poparcie, że dosyć liczna jest tam in
teligencja, w której pierwiastek rodzimy
przeważa nad obcym.

Roboty mejjoracyjne w roku 1935 - 36
Obemą 960 klm. regulacji i obwałowania rzek

Plan robót meljoracyjnych- w bieżą-

"cym roku budżetowym przewiduje wy-

; konanie około 900 km. regulacji i obwa-
łowania rzek. 40-procentowy udział
skarbu państwa w pokryciu kosztów wy-
konania tych robót wyniesie 9,2 milj.
złotych, z czego na Fundusz Pracy przy-
pada 8,3 milj. zł, a reszta na państwo-
wy fundusz meljoracyjny. Dalsze 40 proc.

kosztów robót meljoracyjnych pokryć
mają samorządy, a 20 proc. zaintereso-

wani właściciele gruntów, którzy udział
swój pokrywają zazwyczaj przez do-

starczenie robocizny.

„ Główne roboty meljoracyjne.-prowa-
dzone będą w roku bieżącym na terenie
woewództw: krakowskiego, lwowskie-
go, kieleckiego, warszawskiego, łódzkie-
go i lubelskiego. Do ważniejszych prac
zaliczyć należy obwałowanie niziny ło-
miankowskiej w pow. warszawskim, od-
wodnienie puszczy Kampinoskiej, regu-
lację rzeki Orzyc, obwałowanie lewego
brzegu Prosny, obwałowanie brzegów
Wisły w woj. krakowskiem i kieleckiem,
regulację rzeki Kamiennej w Ostrowcu,
regulację Bystrzycy i jej dopływów w
Lublinie, regulację rzeki Drużki w pow

 

 

brasławskim, regulację rzeki Turji w
Kowlu, sypanie wałów pod Świeciem, re-
gulację Pełtwi i meljorację jej doliny.
Dla wykonania wymienionych prac

przewidziane jest zapotrzebowanie na
2,039,500 robotniko-dniówek. Część tego
zapotrzebowania pokryta będzie przez
młodzież zorganizowaną w ochotniczych
drużynach robotniczych.  

widocznie i to mu zamało względnie ledwo

mu wystarczy powoduje uchwałę zarządza-

jącą dodatkowe opłaty dła rzemieślników,

aby jego pensja nie została uszczuplona i

jego egzystencja nie zachwiana, Władze

Izby, obkładając rzemiosło nowemi opłata-

mi zamiast zredukować wydatki administra-

cyjne, dają świadectwo, że nic ich nie ob-

chodzi nędza, w jakiej żyją obecnie szewcy,

krawcy, šlusarze, bednarze i wszyscy inni

drobni rzemieślnicy którzy muszą pracować
cały dzień, aby zarobić 3 do 5 zł. i odży-
wić siebie z rodziną choćby kartoilanką.
Rzemieślnicy proszą Ministerstwo Prze-

mysłu i Handlu, aby wniknęło w ich kryty-
cznąsytuację życiową, wstrzymało ściąganie

tych opłat w drodze egzekucji, uzdrowiło

budżet Izby Rzemieślniczej w Lublinie i u-

wolniło rzemieślników od tych opłat.

+ O ile p. Ptasiński i inni urzędnicy Izby

uważają, że za mniejszą pensję pracować nie

są w stanie, to rzemieślnicy lubelscy z wiel-

ka radością przyjmą wiadomość o ich ustą-
pieniu i przyjmą nowych ludzi w tym fachu
wykwalifikowanych, którzy będą pracowali

dla dobra rzemiosł za wynagrodzeniem, któ-
re będzie dostosowane do obecnych cięż-
kich czasów kryzysowych".

Trudno odmówić słuszności tym
wywodom.

Samorząd gospodarczy stał się no-
wym ciężarem: dla tych, którymi ma
się opiekować. A opieka ta.posiada
wysoce problematyczną wartość wo-

bec braku samodzielności i całkowi-
tego poddania się samorządu czynni-
kowi rządzącemu.

 

Ostatni Mohikanie
2

„Gazeta. Narodowa", wychodząca

w Częstochowie, informuje:o stosun-
kach w magistracie Częstochowy:

„Wiadomo, że przed kilku miesiącami u-

sunięto z samorządu d-ra Szaję vel Szayko-

wskiego. Usunięto go z Wydziału Zdrowia i
Opieki Społecznej. W wydziale tym pozo-
stawał dotychczas jego spólnik Nierenberg

(także Żyd). Nierenberg sprawował nadzwy-
czaj odpowiedzialną tunkoję kontrolera o-

płat za ubój rytualny.
Trudno sobie wprost wyobrazić _nieroz-

tropność powierzenia Żydowi kontroli nad.
žydowskiemi interesami. Dobre choć to, że
odebrano mu tę czynność. Według nas nie

jest to jednak właściwe rozwiązanie spra-

wy; dla żydów niema miejsca w.Polsce, nie-
ma miejsca w, Magistracie".

W sprawieKomunalnychKasOszczędności
Ministerstwo spraw ,wewnętrznych wy-

dało pismo okólne do wojewodów,

rające wykładnię przepisów rozporządzenia

Prezydenta Rzeczypospolitej o komunal-

nych kasach oszczędności, opracowaną

przez ministerstwo skarbu w porozumieniu

z ministerstwem spraw wewnętrznych.

Wykładnia ta ustala m. in., że/dyrektorzy

względnie kierownicy komunalnych kas о-

zawie-

szczędności, którzy w chwili ukazania się

wymienionego rozporządzenia Prezydenta

Rzeczypospolitej, nie wchodzili w skład

zarządu, mogą obecnie pełnić obowiązki na-

czelników zarządu (dyrektorów zarządzają-

cych), o ile na stanowiska te wybrani zosta-

HK przez Radę Kasy po uprzedniem uzyska-

niu zgody ze strony Związku . Komunal-

nych Kas Oszczędności. W dalszym ciągu

wykładnia wyjaśnia szereg kwestyj 'doty-

czących członków zarządu Kasy,  zwalnia-

nia dyrektorów, praw emerytalnych urzęd-

ników samorządowych, pełniących funkcje
kierowników Kas i. t. d.

Ponadto ministerstwo spraw 'wewnętrz-

nych poleciło wojewodom, aby prezydenci

miast, burmistrze i starostowie, którzy nie

objęli dotychczas przewodnictwa rad ko-
munalnych kas oszczędności, objęli bez-

zwłocznie te stanowiska, względnie powie-

rzyli je swym urzędowym zastępcom.  

Wiadomości
W początkach lipca uruchomiona została

fabryka szkła nad Bosiorem, zbudowana w

ramach 5-letniego. programu uprzemysło-

wienia Turcji. Koszta budowy wyniosły

około 1 i pół miljona funtów. Produkcja 0-

bejmuje szkło flaszkowe, szklanki, cylindry

dla lamp, talerze szklane, miski i szkło sto-

łowe.
Według projektów tureckich kół gospo-

darczych, import szkła do Turcji w przy-

szłym roku okaże się całkowicie lub przy-

najmniej w przeważającej mierze zbyteczny.

X :
Według danych oficjalnych, liczba bezro-

botnych w Anglji w czerwcu spadła o 44.642

osób i wynosiła pod koniec miesiąca

2.000.110 osób. Bezrobocie zmniejszyło się

o 92,746 osób w porównaniu zanalogicz-

nym okresem roku ubiegłego i stanowi re-*

kord najniższego poziomu bezrobocia w An-

ślji od czerwca 1930 r., a więc od 5-ciu lat.

х
W związku z podpisaniem przez Polskę

i Gdańsk porozumienia o obrocie produktów

rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa —

obecnie rozpoczęły się polsko-gdańskie roz-

mowy branżowe,

W ciągu pierwszych 6 miesięcy r. b. han-

del zagraniczny Francji przedstawiał się na-

stępująco (w milj, fr. w nawiasie dane za I

półrocze 1934 r.): import 10,605 (12.592),

eksport — 7,956 (8,814), ujemne saldo —

2,648 (3.788). Obok spadku ujemnego salda

notuje się więc w omawianym okresie po-

ważny spadek obrotów handlu zagraniczne-

go Francji.

Redukcja nauczycieli
w magistracie

 

Kilku adwokatów warszawskich inter-
wenjowało w wydziale oświaty i kultury

zarządu miejskiego w sprawie 10 zre-

dukowanych nauczycieli szkół miejskich
w Warszawie. Zredukowany personel na-

uczycielski otrzymał wymówienie w m.

czerwcu i w związku z tem domaga się

tocznych odszkodowań, twierdząc, iż o-
becnie pozbawieni pracy nauczyciele i
nauczycielki muszą, aż do przyszłego ro-
ku pozostać bez zajęć. Podpisywanie u-
mów z nauczycielami-w szkolnictwie od-
bywa się zawsze w m. kwietniu i maju
Przez szereg lat magistrat warszawski
odnawiał warunki pracy z nauczycielami
w terminie do 15 kwietnia, W r. b. termin
ten nie został dotrzymany i nauczycielom
"doręczono wymówienia w połowie czerw-

ca. Jeśli magistrat odmówi wypłaty
rocznych odszkodowań / zwolnionemu
personelowi nauczycielskiemu, sprawa 0-
prze się o sąd. (i)

Niemecka flota handlowa
Według danych urzędowych tonaž nie-

mieckiej floty handlowej wynosił na począt

ku r. b, 3,74 miljonów trb., to jest 71 proc.

stanu przedwojennego.

W związku z poważną rozbudową tonażu

światowego, udział iloty niemieckiej jest
jednak znacznie mniejszy, niż przed wojną,

wynosił bowiem w połowie r. ub. 5,6 proc.
wobec 11,1 proc. w 1914 r. Zaznaczyć nale-
„žy. że niemiecka flota handlowa jest już

dość przestarzała, około 70 proc. tonażu bo-

wiem ma 10 i więcej lat. Ostatnio czynione

są wielkie wysiłki dla rozbudowy floty.
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P. G. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Jerzy spojrzał w kierunku jego wzroku. Wyso-
ka dziewczyna w granatowym kostjumie zbliżała się
do nich. Nawet z odległości widać było radosną
aurę, jaka z niej biła. Wyprzedzała ją, jak odświe-
żający powiew wietrzyka. Dziewczyna przemykała
się ostrożnie między dziećmi, pełzającymi na chodni-
ku. Zatrzymała się na chwilę i coś powiedziała do
jednego z nich. Dziecko uśmiechnęło się. Nawet

* u właściciela jarzyniarni rozjaśniło się oblicze na jej
widok, tak, jakby była ona jego dobrą przyjaciółką.

— Jakże idzie interes, Bill? — zawołała, prze-
chodząc koło jego sklepiku.

Sklepikarz, aczkolwiek rozmyślał nad nietrwa-
łością pomidorów i odpowiedział „Do niczego”, to
jednak leciutki uśmiech pojawił się na jego tragicz-
nej masce.

Billie Dore, chórzystka z operetki Jerzego Be-
vana, miała ładną buzię, usta gotowe zawsze do

uśmiechu, jasno złote włosy (o których zapewniała
i mówiła szczerą prawdę, że są naturalnej barwy,

aczkolwiek wydają się sztuczne) i niebieskie zimne

oczy. Oczu tych używała do uśmierzania adorato-

rów, których zachęcały do natarczywości jej usta.

Poglądy jej na płeć męską, która zapomina o przy-
zwoiłości, były równie surowe, jak lorda Marshmo-

retona na mszyce. Lubiła mężczyzn i dawała temu

praktyczny wyraz w przyjmowaniu 6d nich zapro-

szeń na obiady i kolacje, ale była jednocześnie cał-

kowicie niezależna i kiedy mężczyźni przeoczali ten

fakt, przypominała im o tem głosem stańowczym.

Była to dziewczyna, umiejąca każdego osadzić na

miejscu.
 

— Dzień dobry, Jerzy. Dzień dobry, panie Mac.
Są dla mnie listy?
— Zaraz zobaczę, proszę pani.
— Jak się podobało przedstawienie pańskiej

więcej niż połowicy, panie Mac?
— Właśnie przed chwilą mówiłem panu Beva-

nowi, że moja małżonka wyraziła się, że oddawna
nie widziała zabawniejszej sztuki. j
— Doskonale. Wiedziałam, że się sztuka podo-

ba. No, Jerzy, jaki nastrój po premjerze?
— Kiepski, bo pesymistyczny.
—Dlatego, że popijał do czwartej zrana.
— I tyś siedziała do tej samej godziny, a jednak

wyglądasz, jak młoda Ewa po słodkim dziecinnym
śnie,

— Tak, ale piłam tylko ginger i nie wypaliłam
osiemnastu cygar.A jednak — wiesz, Jeczy — czuję,
że się.starzeję. Wszystkie kolacyjki straciły dla
mnie swój urok. Miałam chęć odejść już o pierw-
szej, tylko wstydziłam się. Czuję, że muszę poślu-
bić jakiego fermera i osiąść gdzieś na stałe,

Jerzy był zdumiony. Nie spodziewał się, żeby
ktoś z tej sfery podzielał jego obecny nastrój i po-
gląd na życie.
— Właśnie rozmyślałem o tem przed chwilą —

odezwał się, czując nie po raz pierwszy, że Billi
różni się od innych aktorek i aktorów, z którymi za-
wodowo musiał się stykać — jak to wszystko jest
puste i nudne. Mam na myśli imprezy teatralne, te
przeklęte premjery i kolacyjki po nich, których nie-
podobna uniknąć. I ja mam tego po uszy.

Billi Dore kiwnęła głową potakująco.
— Każdy, kto ma trochę rozumu w głowie, ma

tego dość. Mnie się to gruntownie sprzykrzyło. Jeśli
sądzisz, że jestem związana na śmierć i życie ze sce-
ną, to się mylisz; skorzystam z pierwszej okazji, aby
wziąć z rią rozwód. Śmieszna to rzecz — teatr.
Mam na myśli sposoby, jakiemi człowiek wpada za
kulisy i w'nich grzęźnie. Biorę siebie za przykład,
Natura obdarzyła mnie wszystkiem, co potrzebne,
"ażebym była piękną babą wiejską. Powinnam nosić  

czepek i pilnować obory. A tymczasem znalazłam
się w wielkiem mieście i staram się rozpogodzić zmę-
czonych kupców. ;
— Nie wiedziałem, że kochasz wieś, Bille.
— Ja? Ależ ja jestem wiejska dziewczyna

zskrwi i kości. Nie wiedziałeś o tem? Mój tatko
prowadził hodowlę kwiatów; znam je wszystkie
z imienia i nązwiska. Tatko był ogrodnikiem, spe-
cjalistą od kwiatów, w stanie Indiana, Powiadam ci,
kiedy widzę teraz jaką różę, to potrząsam ją za rę-
kę i mówię: „Jak się masz, Cyryl, co u ciebie sły-
chać? A jak się miewają Joe, Jack i Jimy i wszyscy
w domu?“. Czy wiesz, 'w jaki ' sposób spędziłam

* pierwszych kilka dni tu w Londynie? Wałęsałam się
po Covent Garden, wąchając wszystko, jak wyżeł.
Robotnicy którzy tam grzebią wśród kwiatów, tak
często następowali mi na pięty, że wkońcu zaczęli
mnie uważać za część ogrodu.

— Tam powinniśmy byli spędzić dzisiejszą noc.
— Ibawilibyśmy się lepiej. Słuchaj, Jerzy, czyś

zauważył, jakiego okropnego figla spłatał los tej
Babe Sinclar w połowie przedstawienia? Musiałeś go
zauważyć, ponieważ zajmował więcej miejsca, niż
na to bilet pozwalał. Nazywa się on Spenser Gray.

Jerzy przypomniał sobie, że przedstawiono mu
o tym nazwisku straszliwego grubasa.

—Czy to nie wstyd! — zawołała z oburzeniem
Billie. Przecłeż Babe to jeszcze dziecko. Jest to
pierwsza sztuka, w której występuje. Pozatem ma
w New Yorku miłego. chłopca, który szaleje za nią
i marzy tylko o tem, żeby się z nią ożenić. Ten zaś
grubas—jestem tego pewna—musi być łajdak. Przed
tygodniem próbował przystawiać się do mnie, ale go
przepędziłam. Uważa widać Babe za łatwiejszą. Na-
próżno jej perswadowałam. Ubrdała sobie, że jest
on prześliczny i najlepszy ze wszystkich. I to drugi
zarzut, który stawiam tym imprezom teatralnym.
Dziewczęta w teatrze łatwo tracą głowę. No, ale jak
długo pan Arbuckle będzie szukał moich listów? Hej,
tam, tłuścioszkuł

(d. c. n.).
 

gospodarcze
Obroty handlowe polsko-szwajcarskie w

pierwszem półroczu r. b. przedstawiały się

według statystyki szwajcarskiej następują-

co (w tys. fr. w nawiasie dane za pierw-

sze półrocze r. ub.): Obrót globalny 12,943,6

(13,012,3); import z Polski do Szwajcarii

6,681,6 (6,699,0); wywóz ze Szwajcarji do

Polski 6,262,0 (6,313,3); dodatnie saldo dla

Pclski 419,6 (385,8).
mffa

Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 22 lipca,

DEWIZY

Belgja 89.20 (sprzedaż 89.43), kupno
88.97); Holandja 358.30 (sprzedaż 359.20,

kupno 357.40); Kopenhaga 117.00 (sprze-

daż 117.55, kupno 116.45); Londyn 26.20

(sprzedaż 26.33, kupno 26.07); Nowy Jork
5.273/, (sprzedaż 5.303/4, kupno 5.24*/,);
Nowy Jork (kabel) 5.28 (sprzedaż 5.31,
kupno 5.25); Oslo 131.40 (sprzedaż 132.05,

kupno 130.75); Paryż 34.99 (sprzedaż
35.08, kupno 34.90); Praga 21.96 (sprzed.

22.01, kupno 21.91); Szwajcarja 173.05

(sprzedaż 173.48, kupno 172.62); Sztok-

holm 135.00 (sprzedaż. 135.70, . kupno
134.40); Włochy 43.70 (sprzedaż 43.82,

kupno 43.58); Berlin 212.90 (sprzedaż
213.90, kupno 211.90).

Obroty dewizami średnie, tendencja dla

dewiz niejednolita. Banknoty dolarowe w.

obrotach prywatnych 5.26; rubel złoty
4.683/4; dolar złoty 9.034; rubel srebrny
1.82; 100 kopiejek w bilonie rosyjskim
0.84; gram czystego złota 5.9244. W obro.
tach prywatnych marki niem. (banknoty)
177.00. W obrotach prywatnych funty
ang. (banknoty) 26.20.

PAPIERY PROCENTOWE
7% poż. stabil. 68.00 — 67.63 — 67.75

(odcinki po 500 dol.), 68.25 — 68.00 (w.
ргос.); 4% państw. poż. premjowa dola-
rowa 53.00; 5% konwers. 68.50; 6% poż.
dolarowa 82.50 — 82.75 (w proc.); 5%
poż. kolej. konwersyjna 62.00; 8% L. Z.
Banku gosp. kraj. 94.00; 8% oblig. Banku
gosp. kraj. 94.00; 8% L. Z. ziemskie 47.50;
44% L. Z. ziemskie 48.75 (odcinki dro-
bne) 48.50; 5% L. Z. Warszawy. (1938 r.)
59.38 — 59.75 — 59.25; 5% L. Z. Lubli-

na (1933 r.) 42.75; 5% L. Z. Łodzi (1933

*r.) 53.00; 5% m. Siedlec (1933 r.) 41.75;
6% oblig. m. Warszawy 6 em. 66.50 —
67.00.

ь

   

  

 

АКСЛЕ

Bank Polski 90.50 — 90.75 — 90.25;

Węgiel 11.75; Liipop 9.80; Starachowi-

ce 35.75.

Dla pożyczek państwowych tendencja
przeważnie słabsza, dla listów zastawnych
i akcji niejednolita. Pożyczki dolarowe w
obrotach prywatnych: 8 proc. poż. z r«
1925 (Dillonowska) 95.50, 7 proc. poż.
śląska 757/8.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 22 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, 1500

— 15.50.
Żyto I stanadart 700 gl. 11,25 — 11.50;

Żyto II standart 687 gl. 11,00 — 11,25;
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 29,00 — 32,00:
Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —
—, Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — 11,50 — 12,00; Łu-
bin żółty 14,50 — 15,00; Rzepak i rze-
pik zimowy — — —; Rzepak i rze-
pik letni — — —; Siemie lniane
basis 90 proc. — — —:; Mak nie-
bieski 37.00 — 39.00; 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;
II-D 45—65 proc. 19.00 — 20,00; 11-F
55—65 proc. 18,00 — 19.00; [I-G 60—65
proc. 17,00 — 18.00; III-A 65—70 proc.
12.00 — 13.00: Mąka żytnia I 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 16.50 — 17.00; Kuchy rzepakowe

11.75 — 12.25; Kuchy slonecznikowe
15.25 — 15.75; Śruta sojowa 45: proc.
17.25 — 17.50.
Ogólny. obrót 534 ton. W tem żyta —

ton.
Uwaga! Ceny grochu, maku i śruty so-

jowej rozumieją się łącznie 7 workiem,
innych artykułów — luzem.

 

 



Pam.eć robotnika-narodowca
uczcili koledzy narodowcy

W ubiegłą niedzielę na cmentarzu
brudnowskim odbyła się uroczystość
uczczenia ósmej rocznicy zgonu ś. p.
Michała Kozłowskiego, zamordowa-
nego w roku 1927 na posterunku pra-
cy społecznej przez bojówkę socjali-
styczną,

Zmarły, który był czynnym człon-
kiem szeregu organizacyj społecz-
nych, a między innemi Straży Naro-
dowej, zapisał się bardzo żywo w pa-
mięci narodowej Warszawy. Jako
rałody robotnik, zjednał sobie nietyl-
ko kolegów pracy w fabryce, gdzie
był założycielem zw. zaw. „Praca
Polska", ale przedewszystkiem mło-
dych Grochowa i Pragi, Miał wielki
dar zjednywania sobie ludzi, to też
Praca społeczna Jego była niezwykle
płodna, Nawet młodzież organizacyj
wrogich masowo garnęła się do sze-
regów organizacji, której ś. p. M.
Kozłowski przewodził.

Stąd nienawiść przeciwników, stąd
szereg napadów na Zmarłego, który
je jednak potrafił odeprzeć, Dla osta-
tecznego rozrachunku wróg wybrał
chwilę, kiedy Straż Narodowa, na
której czele stał niedawno zmarły
$. p. brygadjer Cz. Mączyński, zosta-
a rozwiązana, a szereg osób zostało
osadzonych w więzieniu.
Upatrzywszy chwilę, kiedy ś. p. M.

Kozłowski o 5-ej rano wracał po za-
kończeniu plakatowania swej dziel-
nicy z okazji wyborów do rady miej-
skiej, bojówka socjalistyczna, złożo-
na z kilku osób, zasypała go strzała-
mi. Rannego i broczącego krwią bito
i kopano...

CARDIN ISEST OIS

Afera Rosemberjia
W tych dniach wrócili z Paryża dele-

gaci zarządu fundacji ś. p. Jakóba Potoc-
kiego. Odbędzie się specjalna narada z
udziałem wszystkich członków rady fun-
dacyjnej z zaproszonymi prawnikami ce-
lem omówienia dalszych kroków, jakie
mają być podjęte na terenie Paryża w
stosunku do Rosembergha. Jak bowiem
wiadomo, Rosembergh chciałby zwrócić
zaanektowane majątki, jednak wysuwa
żądania, których przyjęcie byłoby nie-
możliwe. (Om).

Zabójstwo za kilka wiśni
Jan Guziński, robotnik (wieś Gasy, śm.

Jeziorna), powracał od narzeczonej, Dla
skrócenia drogi, G. przechodził przez o-
gród ojca narzeczonej, Józefa Opaliń-
skiego, dzierżawiony przez Stanisława
Kurka. W pewnej chwili G, zerwał kil-
ka wiśni, Zauważył to dzierżawca, któ-
ry wziął G.. za złodzieja i wystrzelił z
rewolweru, Kula trafiła G. w plecy, prze-
bijając kręgosłup. Ranny upadł ; po kil-
ku minutach zmarł. Zabójcę aresztowano
i przekazano do dyspozycji sędziego

šledezego. Zwloki prže:sieziono do pro-
sektorjum, "

Woda sodowa

szkodzi zdrowiu
W okresie letnim produkcja i konsum-

cja wody sodowej ogromnie wzrasta. Pi-
cie wody sodowej w lecie może przynieść
szkodę dla zdrowia, o ile woda pochodzi
z niekontrolowanych wytwórni, albo też
jest sprzedawana z nieodpowiednich ba-
lotów.

Na każdym balonie musi się znajdo-
wać stempel Miejskiego Instytutu Higje-
ny z datą stemplowania. Od czasu stem-
plowania powinno upłynąć najwyżej 2 la-
ta do ponownej kontroli. Dłuższe używa-
nie niekontrolowanego balonu może spo-
wodować niepożądane zmiany w składzie
wody, skutkiem przedostania się do wo-
dy soli ołowiu, wysoce szkodliwej dla
zdrowia.

Ostatnio zbadane w Miejskiej Pracow-
mi Badania środków żywności próbki wo-
dy sodowej okazały się w dwóch trzecich
miezdatne do użytku. (b)  

Uroczystość niedzielną rozpoczęto.
nabożeństwem żałobnem, które od-
prawił ks. Stanisław Popiołkiewicz z
djecezji sandomierskiej, Po nabożeń-
stwie zebrani czwórkami, na czele ze
sztandarem Stronnictwa Naródowe-
&0, pomaszerowali do grobu ś. p. Ko-
złowskiego. Dookoła pomnika usta-
wił się czworobok Młodych. Do ze-
branych przemówił p. A. Górecki,
podkreślając, iż w Zmarłym czcimy
nie człowieka, który posiadał wła-
dzę, czy majątek, lecz robotnika-na-
rodowca, pioniera idei narodowei
wśród warstw robotniczych stolicy,
człowieka, który w chwilach ciężkich
dla organizacji, mocno dzierżył
sztandar idei narodowej,

Po przemówieniu odśpiewano Hymn,
Młodych, następnie przed grobem
przedefilowały karne czwórki .Mło-
dych, którzy w. ten sposób składali
hołd Poległemu. S SS

&

 

 

Ziazd koła Krechow'aków
Dn. 21 b. m. odbyło się w Warszawie

doroczne walne zgromadzenie koła Kre-
chowiaków, na które przybyło przeszło
100 delegatów z całego kraju.
Po nabożeństwie w kościele św. Krzy-

ża, w którego podziemiach spoczywają
prochy szefa 1 pułku ułanów, ś. p. płk.
Bolesława Mościckiego, udano się do sa-
li posiedzeń kół pułkowych (Al. Jero-
zolimskie 1 — 3), gdzie rozpoczęły się
obrady.

Zebranie zagaił gen. dyw. w st. spocz.
S. Suszyński. '

Płk. dypl. Strzelecki zreferował statut
koła Krechowiaków, zatwierdzony przez
komisarza rządu m. st, Warszawy dn. 9
kwietnia r. b., poczem wysłuchano spra-
wozdań z działalności poszczególnych
sekcyj za r. ub.

Zkolei przystąpiono do wyboru nowe-
$o zarządu, w skład którego weszli: pre-
zes gen. S. Srszyński oraz 18 eżłonków z
płk. dypl.. Strzeleckim į płk. inż. Pod-
horskim na czele:
Zjazd zakończył się wspólnym kole-

żeńskim obiadem.
Następne walne zgromadzėnie odbę-

dzie się w* Warszawie w lutym 1936 r.

RACZ CYWTCZNECTSZZI PETZANEIRIEPREZOZRZOSIA

„Ustosunkowana“ żydowska rodzina
Protes pokątnych doradców

W sądzie apelacyjnym w Warszawie
toczył się proces trzech Żydów z Łodzi,
którzy chcieli wymusić na sądzie ko-
rzystne dla nich wyroki. Eljasz Zajde i
dwaj jego synowie Szulim i Chaim po-
dejmowali się załatwiania różnych spraw
sądowych, opowiadając postronnym o-
sobom, że posiadają duże wpływy i sto-
sunki w sądzie okręgowym. Na tem tle
popełnili szereg nadużyć, wyłudzając
kwoty po kilka tysięcy złotych od kup.
ców łódzkich za wyjednanie pomyślnych
wyroków. '

Grasowali przeważnie wśród ludzi.
którzy im wierzyli, że można przeprowa-
dzić sprawę pomyślnie przez stosunki
lub przy pomocy łapówek.

Zajde i jeśo synowie znali jednego z
„sędziów, do którego raz. zwrócili się, o-
powiadając, że w Łodzi znajduje się pe-
wien pechowiec, który z teguły przegry-
wa wszystkie sprawy, choćby najlepsze,
Proszą zatem,. aby sędzia okazałsię
względny.
W. odpowiedzi na to, sędzia polecił a-

resztować oszustów. Wiadomość o tem
spowodowała napływ skar$ o oszustwo.
Okazało się, że Zajdowie poprzyjmowali
od różnych osób zadatki za przeprowa-
dzenie spraw w sądzie.

Sąd; okręgowy w Łodzi skazał Eljasza
Za'dego, lat 63, na. 3 lata więzienia,

Gajowy darmozjadem
Skutki kobiecej lekkomyślności

Starając się o pracę, p. Marja Celiń-
ska, zamieściła *w pismach * ogłoszenie,
ofiarując 500 zł. kaucji, w razie otrzyma-
nia posady. Wkrótce potem zgłosił się
do niej jakiś osobnik w ubiorze, przypo-
minającym mundur oficerów 'marynar-
ki handlowej, oświadczając, żepełni
służbę oficera, na okręcie transatlan-
tyckim „Kościuszko”, gdzie jest do obję-
cia posada stewardki, Р

P. Celińska, olśniona perspektywą
znalezienia pracy, zgodziła się na na.
tychmiastowy wyjazd do Gdyni. Udała
się też tego samego dnia z nieznajomym
na dworzec, aby kupić bilety. Po drodze
„oficer” poczuł głód, zaprosił więc p.
Celińską do... żydowskiego baru koszet-
nego „Central“ przy ul. Leszno, gdzie
zjadł suty obiad, obficie zakrapiany wód-
ką, której sam wypił dwie butelki. Na-
stępnie oświadczył, że nie ma drobnych,
prosząc, aby Celińska uregulowała tym-
czasowo rachunek. Identyczna historja
powtórzyła się następnie w bufecie ko-
lejowym, poczem nieznajomy znikł,

Skargi slużby drogowej
Do ministerstwa spraw wewnętrznych

wpływały skargi na nieregularne wypła-
canie przez powiatowe zarządy drogowe
poborów w służbie drogowej.
W związku z tem ministerstwo zwró-

ciło się do wojewodów o wpłynięcie na
wydziały powiatowe w kierunku prze-
strzegania regularnej wypłaty tych pobo-
rów. Jeżeli chodzi o drogi samorządowe,
wydatki na ten cel znajdują pokrycie z
opłat drogowych, w odniesieniu zaś do
dróg państwowych — z kredytów, prze-
kazywanych urzędom wojewódzkim przez
ministerstwo komunikacji regularnie w
połowie każdego miesiąca, poprzedzają-
cego termin wypłaty.

 

 

Przenosiny dworca kolejki Grójeckiej
Prowizoryczna poczekalnia nowego

„ Dworca dla ruchu osobowego na kolejce
Grójeckiej, który będzie otwarty. 26 b
m., mieścić się będzie przy ul. Pulaw-
skiej 100-a w wynajętym domu na par-
terze, W pomieszczeniu tem mieścić się
będą tylko poczekalnia i kasy, a to ze
względu na szczupłość lokalu, Tuż obok
poczekalni ułożono 3 tory. :
Po przeniesieniu do tego punktu

Dworca osobowego z pl. Unji Lubelskiej,
rozpocznie się stopniowa likwidacja u-
rządzeń kolejowych na dotychczasowej
stacji końcowej w Warszawie. Do 1
sierpnia ma być rozebrany główny tor

aż do nowej stacji. Rozebrane będą rėw-
nież budynki frontowe od ul. Puław-
skiej.
Ruch pociągów towarowych będzie na-

razie przerwany do czasu urządzenia no-
wej stałej stacji początkowej w, Szopach
Niemieckich, której plany są w. opraco-
waniu,
Pozatem już od 23 b. m. nieczynna bę-

dzie stacja przeładunkowa kolejki przy
stacji Warszawa - Główna towarówa P.
K. P. W przyszłości stacja ta przeniesio-
na będzie do Piaseczna, po wybudowa-
niu tam odpowiednich urządzeń. (b).

—
—

 

Chaima Zajdego na 4 lata, a Szulima
Zajdego na 1 rok więzienia.

Celińska zorjentowała się, iż padła
"ofiarą oszustwa i' zameldowała . o wy-
padku policji. 'Oszusta wkrótce schwy-
tano. Okazało się,że' jest to gajowy, na-
zwiskiem Jan Wartachowski, zamieszka-
ły pod Białymstokiem, niejednokrotnie
notowany za podobne „dowcipy”, Sąd
skazał oszusta na rok więżienia, |  

"KSIĄDZ INFUŁAT

WINCENTY CZAJKOWSKI
Dziekan Lwowskiej Kapituły Metropolitalnej Obrządku Łacińskiego

Zmarł opatrzony Św. Sakramentami dnia 21 lipca 1935 r. w 74 roku życia
a 51 roku kapłaństwa.

Pogrzeb ś. p. Zmarłego odbędzie się w środę 24 lipca b. r. o godz. 10 rano
z Bazyliki Arcykatedralnej Obrz. Łacińskiego na cmentarz Łyczakowski,

Lwów, dnia 22 lipca 1935,  3014$

 

Miejski Zakład Pogrzebowy „Concordia”, Lwów, Sobieskiego 16.

 

Polski lot do stratosfery
kpt. Burzyńskiego i por. Wysotkiego

Znani polscy lotnicy balonowi kpt. Bu-
rzyński i por, Wysocki dokonali nowego
wspaniałego lotu na balonie kulistym
uToruń'.

Kpt. Burzyński i por. Wysocki wystar-
towali z Jabłonny . Legjonowa na balo-
nie, przygotowanym starannie do lotu w
stratosterę. Kosz balonu, poza bala-
stem, został zaopatrzony w butle z tle-
nem, aparaty tlenowe do oddychania,
liczne przyrządy naukowe, zapieczęto-
wane barografy, oraz w skromne zapasy
żywności. Sami lotnicy, wykorzystując
już swe poprzednić doświadczenia, ubra-
li się w specjalne kómbińezony, bardzo
ciepłe, śdyż na olbrzymich wysokościach
panuje temperatura około 50 stopni po-
niżej zera,
Po 4 godzinach lotu została przekro-

czona granica 10.000 metrów.
Lądowanie pod Bochnią w Małopolsce

Zachódniej odbyło się gładko, lotnicy
powrócili na ziemię w dobrym stanie
zdrowia, mimo doznania w ciągu kilku
godzin, olbrzymich różnie ciśnienia i
temperatury.

Nowy lot kpt. Burzyńskiego i por. Wy-  

sockiego do stratosfery miał na celu nie«
tylko poprawienie rekordu, ale również
cele naukowe. Lotnicy badali siłę nasło-
necznienia powierzchni balonu przez
promienie, przechodzące przez stosun-
kowo juź bardzo rzadką warstwę po-
wietrza, wilgotność powietrza w górnych
warstwach, siłę promieni ultrafioleto-
wych i t. p. Wszystkie te badania mają
wielkie znaczenie dla meteorolośji, po-
zatem dla fabryk, szyjących powłoki ba
lonėw stratosferycznych,
Polscy lotnicy trzeci juž raz atakują

stratosferę na swym balonie o pojem-
ności 2.200 metrów sześć., a więc na

zwyczajnym sportowym, jakie używane
są do zawodów o puhar im. Gordon
Bennetta, w zupelnie otwartym koszu.
Za pierwszym razem w 1933 roku, o-

siąśnęli oni wysokość ponad 9.000 me=
trów, w 1935 w marcu — 9.630 m., obec
nie ponad 10.000 metrów, Dokładna cy-
fra wysokości nie jest jeszcze znana,
gdyż wymaga to sprawdzenia przez ko-
misję sportową Aeroklubu R. P., zapie=
czętowanych barografów, po uwzględ-
nieniu różnych poprawek i obliczeń.

Przy przejazdach przez Niemcy
należy deklarować pieniądze

Graniczne władze niemieckie bardzo
przestrzegają konieczności deklarowania
sum pieniężnych, przewożonych przez
pasażerów przez terytorjum niemieckie.
Wszyscy więc, którzy posiadają przy so-
bie pieniądze powyżej 10-ciu marek nie-
mieckich, muszą odpowiednie ošwiad-
czenie złożyć, Naskutek tego oświadcze-
ńia, otrzymują pisemną deklarację.
Wszyscy, którzy takich deklaracyj po-
siadać nie będą, działają na swoją wła-
sną szkodę i narażają się na bezwzględ-
ną konfiskatę tej sumy, która nie zosta-
ła zadeklarowana. Pierwszy transport
bezrobotnych, udających się do kraju na
koszt rządu francuskiego, natrafił w

 

Przeszło55 tys. osób w więzieniach
Według ostatnich danych, na terenie

całej Polski znajduje się 341 więzień, w
tem 5 zakładów wychowawczo - popraw-
czych. Warsztaty pracy posiada 116
więzień, w których czynne są ogółem
302 warsztaty. Więzienia posiadają
łącznie 146 bibljotek.
Pod koniec roku ubiegłego znajdowa-

ło się w więzieniach 55.895 więźniów, z
tegow okręgu apelacyjnym warszaw-
skim 11,495, w lubelskim 6,354, wileń-
skim 7,467, poznańskim 11,233, katowic.
kim 2380, krakowskim 8,039, w lwow-
skim 8,927.

We wszystkich więzieniach znajdowa-
ło się znacznie więcej więźniów, niż u-
stalonych miejsc. Ogółem liczba więź-
niów była większa o 42 proc. od liczby
miejsc, przyczem w okręgu lubelskim
przeludnienie więzień było największe —

  

Krzywda bezrobotnych
na Woli

Z niewiadomych powodów miejski
wydział ogrodniczy zatrudnia przy za-
kładaniu parku. im. gen. Sowińskiego na
Woli bezrobotnych z różnych dzielnic
miasta, z. wyjątkiem Woli. Pokrzyw-
dzeni tą dziwną „miejską logiką“ bezro.
botni proszą o zmianę tego stanu rze-

czy. ($).

Opieka nad dziećmi

Zdarzył się wypadek, że osoba obca nie
"pomogła dziecku przy przechodzeniu
przez ulicę, wobec czego dziecko to wpa-
dlo pod nadježdžającą taksówkę. Osobę
tę pociągnięto do odpowiedzialności kar-
no-administracyjnej. . Wiedzieć bowiem.
należy, że opieka.nad dziećmi, niezależ-
nie czy są to dzieci własne czy też obce
jest obowiązkiem przewidzianym przez
prawo. Ponosi 1ównież odpowiedzialność
dozorca, o ile wyrzuci bawiące się na po-
„dwórzu dzieci na ulicę, wobec czego
dziecko ulega wypadkowi. (om)  

(0.96 proc. więcej więźniów, niż miejsc),
w okręgu katowickim zaś najmniejsze —
o 22 proc, więźniów więcej.

  

W zrozumieniu wagi ruchu turystycz-
nego w stolicy i konieczności dokonania
ułatwień w organizacji tej pracy, zaku-
piono dla obsługi wycieczek turystycz-
nych w Warszawie dwa autokary. Auto-
kary te oddane zostały do dyspozycji
Związku propagandy turystycznej m. st.
Warszawy. Wozy będą przydzielane wy-
cieczkom przez Związek w miarę zgło-
szonego zapotrzebowania.

Uruchomienie autokarów przyczyni się
poważnie do usprawnienia obsługi stale
wzrastającego ruchu turystycznego w

stolicy Polski, (b).  

Niemczech na duże trudności przy
wjeździe na granicę Polski. Trudności
powstały z powodu niezadeklarowanią
przez reemigrantów faktycznie posiada-
nej gotówki. Tylko dzięki interwencji
władz polskich udało się zwolnić pienią-
dze od konfiskaty.

..1-1— 

Strajk rabinów

W warszawskim rabinacie wre wałka
na tle mianowania nowych rabinów
przez įminę żydowską bez porozumienia
z członkami rabinatu. Gdy przed dwo-
ma dniami nowomianowani rabini przy«
byli do lokalu rabinatu, celem urzędo+
wania, dotychczasowi członkowie rabie
natu na znak protestu zastrajkowali.

Sprawa wywołuje w żydowskich ko-
łach stolicy wielkie poruszenie, Po nie-
dawnym ślubie murzyna z żydówką mają
Żydzi nową sensację.

Narkotyki dla lekarzy
Ministerstwo opieki społecznej wy-

jaśniło, że zapotrzebowanie lekarzy na
środki odurzające, zaopatrzone w napis
„Do stosowania we własnej praktyce”,

nie podlegają ograniczeniom, stosowa-
nym przy receptach, wydawanych dla
poszczególnych chorych. Aptekarze są
obowiązani jednakże przestrzegać, aby.
zapotrzebowania lekarskie na środki 0
durzające były usprawiedliwione rodza:
jem specjalności danego lekarza. Za i
lość pobranego na zapotrzebowanie spe
cjalisty narkotyku całkowitą odpowie=
dzialność ponosi lekarz, wystawiający
zapotrzebowanie. (Om).

 

Zmiana mundurów wojska
Kolorowe kołnierze i wyłogi na rękawach
Ministerstwo spraw wojskowych opra-

cowało projekt zmiany umundurowania
w poszczególnych rodzajach broni. Pro-
jekt przewiduje zastąpienie patek na
kołnierzach mundurów kołnierzami cał-
kowicie z materjału w kolorze, w któ-
rym dotychczas były wykonywane patki |
poszczególnych rodzajów broni.

Naprzykład kołnierze mundurów o-
ficerów inżynierji byłyby całkowicie z
czarnego aksamitu. Na tych kołnierzach
znajdą się odznaki olicerskie, stosowa-
ne dotychczas,

Pozatem. projekt przewiduje wprowa-
dzenie wyłogów na rękawach mundu-
rów. Wyłogi byłyby w kolorze kołnierza
i odpowiadałyby kolorem poszczególnym
rodzajom broni. Zmienione będą również
kolory naramienników i sposób ich
obszycia, Zasadniczy kolor munduru po-
zostaje ten sam, mianowicie ochronny.  

Projekt nie przewiduje zmiany kształ«
tu czapek. Po zatwierdzeniu projektu
przez generalnego inspektora broni gen.
Rydza - Śmigłego i kierownika minister=
stwa spraw wojskowych gen. Kasprzyc=
kiego, ogłoszone będą dokładne szcze«
góły zmiany umundurowania, poczem na«
stąpi wprowadzenie jej w życie.

  

Kałuże na ulitach
Wskutek ostatnich ulewnych deszczów

na ulicach, zwłaszcza na przedmieściach,
potworzyły się na jezdniach i chodni
kach wielkie kałuże brudnej wody, cza-
sami wprost nie do przebycia.

Ani dozorcy domowi, ani funkcjonar-
jusze zakładu oczyszczania miasta nie
zainteresowali się tym stanem rzeczy. ($)
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Kronika wilenska,
Jeszcze tylko 4 dni sprzedajemy
udziały w wycieczce nad morze

Przypominamy naszym czytelni-
kom, że pociąg Prasy Wileńskiej
wyrusza do Gdyni w dhiu 3-go sierp
nia. Ilość pozostałych biletów jest

JAKA DZI$ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym ranku w ciągu dnia

pogoda słoneczna ©  zachmurzeniu

zmiennem.
Ciepło.
Umiarkowane, na wybrzeżu

chwilami jeszcze porywiste, wiatry
z północo-zachodu.

DYZURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki;
Apteka Rostkowskiego Kalwaryj-

ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,

Apteka Augustowskiego — Kijowska 2
Apteka Frumkina — Niemiecka 23.

Z MIASTA.
— Czasowe zamknięcie ul. św.

Jacka. W związku z przeprowadza-
nemi robotami kanalizacyjno-wodo-
ciągowemi, dokonywanemi przez
zarząd miasta została zamknięta

na przeciąg czasu od 22—28 bm. dla
ruchu kołowego ul. św. Jacka,
— Klub lekarzy polskich. Ostat-

nio powstał na terenie Wilna od-
dział klubu lekarzy polskich W
skład zarządu klubu wchodzą: prof.
dr. Aleksander Safarewicz — pre-
zes, płk. dr. Eugenjusz Dobaczewski
i dr, Adolf Narkiewicz — II wicepre
zesi.
— Lotna lustracja na rynkach

wileńskich. W! dniu wczorajszym na
rynkach wileńskich dokonano lotnej
lustracji przywiezionych na na tar$
artykułów spożywczych j nabiału
Zbadano około 100 wozów z pro-
duktami i 80 straganów. W. wyniku
lustracji stwierdzono, iż obecnie

mniej zdarza się wypadków fałszo-
wania nabiału i sprzedawania  nie-
nieświeżych artykułów  żywno-
ściowych.
—Baseny rybne na rynkach wi-

leńskich. Zarząd miasta Wilna
przystąpił do budowy na rynku
Drzewnym i Łukiskim basenów dla
sprzedaży ryb, na które Fundusz
Fracy wyasygnował 13 tys. zł. (h)

SANAWA ADMINISIKACYJNE.

— Pokątni doradcy i nielegalne
biura podań. Ostatnio na terenie
Wilna rozpanoszyła się plaga po-
kątnych doradców i nielegalnych
biur i,

(W, związku z tem. władze admi-
mistracyjne wydały zarządzenie po-
licji ściągania zajmujących się tym
proc i pociągania winnych doederem i
surowej odpowiedzialności.

anie za obrazę urzędu.
Starosta grodzki w trybie admini-
stracyjno-karnym ukarał grzywną
wysokości zł. 100 inż, Wołodkowi-
cza, (majora rezerwy), właściciela
kilku domów w Warszawie i Wilnie,
zamieszkałego stale w Warszawie
przy ul, św..Teresy 2, za pismo skie-
rowane do urzędu wojewódzkiego w
tonie niewłaściwym, godzącym w
powagę tego urzędu.

Inż, Wołodkowicz będzie poza-
tem pociągnięty przez urząd, proku-
ratorski do odpowiedzialności za o-
brazę rządu.
— Kary administracyjne, Staro-

sta grodzki ukarał w trybie admini-
stracyjno-karnym  7-dniowym  bez-
względnym aresztem żebraczkę bez
stałego miejsca zamieszkania Ewę
Duryłową za opilstwo,

Rachmiela Saka (żydowska
8) grzywną w wysokości 20 zł. z za-
mianą na 10 dni aresztu za udziela-
nie mieszkania do gier hazardowych
w karty,

Frydę Abramowiczową (Lipów-
ka 10) grzywną w wysokości zł, 40
z zamiańą na 14 dni aresztu za han-
del mięsem: niestemplowanem, oraz

dr. Szustera, dyrektora gimna-
zjum żydowskiego „Tarbut' (Za-
walna 4) grzywną w wysokości zł.
15 za bezprawną przebudowę gma-
chu.

POCZTA I TELEGRAF.
— Dodatek do spisu abonentów

teleionicznych. Dyrekcja Okręgu
Poczt i Telegrafów w Wilnie powia-
damia, iż wyszedł z druku Dodatek
do Spisu abonentów sieci telefonicz
nych Dyrekcji Okręgu Poczt i Tele-
fonów w Wilnie na rok 1935. Każ-
dy abonent, który opłacił należność
za otrzymany Spis główny, wkrótce
otrzyma z miejscowego urzędu pt.
bezpłatnie jeden egzemplarz Dodat-
ku. Nieabonenci lub abonenci, kitó-
rzyby życzyli nabyć większą ilość
Dodatków, niż doręczono im Spisów
głównych, mogą nabyć je w  urzę-
dach pt. w cenie 50 gr. za egzem-

-

bardzo mala,
biletów w najbliższych dniach.

Cena biletu III klasy — 20 zł. 50
gr., cenabiletuIIkl.28zł.50gr.

plarz. Tamże można również nabyć
za opłatą 1 zł, tomy zbroszurowane
zawierające łącznie 8 Dodatków
poszczególnych okręgów P. i T. w
Polsce.

: SPRAWY KOLEJOWE.
|  — Wagony motorowe w wil. dyr.
,P. K. P. Wileńska dyrekcja kolejo-
wa na jesieni wprowadza w obrębie
Wilna, N. Święcian, Lidy itp. anoto-
|rowe wagony, które będą kursowa-
ły na przestrzeniach bliskich. Pierw-
sze wagony „uruchomione zostaną
dn. 15 września rb.
W maju rb. odbyły się próbne

przejazdy wagonów motorowych na
terenie dyrekcji P. K. P, w Wilnie,
które wykazały szybkość i wygodę
dla podróżnych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kolejowe Koło Szybowcowe

zawiadamia, że 25 b. m. odbędzie
się o godz. 9 rano w kościele św.
Kazimierza nabożeństwo inaugura-
cyjne z okazji otwarcia Il-go Kursu

szybowcowych.
Uroczyste otwarcie Kursu Szy-

bowcowego odbędzie się 28 b. m. o
godz. 12 na szybowisku w Auszta-
gierach,

KRONIKA POLICYJNA.
— Awantura na ul. Wielkiej,

Wczoraj na ul. Wielkiej u wylotu
ul. Bakszty w godzinach wieczor-
nych zgromadził się olbrzymi tłum
przechodniów w ilości około 500
osób.

Przyczyną zbiegowiska było rze-
kome zaczepienie niejakiej Luby
Fapuach, zam. przy ul. Stefańskiej
18, przez czterech chłopców chrze-
ścijan w wieku lat 10—12, o nieu-
stalonych nazwiskach. W, obronie
uzekomo „napastowanej' żony wy-
stąpił Aron HFapuach, bijąc nielito-
ściwie chłopców grubym kijem. Mo-
mentalnie zebrał się tłum, który
położył |kres wymierzaniu chłop-
com „sprawiedliwošci“ i zająl grož-
ną postawę wobec krewkiego žyda,
który zatrzymany przez policję. w
komisarjacie został zwolniony,

Czy taki postępek żyda nie bę-
dzie ukarany?

Larostre i  Capeljer
typu Farmon. Lotnicy

znani złodzieje dostali

W. mieszkaniu tem spali

la Jakóba czeków amerykańskich

godz. 14-ej w czasie
wsią Dołbianka
Mała pow. grodzieńskiego wskutek
uderzenia pioruna w zabudowania
Karpaczy: Jana i Piotra wybuchł
pożar. Doszczętnie spłonęły dwie
stodoły na szkodę wymienionych
gospodarzy. O tejże godzinie drugi
piorun uderzył w zabudowania są-
siedniej wsi Kowale gm. Brzostowi-
ca Mała. Wskutek pożaru spłonęła

WYPADEK NA BOCZNICY KOLE-

JOWEJ.

W dniu 23 bm, na bocznicy
składów wojskowych prowianto-
wych przy ul. Legionów 2, w czasie
podjazdu do magazynu lokomotywy
nr. Ti 3-295 z dwoma wagonami to-
warowemi, oś przednia pierwszego
wagonu spadł z szyn, skutkiem cze-
go został uszkodzony chodnik beto-
nowy na przestrzeni 4-ch m. O $go-

ciąg odszedł na stację. Przyczyny
wykolejenia się nie ustalono, lecz
prowadzi się dochodzenie. 

—^

Zamykamy sprzedaž.

szkolenia kandydatów na pilotów.

dznie 7,30 wagon ustawiono i po-,
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Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

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

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 wiecz.
przedostatnie przedstawienie komedji w
3 aktach R. Niewiarowicza „Kochanek io
ja“ w reżyserji W. Ścibora.

Teatr „Rewja* Dziś
program p. t. „Szalona moc”.
seansów © godz. 6.30 i 9.15.

Z za kKotar studjo.
Soliści w radjo.

Dzień 24 b. m. przyniesie
stępów wybitnych solistów. Tak o godz.
17.00 usłyszymy z Katowic sonatę C-moll
na obój i fortepian Spandela w wykonaniu
Wojciech $myka (obój) i Aleksandra Bro-
chockiego (tortepian), o godz. 19.30 nasze-
go znakomitego śpiewaka Edwarda Bende-
ra, w programie, złożonym ze szczególnie
pięknych kompozycyj, zaś o godz. 21.00 w
ramach koncertu chopinowskiego pianistkę
Marylę Jonasównę. Koncert  chopinowski
transmituje Wrocław, Budapeszt 1 wszys-
tkie rozgłośnie węgierskie.
Dbajmy o słońce i powietrze

dzieci.
Przeceniamy często znaczenie leków i

preparatów farmaceutycznych, nie doce-
niamy natomiast tego co może nam dać
sama przyroda. Jest w wielu wypadkach
najlepszym lekarzem, najlepszym  hygjeni-
stą. Trzeba tylko umieć korzystać z jej
darów, trzeba doceniać, czem dla orga-
nizmu ludzkiego jest powietrze i słonce.
W maszym okresie lato jest wiaśnie tym
okresem, kiedy się zbiera zapasy zdrowia
na zimę, kiedy dzięki udostępnieniu poby-
tu ma wsi, lub dłuższym spacerem 1 wy-
cieczkami za miasto można chociaż czę-
ściowo wyrównać deficyty zimowych wa-
runków bytowania. O znaczeniu racjonal-
nego wykorzystania lata dla dzieci, będzie
mówić dr. Stanisław Srednicki w dniu 24
b. m. o godz. 16.00 w odczycie z cyklu
„Wiskazówki dla miodych matek“ — p. t.
„Dbajmy o słońce i powietrze dla dzieci”.

„Komendant w stosunku do dzieci".
O stosunku Komendanta do dzieci bę-

dzie mówił Juljusz Kaden-Bandrowski w
odczycie swym z cyklu „Ze wspomnień o
Piłsudskim, Odczyt nadany będzie w dn.
24 b. m. o godz. 21.30.

Serenada AL Tansmana,
Trio Aleksandra Tansmana w formie

serenady na fortepian, skrzypce i wioloa-
czelę, którą nada Rozgłośnia Lwowska. na
wszystkie stacje Polskiego Radja, w środę
dnia 24 lipca o godz. 21.40, jest jednem z
najciekawszych dzieł muzyki kameralnej w
poważnym dorobku artystycznym tego mło-
dego kompozytora polskiego, osiadiego w
Paryżu. lechnika Ikompozytorska, wzoro-
wana na szkole francuskiej w połączeniu z
treścią dźwiękową 0; podkładzie rodzi-
mym wydała tu dzieło jednolite, interesu-
jące od pierwszej do ostatniej nuty. Wyko-
nawcami tego tria będą znani muzycy
lwowscy: prof, Czapliński, prof, Danczow-
ski i dr. Edward Steinberger.

„Awantura z dyiterytem* w Teatrze
Wyobraźni”,

W, dniu 24 b. m. o godz. 18,00 Teatr
Wyobraźni nadaje wesoły skecz „Awantu-
ra z dyiterytem* zradjonizowany podług
opowiadania znakomitego Marka Twaina,

oryginalny
Początek

kilka wy-

dla naszych

przez Adę Artzt. Skecz ten nadaje roz-
głośnia lwowska na wszystkie stacje pol-
skie.

Lotnicy francuscy nad Wilnem
W. dniu wczorajszym nad Wil- sylji do Dyneburga,

nem przelecieli 2 lotnicy francuscy przez Połock udadzą
na aparacie skwy. (h)
lecą z Mar-!

Znaczna kradzież .
GRODNO. W. nocy z dn. 21 na banku „American Express Compa-

22.VII rb. w miasteczku Łunnie nie- ny” na sumę 550 dol., w gotówce 50;
się przez o- zł. pol. i 12 koron czeskich, oraz ze-

twarte okno do mieszkania Chai:garek na rękę finmy „Omega' war-
Gduńskiej przy ul Paderewskiego.| tości 10 dolarów. Na szkodę Józefa

krewni| Edwarda skradziono 9 dol, 45 cen-
Gduńskiej, przybyli z Ameryki, Jó-|tymów trancuskich, zegarek ręczny
zei Edward i Finkiel Jakób. Złodzie|wartości 35 dol. Ogółem amerykań-
je niespostrzeiżeni przez, nikogo do-|skim gościom skradziono przedmio-
konali kradzieży na szkodę Finkie-|ty wartości 3.204 zł.

a następnie
się do Mo-

Pioruny palą zabudowania
GRODNO, W dniu 18.VII br. o doszczętnie stodoła i chlew wraz z

burzy, nad tegorocznemi
gm. Brzostowica do Aleksandra, Michala i Antonie-

zbiorami naležącemi

go Olizarewiczow.  Poszkodowani
podają straty na sumę 6.724 zł,

Nad gminą werenowską przeszła
wielka burza połączona z ulewą i
piorunami, Od uderzenia piorunów
zapaliło się kilka budynków, przy-
czem zabity został 74 letni Jan Beć,
który pasł na łące bydło (h)

 

ŚMIERTELNE PRZEJECHANIE

W. dniu 22 Ibm. o godz. 19.15 na
szosie  Wilno—Niemenczyn, na 4
km. od Niemenczyna, autobus kur-
sujący na linji Wilno—Niemenczyn
przejechał Emilję Symonowiczową,
lat 57, mieszkankę wsi Pron, gminy
kiemieliskiejj pow. święciańskiego.
Symonowiczową przewieziono do
Niemenczyna gdzie w czasie udziela
nia jej pierwszej pomocy przez le-
karza wojskowego zmarła. Szofera
Walickiego i autobus zatrzymano.

„CHCESZ ROZRYWKI?
SŁUCHAJ RADJA*.

 

!

Warunki przyjecia na wydziat Rolniczo-Lešny
Uniwersytetu

Podania o przyjęcie na studjay
wnosić należy w terminie od 16
września do 21 września br,

Do podania należy dołączać:
1) życiorys, napisany własno-

ręcznie na specjalnymi formularzu z
naklejonemi 2 fotografjami form.
8X4 em. (formularze wydawać bę-
dzie bezpłatnie odźwierny w Coll.
Minus),

2) metrykę urodzenia w orygi-
nale,

3) świadectwo dojrzałości w ory-
ginale,

4) świadectwo, stwierdzające
stosunek do służby wojskowej, o ile
kandydat jest w wieku poborowym.

Studja na Wydziale Rolniczo-
Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego
trwają 4 lata, poczem studenci, po
złożeniu wszystkich egzaminów, na-
pisaniu pracy dyplomowej i złożeniu
końcowego egzaminu, otrzymują ty-
tuł inżyniera.

Wydział posiada folwark poka-
zowo - doświadczalny w Golęcinie,
który, znajdując się w dogodnem po-
łożeniu, tuż przy zakładach nauko-
wych, daje słuchaczom możność
wglądu i pokazu wszelkich czyn-
ności gospodarczych.

 

«
>

Polskie Radjo Wilno
Šroda, dnia 24 lipca 1935 r.

6.30: Pieśń. 6.36: Pobudka do gimnasty-
ki. 6.50: Muzyka. 7.20: Dzien. por. 7.30:
Pogad. sport.-turyst. 7.35: D. c. muzyki.
8.25: Wiskazówki praktyczne. 11.57: Czas.
12.03: Kom. meteor. 12.05: Dzien. poł
12.15: Koncert Ork. T. Seredyńskiego. 13,00
Chwilka dla kobiet. 13.05: Mozart
Kwartet d-dur Nr. 8. 15.15: Aud. dla dzie-
ci. 15.25: Życie kult, i artyst, miasta. 15.30:
Koncert muzyki lekkiej, 16.00: „Dbajmy o
słońce i powietrze dla dzieci” pogad.
16.15: Płyty. 16.50: Codz. odc. prizy. 17.00:
Koncert. 17.20: Koncert. 18.00: „Awantura
z dyfterytem' wesoły skecz. 18,15: „Cala
Polska śpiewa”. 18.30: Przegląd litewski.
18.40: Chwilka społeczna, 18.45: Landowska
na płytach. 19.15: Konc. rekl. 19,30: Recital
śpiewaczy Edwarda Bendera. 19.50: „Świat
się śmieje” pzegląd humoru zagran.
20.00: Odczyt rolniczy. 20.10: „Twórczość
muzyczna Wilna“. Koncert, 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Obrazki z życia dawnej i
współcz. Polski“. Pogad. 21.10: Koncert
chopinowski. 21.30: Ze wspomnień o Pił-
sudskim, 21.40: Trio Aleksandra Tansmana.
22.10: Wiad. sport.. 22,20: Mała Ork. P. R.

PAN|

 
najlepsze,3 dodatki.

 

Poznańskiego
Również w pobliżu zakładów

mieszczą się pola doświadczalne,
ferma hodowlana, ogrody gospodar-
cze i inne objekty pomocnicze do-
świadczalne zakładów naukowych.

Słuchacze korzystać mogą ze sty-
pendjów, w myśl ogólnych rozporzą-
dzeń Min. Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego.

 

ZNÓW ZABÓJSTWO NA
WESELU.

MOŁODECZNO. Wi dniu 21 bm.,
około godz. 14-ej, we wsi Kozły,
gminy kraśniewskiej powstała  bój-
ka na weselu na tle porachunków
osobistych. 26-letni Konstanty Rud-
niec vel Frąckiewicz pchnął nożem
w prawą stronę piersi 24-letniego
Zacharjusza Baranowskiego, który
po kilku minutach zmarł.

CIĄGŁE BÓJKI WŚRÓD WIEŚ-
NIAKÓW.

POSTAWY. W, dniu 22 bm., oko-
ło godz. 18-ej w czasie kłótni na po-
lu wsi Ałaszki Małe, gminy woro-
pajewskiej, Dymitr  Turonok  ude-
rzył kołkiem po głowie Grzegorza
Sikorę. Lekarz stwierdził  silny
wstrząs mózgu.

BRASŁAW. W, dniu 14 bm. o-
koło godz. 24-ej, we wsi Trybuchy,
gminy drujskiej, powstała po zaba-
wie tanecznej bójka, w czasie której
Juljan Lesowicz został uderzony ka-
wałkiem żelaza po twarzy.  Leso-
wicz ma złamany grzbiet i kilka zę-
bów wybitych. Poderzani są o tę
masakrę Ignacy Bołyszko i Antoni
Giron.

52
SIEKIERĄ PO GŁOWIE.

Podczas nielegalnego wyrębu
drzewa w lesie należącym do St.
Sawefa, mieszkańca wsi Raszuny
śm. raduńskiej zostali aresztowani
B. Walukiewicz z synem i Kuźmiak.
W. czasie odprowadzania do leśni-
czówki Walukiewicz siekierą ude-
rzył po głowie Sawela, rozbijając
miu głowę. Sawela w stanie bezna-
dziejnym skierowano do szpitala.
Walukiewicza i kompanów areszto-
wano. (h)

 

DZIŚ PRZEBÓJ.

MiłośćwKarpatach
(ZE ŚWIĄTA LEŚNYCH LUDZI).

Wlejki dramat życiowy nagrodzony złotym medalem,całkowicie. śpiewany I mówiony
w języku czeskim, dla wszystkich zrozumiałym. Wyjątkowo bogaty nadprogram: —

Ceny: Balkon na wszystkie seanseĘ25 gr. parter od 54 gr.
 

Na wszystkie
PREMJERA!HELIOS|

 

„Kario
Atrekcyjaa rewja na aeroplanach.

OSTOJĄ
     

   

 

      
    

  
jest
umiejętna

zaś ogłoszenie w bardzo

„Dziennik
ADMINISTRACJA
  

Kupno R
wii (i RÓŻNE. į

LBRGEGAGEGEAO

КОЛОМе
w znaczniejszej kwo-
cie może otrzymać
na dogodnych warun-
kach na b. korzystną
inwestycję — ziemia-
nin, posiadający ure-
gulowaną hipotekę.
Uierty do Adm. „Dz.
WiL'* pod lit. „B. R.“

li
MASZYNA

„Singera“, nožna,
centralna, okazyjnie
do sprzedania. Anto-
kolska 30 m. 7. 334

OŚRODEK
150 ha i oddzielne
działki od 10 do 40
ha sprzedam tanio.
Na miejscu miastecz-
ko, kościół, targi, las,
woda, szosa i t. p.
Oferty do Adm. „Dz.
WiL* pod „Kupno*,

MAJĄTEK
do 100 ha z długiem
kupię. Miejscowość
obojętna. Zgłpszenia

ZA DŁUGI
b. męża Mieczysła-
wa Chmary nieodpo-
wiadam. (—) Marja
Chmarzyna, primo- 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

do Adm. „Dz. Wil“ча мК voto Słotwińska. 328
„W. K. ii 

handlu, przemysłu i rzemiosła

Reklama

nigdy nie zawiedzie.
przy ul. Mostowej 1 — jest czynna

od godz. 9 do 20-ej —tel. 12-44,

seanse; balkon 25 gr, parter od 54 gr.
1) Wspaniały film, pełny werwy humoru

i pikanterji

TAJEMNICZY DETEKTYW
W roli gł. Lee,Tracy | Madge Evans.

2) Rewelacja sezonu! Dwieście najpiekniejszych dziewcząt w filmie

Kate W roll główne|.

Dolores Del Rio.
Nad program: Aktualja,

poczytnem piśmie

Wileński”

 

DO SERC LUDZI |(RRIS
współczujących  nie-
szczęściu wołają -ro- į PRACA.
dzice, znajdujący się
z rozpaczliwem I
żeniu 0 ratunek i

pomoc dla chorejna| RO °
śruślicę córki, która| posady przy kościelezdukokiacey last ii dozorcy, stróża lub

zdolną, a niema žad-kościelnego. „_ Obejmę
nych środków dla E iesan -
poratowania zdrowia, już, Sr uFi =

Adm. „Dz. Wil* dla slżodiwa, ilgos„Chorej“, 12 >
 

 

STARA POLSKA |?ЕЛИНБИННННННЫИЫ
dochodowa firma, s]

4 NAUKA. idąc w chwilowej tru-,
dności, zwraca się tą;
drogą do sc uznają-
cych potrzebę popie- FACHÓWY © ©

rania polskiego han-
dlu, o dzialek» AB KOREPETYTOR
6 miesięcy 300 zł.
Pożyczkę zabezpieczę
ruchomościami więk-

przygotawia do Pań-
stwowej Szkoły Tech-
nicznej zeprze
rzedmiotów. Warun- szej wartości, Zapła-

cę zgóry wysoki *"/e. skromne. Zawalna
Oferty do Adm. „Dz.| 30—36.
WiL* pod lit. B.A.W.'*

OdpowiedzialnyredaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ. |


