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Wilno,

W trzecią rocznicę śmierci

sTe.
SLNESTRA- PRZEKYSŁAWA MALORIECKIEGO

EM. PUŁKOWNIKA W.
Odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Kazimierza we

wtorek dn. 30 b. m. o godz. 8 rano.
O czem zawiadamia

ŻONA.
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Przed obradami Rady Ligi Narodów
NOTA RZĄDU ABISYŃSKIEGO

DO L. N.
PARYŻ. (Pat). Havas donosi z

Genewy: Sekretarjat Ligi Narodów
otrzymał notę ministra spraw zagr.
Abisynji, przeczącą, jakoby rząd
abisyński kiedykolwiek zgodził się
na ograniczenie komipetencji arlbi-
trów. Nota abisyńska z 17 b. m. bę-
dąca odpowiedzią na notę włoską z
14 b. m. już wyraziła pogląd, iż do
rady Ligi należy decyzja w sprawie
przeciwnych tez arbitrów obu stron.
W, odpowiedzi z dnia 23 b. m. rząd
abisyński całkowicie podtrzymuje
argumentację swego agenta.

Agencja Havasa przypuszcza, iż
wobec odpowiedzi Abisynji na notę
włoską można uważać udział Włoch
prawie za pewny, przynajmniej w
pierwszych zebraniach rady. :

PARYŻ. (Pat). Z' Addis“ /Albeby
donoszą: Ministerstwo spraw zagi.
ogłasza pismo, wręczone dziś posło-
wi włoskiemu w Addis Abebie, po-
twierdzające odbiór noty z 23 b. m.
Rząd abisyński oświadcza, iż nie'
ponosi winy za przerwanie prac ko-
misji arbitrażowej. Liga Narodów|
może ewentualnie wypowiedzieć się
w tej sprawie. Pismo dodaje, że Abi-
synja zgodziła się poddać arbitrażo-
wi incydent w Ual - Ual, stwierdza
jednakże, iż przynależność tej miej-
scowości do Albisynji jest faktem.

CAŁOKSZTAŁT KONFLIKTU CZY
TYLKO ZATARG W, UAL - UAL.

LONDYN. (Pat). Prasa londyńska
pisze, że Anglja nie zgodzi się na!
żądanie Włoch ograniczenia dysku-

sji na radzie Ligi do zatargu granicz-
nego w Ual-Ual. Jeżeli „Włochy
chcą uniknąć dyskusji ogólnej, to
muszą się zgodzić na konsultację
trzech mocarstw na podstawie trak-
tatu 1906 r. Do tej koncyljacji mu-
siałaby być później przyciągnięta
Abisynja, co zgóry przesądzałoby,
że nie może być mowy o żadnem о-
graniczeniu statutu politycznego
Abisynji, zastrzegając w ten sposób,
że zakres koncesji dla Włoch będzie
ściśle gospodarczy,

RZYM. (Pat). Prasa włoska pi-
sze, że przed depeszą Mussoliniego
do Ligi, rada nie wiedziała, czy ma
się zajmować całokształtem konflik-
tu, czy iucydeniem w Uai-Ual. O-
becnie wiadomo, że, albo rada zaj-
mie się tą jedyną sprawą, albo Wło-
chy zrzucą całkowicie z siebie od-
powiedzialność,.. „Mussolini postawił
na porządku obrad zagadnienie sto-
sunków pomiędzy Włochami a Ligą
Narodów.

ZNAMIENNY ARTYKUŁ
MUSSOLINIEGO,

RZYM. (Pat). We wszystkich ga-
zetach włoskich ukazał się artykuł
Mussoliniego, w którym tenże pisze:
Negus przemawia w imieniu Ligi
Narodów. Niedługo dojdzie do tego,
że w imieniu cywilizacji będzie bro-
nił „czcigodnej | instytuoji“ jakiś
wódz plemienia ludożerczego. O-
becnie doszło do tego, że państwo,
gdzie istnieje niewolnictwo przema-
wia w imieniu paktu Ligi. Włosi za-
pisują się do wojska i powiedzą
ostateczne słowo o swej misji histo-
rycznej. Mussolini kończy swój arty-
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' Przešladowanie kato
BERLIN. (Pat), Z Akwizgranu

donoszą, że w  Stelbengmuehke

MANIFESTACJA W. CIESZYNIE.'

CIESZYN. (Pat), W, Cieszynie
odbyła się dziś wielka manifestacja
z okazji 15-ej rocznicy podziału
Śląska Cieszyńskiego. Ogółem wzię-
ło udział w manilestacji około 20.000
ludzi. Po przemówieniach obrazują-
cych okoliczności, w jakich doszło
do podziału Śląska, zebrani uchwa-
lili rezolucję przeciw gnębieniu Po-
laków pod zaborem czeskim.

WYJAZD PAPIEŻA
DO_CASTEL GANDOLFO,
RZYM (Pat). Papież Pius XI uda

się w przyszłym tygodniu do Castel
Gandolfo, gdzie pozostanie przez
sierpień i wrzesień.
BDGEO GE2DDEDADIDEDSDLA

PODPALENIE DLA UZYSKANIA
PREMJI UBEZPIECZENIOWEJ.
GŁĘBOKIE. (Pat). W) dniu 25 b.

m. we wsi Podwargary, gminy por-
pliskiej, wybuchł pożar w domu
mieszkalnym, należącym doEmilji
Kozłowskiej, Spalił się całkowicie
dom mieszkalny i stodoła. Ustalono,
że Kozłowska oblała ściany budyn-
ku naftą i podpaliła, aby z uzyska-
nej premji ubezpieczeniowej wybu-
dować sobie nowe domostwo we
wsi Sierodziny,
nabyła 5 ha ziemi,

  
gdzie już poprzednio $.

lików w Niemczech
rozwiązany został związek katolic-
kiej młodzieży, a trzej jego przewod
niczący aresztowani. Wikary tej pa-
rałji zmuszony został do opuszcze-
nia regencji akwizgranskiej,
brano prawo nauczania dwum księ-
żom w miejscowości Neuss. Mini-
ster spraw wewn. Badenji polecił
skonfiskować majątki trzech po-
przednio rozwiązanych organizacyj
katolickich, Nadburmistrz Nuerzbur-
ga w bBawarji polecił do 15/8 prze-
dłożyć sobie nazwiska tych pracow-
ników, których dzieci są czionkami
związków katolickich.

=

=
\Białorusini w wyborach udziaiu |

nie wezmą
Na ostatniem posiedzeniu Biało-

ruskiego Komitetu Narodowego w
Wilnie rozpatrywana była sprawa
wzięcia udziału przez Białorusinów
w wyborach do Sejmu, Na posiedze-
niu tem zebranie uznało, iż nowa u-
stawa wyborcza nie daje prawa gło-
su do Sejmu szerokim warstwom
ludności nie posiadającej wyższego
wykształcenia czy też osobistych
zasług wobec Państwa, ogranicza
następnie równość wyboru obywa-
teli, nie dając im prawa bezpośred-
niego wysuwania kandydatur do
ejmu i że wobec tego Białorusini

nie wezmą udziału w wyborach,

Poniedziałek 29 Lipca 1935 r.

Min. Jędrzejewicz w ЗОЙ
SOFJA. (Pat). Dziś na bułgarską

stację graniczną Dragoman przybył
minister W. R. i O. P, Wacław Ję-
drzejewicz. Po powitaniu min. Ję-
drzejewicz udał się do pałacu k:6-
lewskiego, wpisał się tam do księgi,

| następnie odwiedził min. Radewa,
| ministra spraw zagr. i premjera,
|Wreszcie gen. rewizytował
„polskiego ' ministra.

Na terenie województw zachod-
nich rozpoczęło
ugrupowanie niemieckie.  Zjedno-
czenie Niemieckie (Deutsche Vere-
iningung, w skróceniu D. V.) nie
jest formalnie stronnictwem  poli-
tycznem, Jest ono stowarzyszeniem
zarejestrowanem, z siedzibą w Byd-
goszczy i prawemi zakładania oddzia
tów na całym obszarze województw
poznańskiego i poinorskiego.
W założeniu swem Deutsche Ve-

reinigung miała się stać ouganizacjąkuł: Jesteśmy pewni, że skończy ponadpartyjną, skupiającą , ogół
się tak lub prawie tak: Albo Liga|Niemców z Poznańskiego i Pomorza.
Narodów przeniesie się do Addis|Ponieważ jednak bardziej radykal-
Abeby, albo negus stanie się człon-|na społecznie Partja Młodoniemiec-
kiem angielskiej partji pracy lub |ka (Jungdeutsche Partei) po pew-
członkiem filantropijnego stowarzy- |nym okresie wahań postanowiła u-
szenia w Londynie, Rozwiązanie | trzymać swą samodzielność i pozo-
możliwe. stać poza obrębem Zjednoczenia

Niemieckiego, to ostatnie stało się
PAPIEŻ O ZATARGU WŁOSKO-| w rezultacie organizacją żywiołów

ABISYNSKIM. t zw. staroniemieckich, ciążących
MIASTO WATYKAŃSKIE (Patjiku prawemu skrzydłu partji hitle-

W. dniu wczorajszym z okazji 65-ej rowskiej w. Niemczech.  Zasiągsocznicy śmierci Justyna de Jacobi- działalności D. V. ogranicza się do
sa, legata papieskiego w Abisynji, Poznańskiego i Pomorza, a w innych
Papież wygłosił do dostojników wa- dzielnicach państwa polskiego ży-
tykańskich przemówienie, w którem wioły staroniemieckie mają swe o-|poruszył sprawę wsłosko - abisyń- sobne organizacje.

(ską, oświadczając, iż należy wierzyć _ Formalnie działalność П. М, о-w pokój chrystusowy i mieć ufność,

 

działalność nowel czasowy

Nr. 206

„Deutsche Vereinigung”
Do tej pory istniał zarząd tym-

z p. von Witzlebenem na
czele. Dopiero na pierwszym zjeź-
dzie delegatów D. V, z całego Po-
znańskiego i Pomorza, który obra-
dował w Bydgoszczy w dniu 24
czerwca rb. przy udziale tysiąca o-
sób, wybrany został prawidłowy
zarząd główny.

Do prowadzenia agend D. V.
istnieją w paru większych miastach
obu województw specjalne biura
(Geschaftstellen). Główne biuro D.
У. (Hauptsgeschaftstelle) znajduje
się w Bydgoszczy. Kierownikiem
jego od samego początku istnienia
D. V. jest dr. Kohnert, powołany o-
becnie na prezesa całej organizacji,

Kierownicy biur wyjeżdżają od

rzędowania do innych miast powia-
towych podlegającego sobie terenu
i urządzają tam konterencje (Sprech
stunden) z miejscowymi działaczami
i członkami D, V.

Deutsche Vereinigung ma własne
sztandary. Grupy młodzieży przy
D. V. posiadają osobne umunduro-
wania (białe bluzy) i hymn organi-
zacyjny o charakterze ślubowania
(t. zw. Feuerspruch). Członek orga-
nizacji nosi nazwę odaka (Volksge-
nosse, w skróceniu Vg), a nomen- granicza się do akcji kulturalno-

że nie stanie się nic takiego, co nieo mie oświatowej i filantropijno-samopo-
byłoby zgodne z prańtddą,sprawiedli- mocowej, w rźeczywistości jednak
wością i miłosierdziem. jest to organizacja przedewszyst-
O SC polityczna o charakterze

' stronnictwa.
" POWTÓRNIE DO BEREZY | W. ciągu niecałych 10 miesięcyKARTUSKIEJ. swego istnienia Deutsche  Vereini-
W ub. wtorek, 23 b, m. w Żywcu $ung zdołała powołać do życia. 248

aresztowano w godzinach popołud- grup lokalnych, liczących razem
niowych 26-letniego Wilhelma Bar- około 50.000 członków. Tem sa-
tyzela, który przebywał w lokalu mem, jak z. satysfakcją podkreślił
Stronnictwa Narodowego. jeden z założycieli О. М., p.Erich

Bartyzela osadzono w więzieniu von Witzleben, Zjednoczenie Nie-
w Wadowicach, a następnie autem mieckie jest dziś najsilniejszą wo-
wywieziono do Berezy Kartuskiej. $óle organizacją niemiecką na ob-
Kol. Bartyzel jest obecnie izolowa- Szarze tałej Polski, :ny po raz drugi. Wj r. ubieg. przeby-! „Podstawową „jednostką organiza-
wał w Berezie Kartuskiej przez 6 cyjną D. V. jest grupa lokalna
miesięcy. , (Ortsgruppe, w skróceniu OG).

Powody aresztowania nieznane. Władząpowiatową jest „powiatowy
„Kurjer Poznański” donosi, iż mąż zaufania”  (Kreisvertrauens-

zaaresztowano red, Zajączka „ Biel- mann), a SZ ago a:ska, który bawił na wypoczynku w nawczą całej organizacji jest za-Pieikańiu. Policja Rade red. rząd główny (Hauptvorstand) z sie-Zajączka do Bielska, skąd odstawio- dzibą w Bydgoszczy, wybieranyno go natychmiast do obozu kon- przez zjazd delegatów „ (po jednym
centracyjnego w Berezie Kartuskiej, delegacie na 50 członkówj.

TOUR DE FRANCE.
PARYŻ, (Pat). W niedzielę га-! 5 PO PŁkańczył się: we Francji największy|

na świecie wyścig kolarski, znany'
pod nazwą Tour de France. Przez
28 dni najwybitniejsi kolarze świata
przejechali na rowerze całą Francję.
Jak zwykle największą przeszkodą
dla kolarzy były Alpy i Pireneje. Na
tych etapach wydarzyło się najwię-

 

tym sezonie mecz piłkarski z
rozgrywek o wejście do Ligi,

strzem Polesia,

Kotwica.
Bramki zdobyli: Drąg, Pawłow-

ski, Browiko, Naczulski i Hajdul, a
dla Kotwicy: Krakus i Tejmosław-
ski z karnego.

Sędziował słabo p. Kostanowski.
nai a

| OTWARCIE DZIECIŃCA
W DRUSKIENIKACH,

DRUSKIENIKI. Dnia 1 sierpniagdyž . tak nie mają możności wy-| TA
brania swych przedstawicieli, któ-,"; b: odbędzie się uroczyste otwar-

ną. Wygrał wyścig Romain Maes,
przebywając 4,338 km. w 141 godz.!
32 min. i 39 sek. :

 
rzyby bronili interesów narodowo- Sie dziecińca przy zakładzie leczni- !
ści białoruskiej w Sejmie. „czego stosowania słońca powietrza
wot na bez sprze- i! ruchu. Uroczystość ta będzie saciwów wyniosło następującą rezo-, Mitowana przezradjo. Poilucję: „Białoruski Komitet Narodo-  Wieniach nastąpią pokazy, jak @-wy w Wilnie postanowił swych mnastyka, ćwiczenia w wodzie i

kandydatów do Sejmu i Senatu nie $"Y ruchowe.
wystawiać w wyborach do Sejmu i POŻAR W. M. IWJE.
Senatu w m. wrześniu 1935 r. i żad-| Wi m. Iwje z nieustalonych przy-nego udziału w nich nie brać”. czyn wybuchł pożar.

Uchwałę podpisali: przewodni- mieni padło 4 domy mieszkalne, 3czący Białoruskiego Komitetu Na- składy i kilka budynków gospodar-rodowego J. Poźniakow i sekretarz
| komitetu WŁ Kozłowski, (h) |Straty są znaczne. (h)

 

W. K. S. Śmigły — Kotwica 5:2. |“
Wczoraj odbył się pierwszy W. długodystansowe mistrzostwaserji

Pastwą pło-;
| sanitarne.

skich wrąz z kilkunastoma świńmi, |

| klatura ta używana jest także w
' prasie organizacyjnej.
> Głównym organem D. V. bydgo-
ska Deutsche Rundschau, redago-
wana przez p. Starkego. Drugie naj-
większe pismo to Posener Tageblat.
Poza tem Deutsche Vereinigung jest
popierana przez szereg pomniej-
szych pism niemieckich, wychodzą-
cych w miastach prowincjonalnych.

Pod decydującym wpływem
Deutsche Vereinigung znajdują się
najpotężniejsze gospodarcze organi-
zacje niemieckie w Wielkopolsce i
na Pomorzu, a mianowicie West-
polnische Landwirtschaftliche Ge-
sellschaft (w
Welage), działająca
Foznańskiego, dalej odpowiednik
Welage na Pomorzu: Landbund
Weichselgau, a nadto t. zw. Wint-
schaftsverband  stadtischer  Beruie
oraz większość spółdzielni i banków
niemieckich,

O działalności D. V. w artykule
następnym,

na terenie

FE(ROSRADNZOWCAINK NBA TRS I

' M.ER""zęmistrzem

A Odbyły się wczoraj w Trokach

WE
Warunki były b,„wackie Wilna.

W. K'S. śbigdy epofleal się z mi: jtrudne, gdyż przez cały czas padał

drużyną z Pińska kryt okiemi falami,
Kotwicą. Wygrali wilnianie 5:2 (1:0). ao A

cej wypadków. M. in. kolarz hiszpań Mecz był mało ciekawy. Tempo gził przez cały czas Stankiewicz zski Cepede zginął śmiercią tragicz- Ospałe. Do przerwy przewagę miała

ulewny deszcz, a jezioro było po-

|. Dystans wynosił 4 klm, Prowa-

j Ogniska, który wygrałby niewątpli-
wie gdyby nie wypadek. Najechał

| bowiem na niego kajak,
|, Zwyciężył obiecujący pływak
,A. Z. S. Pimpicki w czasie 1 godz.
,20 min, 13,8 sek, 2) Stankiewicz
| Ognisko 1:23. 25,3, 3) Maszelnik z

| Makabi 1:47.5,
! Startowało 8 zawodników. U-
| kończyło tylko 3. Pozostaliwycofali
się,

| Wypadek motocyklowy z Br.
Morozem,

| We wczorajszym rajdzie moto-
icyklowym Wilno — Białystok —
"Wilno miał miejsce wypadek.

Br. Moroz koło Połukni najechał
na przechodzącą przez szosę krowę.
Połamał on jej nogi, a sam dotkliwie
potłukł się,

Wysłano po niego z Wilna auto

czasu do czasu ze swych miejsc u-

popularnym skrócie



' jest bardzo uboga.
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JAKA DZIš BĘDZIE POGOD 47
Pogoda zmienna z przelotnemi

deszczami, zwłaszcza na wschodzie
i południu.

Dość ciepło.
Umiarkowane, chwilami pory-

wiste wiatry z zachodu i północo-
zachodu.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Apteka Miejska — Wileńska 23, Apte-

ka Chomiczewskiego — W. Pohulanka 25.
Apteka Chruścickiego — Ostrobramska 28.
Apteka Filemonowicza — Wielka 29. 4

Z MIASTA.
—Protokuły karne za handel w

niedzielę. Organa policji sporządziły
wczoraj 11 protokułów karnych za
handel w niedzielę. Najwięcej pro-
tokułów sporządzono w. dzielnicy
żydowskiej, gdzie w niedzielę kwit-
nie niedozwolony handel. (h)

SPRAWY MIEJSKIE
— Firma warszawska proponuje

wyasialtowanie ul. Mickiewicza.
Zarząd m. Wilna otrzymał ofertę
jednej poważnej firmy warszaw-
skiej na wyasialtowanie ulicy Mic-
kiewicza. Firma proponuje dogodne
waruniki, Zarząd miejski ofertę tę
ma rozpatrzyć, (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Pościg ulicami miasta za zło-

dziejami. Przechodzący wczoraj uli-
cą Subocz posterunkowy | kom.
spostrzegł dwuch podejrzanych o-
sobników z pakunkami, którzy na
widok zbliżającego się policjanta
wsiedli do dorożki i poczęli uciekać
ulicami Hetmańską i Bosaczkową
do ul. Szpitalnej.  Posterunkowy
wskoczywszy do innej dorožki do-
pędził ich na ul. Szpitalnej, Jednego
z uciekających opryszków wraz ze

 

Norocz w objektywie artysty
fotograia

turystyczna w Polsce
Nie mogą jej za-

Literatura

stąpić suche przewodniki, naogoł
również niedostateczne,

Wileńszczyzna wogóle dotych-
czas przewodnika lub choćby tucy-
stycznego opisu nie doczekała się.

Źwłaszcza miejscowości znane
już w całej Polsce, ściągające rok-
rocznie rzesze turystów, letników i
wycieczkowiczów wprost proszą się
o artystyczne, nieszablonowe ujęcie

ich osobliwości słowem  drukowa-
nem, o zilustrowanie ich piękna [o-
tografją, ołówikiem czy pędziem ar-
tysty. Rozrzucone tu i ówdzie po
czasopismach codziennych i specjal-
nych impresje i wrażenia przygod-
nych wędrowców nie mogą zastąpić
osobnego wydawnictwa.

Narocz, największe w Polsce je-
zioro, o którem ostatnio głośno się
stało w całej Polsce, nie miało do-
tychczas książki o sobie.

A przecież jest to wdzięczny te-
mat literacki nietylko dla poszuku-
jącego wrażeń turysty. Znalaziby
pole popisu i pracy i geograf, i
etnograf, i społecznik, i przyrodnik,
a nietylko artysta. En

Pod tym względem jednak Wi-
leńszczyzna i pojezierze brasławskie
i Narocz z okolicznemi mniejszemi
jeziorami wciąż są jeszcze w litera-
turze tabula rasa.

To też miłośnicy największego w
Polsce jeziora, podobnie jak i wiel-
biciele krajobrazu wileńskiego przyj
mą zapewne z niekłamanem  zado-
woleniem ukazanie się w druku
książki o Naroczy. *)

Niewielka ta książeczka zasłu-
guje na to, żeby ją jaknajbardziej
spopularyzować,

Na całość jej składają się impre-
sjonistyczne ale bezpretensjonalne

38 ilustracyj ze zdjęćopisy autora,
krótka częśćfotograficznych oraz

informacyjna. S

„W ciągu dłuższego czasu, —
mówi w przedmowie wydawca iksią-
żki, — z przyjacielem moim Janem
Bułhakiem studjowaliśmy nieraz nie-
bo i barometr, by w wyniku tych
obserwacyj przemierzać autobusem
120 kilometrów bardzo kiepskiej do
niedawna drogi, nietyle łączącej, ile
dzielącej Wilno i Narocz. A naro-
czańska aura =. 30 kapryśna
i nieuprzejma dla turystów, zwiasz-
cza śpieszących się i niecierpliwych.
Co robić na jeziorze z aparatem,

jeśli pogody jest zadużo lub zamało?

Jeśli niebo szczerzy się bezchmur-

 

Największe je-

autora.

Skł. gł.

*) Jan Bułhak. Narocz.

zioro w Polsce, Z 38 ilustracjami

Nakładem Stanisława Turskiego.
w księgarni św. Wojciecha. Wilno 1935. |mawiająca z tych zdjęć sprawia, żetelników.

 

wileńska.
skradzionem ubraniem (garnitury
męskie i płaszcze damskie wartości
kilkuset ziotych) udało mu się za-
trzymać. Ujęty okazał się znanym
policji zawodowym złodziejem An-|
tonim Bielawskim, zam. przy ul.
Wąwozy 6. Towarzyszący mu zło-|
dziej zbiegł. (k)
—  Zgubił wartościowe doku-

menty, .Gabrjel Czapliński, zam.
przy ul, Konarskiego 29, zameldo-
wał policji o zgubie teczki skórzanej
zawierającej weksle, oraz dokumen-
ty hipoteczne i inne, wydane w
Charbinie i Władywostoku. (k)
— Podrzutek. Do I kom. P. P.

dostarczony został podrzutek płci
męskiej, w wieku około półtora ro-
ku, znaleziony w bramie przy
zauł. Szwarcowym 5. Podrzutek za-
opatrzony był w kartkę z następu-
jącą treścią: „Chrzczony, Henryk,
Polak“.  Polioja poszukuje rodziców
|porzuconego dziecka. (k)

ŚMIERTELNY CIOS NOŻEM
SZEWSKIM.

W niedzielę, 28 b. m. o godz.
18-ej przy ul. Zydowskiej przed do-
mem nr. 7, powstała sprzeczka mię-
dzy szewcem z Nowych Trok, Fran-
ciszkiem |Iwanowskim, a Antonim
Szypczynem, mieszkańcem Wilna
(ul. Swistopole 8). W] czasie sprzecz
ki Iwanowski szewskim nożem za-

"dal cios Szypczynowi w okolicę
| ucha, przebijając mu anterję. Szyp-
(czyn, przewieziony, do szpitala Zy-
|dowskiego, w godzinę po wypadku
zmarł, nie odzyskując przytomności.
Zabójcę /aresztowano. _ Sprzeczka
powstała na tle rozrachunku za
poczęstunek,

 
nym lazurkiem, lub płacze brudnemi
łzami deszczu?

Na sześć wypraw naroczańskich
w. ciągu dwóch lat tylko jedna była
całkiem pomyślna'.
W tem sposób powstała ta książka

o Naroczy.
„Autor jej ..ukochał to prze-

piękne jezioro, przeżył z niem nie-
jedno i włożył niemało trudu, by ten

| cud wodny utrwalić obrazem i sło-
wem. Nieznany (7?) wydawca, mi-
łośnik wody i żeglarstwa, dołączył
swój wysiłek, by dać książkę do rąk
tym, którzy nie umieją patrzeć obo-
jętnie na biały żagiel i na pochylo-
ną od wiatru łódź”.

Cały wdzięczny opis poetycki
książki przemawia do czytelnika
bezpośredniością wrażeń, które nie-
kiedy mogą wydawać się powierz-
chowme, ale są niewątpliwie szcze-
me. Przy lekturze widać odrazu, że
zarówno wrażenia z podróży nad
Narocz — podróży, która wciąż je-
szcze stanowi jedną z głównych
przeszkód spopularyzowania jezio-
ra i trzyma go jeszcze poza granica-
mi Europy, — zarówno barwny opis
samego jeziora, piękny i nieszablo-
nowy, jak niezrównanie plastycznie
oddana w słowie „biała noc”, upal-
ny dzień i czerwony zachód, wszyst
kie te cuda, które ukazuje zdumio-
nym oczom przybysza poezja i pier-
wotność natury — nie są tylko re-
miniscencją z podróżniczych  epizo-
dów autora, ale głęboko odczutą
przez artystę wizją, powstałą w poe-
tyckiej wyobraźni, która porwała
piękno Naroczy. |

Nawet ten, kto nigdy tam nie
był, pod wpływem plastycznego opi-
su z łatwością odtworzy sobie swo-
isty urok — czy to jedynej w swoim
rodzaju lokomocji wąskotorową Iko-
lejką przez gęsty las, czy jazdy
zwykłą chłopską furką po niezłej
drodze wijącej się nad brzegiem sa-
mego jeziora, czy niewysłowiony
czar naroczańskiej cichej letniej no-
cy, w której księżyc wyprawia istne
ongje świateł i cieni, czy przesycony
słoneczną jasnością jak złotym pył-
kiem gorący dzień, w którym nie
sposób jest patrzeć bez przysłonię-
cia powiek, czy wreszcie urok czer-
wonego zachodu.
Czego nie jest w stanie odtworzyć

samo pióro to znajduje swój wyraz
w niemających sobie równiesław-
nych  fotografjach  bułhakowskich,
38 plansz ze zdjęć Bułhaka na kre-
dowym papierze ilustrują piękno
naroczańskiego pejzażu i samego
jeziora. Fotografje te stanowią dru-
$а główną wartość wydanej książki.
lch artyzm mówi sam za siebie, nie 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, We,

wtorek o godz. 8.30 wiecz. po raz drugi i'
ostatni gościnne występy Chóru Juranda.
Ceny zniżone. Kupony i bilety bezpłatne |
nie ważne. |
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 wiecz.!
w Teatrze Letnim przedstawienie wypełni
świetna farsa w 3-ch aktach Arnolda i Ba-
cha p. t. „Hiszpańska mucha”. Ceny zni-
żone.

— Teatr „Rewja”. Dziś 29 lipca, pre-
mjera ciekawej rewji p. t. „Romans z prze-
szkodami”, w której udział biorą nowoza-
angażowani: Duet groteskowo - muzyczny
Janaszków, śpiewaczka Lena Waynówna,
Konrad Ostrowski, Basia Relska, zespół
baletowy Ostrowskiego, oraz urocza wo-
dewilistka  Zofja  Duranowska. Początek
seansów 6.30 i 9.15.

Z za kotar studjo.
Recital śpiewaczy Berty Bragiūskiej.
Bardzo ładny program wybrała do swe

$o recitalu śpiewaczego Berta Bragiūska
na dzień 29 b. m. o godz. 17.00, a miano-
wicie: Słynną arję Handla z „Juljusza Ce-
zara” dwie pieśni Gabrjela Faurć, twórcy
francuskiego impresjonizmu, oraz Rimskij-
Kowa arję z op. „Šniežka“.
Koncert polskiej muzyki symionicznej.
Koncert Orkiestry Polskiego Radja pod

dyrekcją Grzegorza Fitelberga, który od-
będzie się dnia 29 b. m. o godz. 21.00 przy-
niesie utwory wyłącznie polskie: uwerturę
do op. „Król Łokietek”, J. Elsnera jedno z
ostatnich jego scenicznych dzieł, wykona-
ne w operze warszawskiej 27 razy w prze-
ciągu lat. 40. Dzieło to skomponował Elsner
w roku 1818 do tekstu Dmuszewskiego,
autora tekstów do innych także oper hi-
storycznych Elsnera uwerturę do „Swatów
Polskich”, Е. Nowowiejskiego, za którą
kompozytor otrzymał nagrodę Beethovena;
koncert fortepianowy, Fr. Lessla, polskie-
go kompozytora piszącego w stylu szkoły
klasycznej wiedeńskiej w wykonaniu zna-
komitego pianisty Zbigniewa  Drzewieckie-
go. Koncertem tym wykonawca zdobył so-
bie tego roku ma koncercie filharmonicz-
mym ogólne uznanie. Na zakończenie kon-
certu [, Sygietyńskiego dziarski mazur na
orkiestrę. й

„Piorunochron“,
Pierwotny człowiek personifikował naj-

potężniejsze zjawiska przyrody, czcił je i
wielbił jako bóstwa, a ofiarami i modlitwą
staral się zdobyć sobie ich przychylność.
Współczesność detronizowała dawne bó-
stwa. Człowiek poznał prawa którym pod-
legają i wykorzystał swoją wiedzę aby je
sobie podporządkować. Posłuchajmy co po-
wie o takim zdetronizowanym  bóstwie
Wacław Frenkiel w swej pogadance z
cyklu „Ze świata wielkich i drobnych wy-
nalazków p. t. „Piorunochron* w dniu 29 b.
m. o godz. 18.00,

„Ratunku — tonę-!*
Wisła, która jest letnim rajem dla

mieszczuchów, jest równocześnie i źródłem
nieszczęść dla zbyt zuchwałych, lub lek-
komyślnych ludzi, igrających z jej niebez-
pieczeństwem. Kroniki codzienne notują
dziesiątki wypadków z brzegów Wisły,
choć straże bezpieczeństwa działają spraw-
nie i gorliwie, Ciekawy reportaż radjowy z
brzegów Wisły przeprowadzi w dniu 29 b.
m. o godz. 19,30 red. Jan Piotrowski.
„Przerwana pieśń* — Juljana Ejsmonda.

Dn. 29 b. m. o godz. 16.50 codzienny

Zemsta za prawdziwe zeznania
w Sądzie '

Awdziej Tryfonow i brat jego odsiedzeniu półrocznej kary, posta-
Demjan, mieszkańcy wsi Gaj w pow. nowili według  zapowiedzianych
wileńsko - trackim mieli w rokuu- | słów zemścić się.
biegłym sprawę* sądową, w czasie Wylbrawszy odpowiednią chwilę
której zeznawać mieli m. in. Tatjana napadli na świadków i rzeczywiście
Fedotówna, oraz Artamon Andre-|dotkliwie ich zbili. Oskarżeni o na-
jew. Na kilka dni przed procesem pad i pobicie przez zemstę za złoże-
obaj oskarżeni zapowiedzieli świad-| nie prawdziwych zeznań, stanęli po-
kom, że, o ileby nie zeznawali na nownie przed Sądem Okręgowym,
ich korzyść, będą dotkliwie pobici. |który skazał ich na 1 rok i 6 mie-
Pomimo gróźb jednak jeden i drugi |sięcy więzienia każdego.
z wymienionych wyżej świadków W ubiegłą sobotę Sąd Apelacyj-
zeznali zgodnie z prawdą, w wyniku ny zmniejszył im wymiar kary do
czego obaj oskarżeni zostali skazani; 1 roku więzienia. (k)
na karę więzienia, Wobec tego po! \

Afera żydowska przy nadawaniu przesyłek
kolejowych

GŁĘBOKIE. (Pat). Niedawno do-rzono przesyłkę i znaleziono za-
nosiliśmy o kradzieży przesyłki ko- miast manufaktury 5 kawałków
lejowej, nadanej przez jedną z firm tektury, 11 kawałków dykty i plik
warszawskich na imię Hirsza Szejn- papierów. Przesyłka została nada-
kmana, zam. w Głębokiem, w której na przez H, Hewela, ul. Zamenhofa
zamiast kos okazała się zawartość:, 24/90, za którą Hewel przy nadaniu
sól, kamienie i cegły, | pobrał 10 zł. zaliczki od kolei.

Obecnie zanotowano drugi tego| Należy zaznaczyć, że tenże Ha-
rodzaju wypadek na stacji kol. w; wel w dniu 1/4 r. b. również nadał
Głębokiem, Wi dniu 24 b. m.kowe:| przewyłke z Warszawy, mającą za-
ler dyrekcji wileńskiej PKP, spraw- |wierać manufakturę i jak poprzed-
dzając magazyn kolejowy w Głębo-| nio, obrał sobie odleglą „kresową“
kiem natknął się na przesyłkę ma-| stację, Królewszczyznę. W. adresie
nufaktury, nadesłaną z Warszawy,|wypisał nieistniejącą Chasię Koce-
mającą zawierać manufakturę wagi|wicz i przy nadaniu przesyłki zain-
7 kg. na imię L. Kopelmana, za-| kasował od kolei zaliczenie weu-
mieszkałego w Łużkach. Ponieważ mie 10 zł. W przesyłce tej również
w Łużkach niema Kopelmana, otwo znaleziono tekturę i dyktę.

BGABiOTACZAW

HELIOS | Na wszystkie seanse; balkon 25 gr., parter od 54 gr.

Premjera. 100 POCIE CHI
Plaża w Deauvilie.. Najnowsze modele toalet... Zabawy miljonerów w kom.E

„Orzeł czy reszka”?
Z zachwycającą parą kochanków Constance Gummings i Frankiem Lewtonem.

REWJA| sauna
ROMANS Z PRZESZKODAMI
Z udział # n B'1H JANSSZKOWudziałem nowozaangażowanyc i H. SZKO (duet groteskowo-muzykaln
oraz znanej Śśpiewaczki-tangistki LENY WAJNÓWNY, przy stałą uubiażeśći: Wice

NINKI WILINSKIEJ, CZERWIŃSKIEGO, AL. GRANOWSKIEGO
Codz. 2 seanse: o 630 I 9.15 W niedzielę i święta 3 seanse: o 430, 7 1 9.30 W soboty

kasa ezynna do godz. 10-e]

PAN 5 ib - о т МЕО
Już w następnym programieNad program: „CZŁOWIEK BEZ TWARZY".

 

 

Balkon 25 gr.;Program Nr. 32 p. t.:
 

 

Ceny: na wszystkie seanse balkon 25 gr.parterod 54 gr.
«« odcinek prozy przyniesie nam opowiadani

 Juljana Ejsmonda p. t. „Przerwana pieśń
Zmarły przedwcześnie i tragicznie poeta—!
pisarz, w swoisty barwny sposób opowie o!
swoich myśliwskich przygodach na Pole:
siu, przygodach pełnych humoru, lecz także
niepozbawionych szczerego sentymentu!
Oczywiście, że będą to odczytane Iragmen-
ty z prozy E, Ejsmonda. |

Polskie Radjo Wilno |
Poniedziałek, dn. 29 lipca,

6.30 Pieśń. 6.36 Gimnastyka. 6.50Mu-|
zyka. 7,20 Dzien. por. 7.30 Pog. sport.-tu-
rysi. 8.25 Chwilka społeczna. 11.57 Czas. |
12.60 Hejnał. 12,15 Koncert ork. salon. 13.09
Chwilka dla kobiet. 13,05 Płyty. 15,15 Płyty
15.25 Życie kultur. i artyst, miasta. 15.30
Muzyka z płyt. 16.00 Aud. dla dzieci. 16.15
Koncert ork. salon. 17.00 Recital śpiewaczy
Berty Bragińskiej. 17.20 Płyty. 17.35 Płyty.
18,00 „Piorunochron* odczyt. 18,15 „Cała
Polska śpiewa”. 18,30 Zfitewskich spraw
aktualnych. 18.40 Chwilka społeczna. 18.45
Płyty. 19.15 Konc. rekl. 19.30 Ratunku —
tonę! transm. wzdłuż brzegów Wisły. 19.50
„Co czytać?* 20.00 „Wilno z przed stu
lat“ pog. J. Ordy. 20.10 Muzyka lekka.
20.45 Dzien. wiecz. 20.55 „Obrazki z życia
dawnej i współcz. Polski, 21.00 Koncert
polskiej muzyki symfon. 22.00 Wiad. sport.
22.10 Mała ork. P. R. 23,00 Wiad. meteor
23.05 D. c. muzyki lekkiej.

każda fotograłja z nad Naroczy sta-
ła się małym poematem, skończo-
nym w swojem swoistem i niepodra-
bianem pięknie.

Wreszcie część informacyjna, o-
pracowana przez S(tanisława) T(ur-"
skiego?) zamyka książkę, |

Jeśliby, jej można co zarzucić —
zwłaszcza w części nazwanej infor-
macyjną — to małe wyzyskanie ma-
terjału folklorystycznego, a także,
<o jest już bardziej rażące, całkiem
jednostronne i ogólnikowe wiado-
mości o tamtejszej głośnej już dziś
w Polsce gospodarce rolnej. |

Mimo te drobne stosunkowo nie-,
dopatrzenia można  powinszowač
i autorowi i wydawcy oraz życzyć
by omawiana książka nie zalegała
zbyt długo półek księgarskich, a co
rychlej dostawała się do rąk czy-

i  potrzebują pochwały. Poezja prze-

„BOLERO
W rol."gł. GEORGE RAFT i CAROLA LOMBARD
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ORYGINALNE PROSZKI PRACA. zycznych i umyslo-„MIGRENO OSN" BER wych  «wykwalifiko-
Ks 2 wanych sumiennych i
ZNAK FABR. INTELIGENTNA  |uczciwych — poleca
ZKOGUTKIEM osoba poszukuje po- w у a: i r Мо-

z sad jospodyni, ady co tro u-SĄ ŚRODKIEM US kuchnię, 2 Aictwa Naro-  KOJĄCYM BÓLE( V
ZASTOSOWANIE -

  

głaby samodzielnie d o w e g o. Laska-
zająć się domem albo we zgłoszenia prosi-
w _ pensjonacie, lubmy kierować: Mosto-
jako ochmistrzyni w wa 1. „Dz. Wil.*,
majątku. Chętnie za-' - ių

  

  

 

  MIGRENA.NEWRALGJA
 

 

  

    
 

 

ау ае Ažiečmi.|SSRSKIa kwalifikacje, u-SRA| nie parų świadectw|] PomożmyWE KOSTNE (75. i ref. UL Bakszta 11, bliźnim
m. 5, 25-—3| sagaLAT

ŠLUSARZ |6 zn.r40A. Н GLUCHONIEMAz zawodu, z małą ro-
iną, za mieszkanko

podejmie się wszel-
kiej pracy, albo przyj-
mie na siebie obo-
wiązki dozorcy domu,
czy też stróża fa-
brycznego i t. p. Po-
siada rekomenadcje u-

SPRZEDAJĄ ARTEKI  córka powstańca 1863
r., znajdująca się w
skrajnej nędzy, prosi
© pomoc najskrom-
niejszym choćby dat-
kiem. Św. Mikołaja 3
m. 18-a, Al. Songi-
nówna, albo Admin.

AAAAAAAAAAASAAAAAAAAADAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAA

TECZKĘ
Z DOKUMENTAMI

zgubiono 24—25 lipca. Uprzejmie proszę
o łaskawe dostarczenie dokumentów za
hojnem wynagrodzeniem pod adresem: Wi!-  

 

    
i Nr. 29 m. 9 Gabrieljrzędów państwowych. "Dz.Wil.: dla „Głu-AŻAa r. m. abrje UL Śniegowa 3 ui 2choniemej 2

ооа al >| „DO SERC LUDZI"
nm | м MŁODA KOBIETA |wsPółczujących  nie-

poszukuje pracy jako gzięg u R то-

Mieszkania i Kupno Przychodząca „lubna “sang się
a 2

I pokoje : sprzedaż RK :powałie RSKO: łożeniu o ratunek i
ООНННИИРЧЕНИЕЛЕИЕНЫНИЯ |cndacje i Świadec. so eju

i twa. UL Mała-Środ- gruźli b,
Biuro Ośrodek kowa  8—5, > Helena LE maturę, jest b.

POŚREDNICTWA |150 ha i oddzielne Kondratowicz (w koś- zvojn4 aniema żad-
MIESZKANIOWEGO |działki od 10 do 40 cu ul. Beliny), 25 oratówaniij Oo R

“lha sprzedam tanio. b

„Uniwersal Na lapės miastecz*| Bec” Wil.* dla
Nr 4Mickiewicza

m.12-a, telefon 22-11.

ko, kościół, targi, les.|Ą] NAUKA. —-woda, szosa i t. p. WDOWAOierty do Adm. „Dz. z S5-giem dzieci, naj-mieszkania i| Oiert dk “ .WiL* рой „Кирпо“, UDŻIELĘ  KOREPE-starszy lat 15, znaj-umeblowane.
Poleca
pokoje
 TYCJI w zakresie dująca się w krytycz-
"RRS ka Dom 6-ciu klas gimnazjum, nem położeniu, bez

ewentualnie  przygo-|żadnych środków do
MUROWANY tuję do egzaminów życia, prosi o jaką-

2 — 3 mieszkaniowy |Państwowej Szkoły kolwiek acę _lul
z wygodami kupię za|Technicznej lub ja-|pomoc.  Żauł. Stra-2-u i 3 pokojowe z

kuchniami, z wygoda- gotówkę bez pošre- kich innych za obia- żacki 4 m. 3, Forse- 
 

i jęci „|dników. Oferty doldy, albo skromną o-|wicz, albo Adm. „Dz.
a t Admin. „Dzien. Wil.” ali Zawalna 30-—36.|Wil”.

3—4 popoł. 341—3 pod „B. B. :
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Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.
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Rada Ligi Narodów zbierze 516
31 lipca

Surmy wojenne nieco przycichły
RZYM —27,7 (PAT) — Na otrzy-

mane dziś z Genewy zapytanie w

sprawie terminu sesji nadzwyczajnej

rady Ligi Narodów rząd włoski odpo-

wie w sobotę zrana. Niewiadomo jesz-

cze, kto bądzie reprezentował Włochy

w Genewie.

LIGA, JAK ZAWSZE,

NARZĘDZIEM ODROCZENIA

PARYŻ — 27.7 (PAT) — Havas do-

nosi: W Paryżu panuje nadzieja, że

rada Ligi Narodów będzie starała się

o nadanie biegu procedurze koncylja -

cyjno - arbitrażowej, przewidzianej w

traktacie włosko - abisyńskim z 1928 r.

Gdyby to powiodło się, rada Ligi mo -

głaby odroczyć do pierwszych dni

września, t j. do okresu przed do-

rocznem walnem zgromadzeniem, ba-

danie całokształtu sprawy i rozważać

ją w razie, gdyby procedura koncylja-

cyjna ostatecznie zawiodła.

Podkreślają tu, że na rzecz tej tezy

przemawiałaby zgoda Włoch na nomi-

nację piątego neutralnego arbitra i za-

pewniony udział _ przedstawiciela

Włoch w sesji rady Ligi Narodów.

- Nie ukrywają tu trudonści tego ro-

dzaju procedury, ale wyrażają nadzie-

ję, że znajdzie się rozsądne rozstrzyś-

nięcie „zabezpieczające pokój i Ligę

Narodów.

ZADOWOLENIE W PRASIE
FRANCUSKIEJ

PARYŻ — 27.7 (PAT) —- Agencja

Havasa donosi: Prasa przypuszcza, iż

Anglia porzuci swe pierwotne stanowi-

sko, które polegało na domaganiu. się

obrad wyczerpujących w sprawie spo-

ru włosko -abisyńskiego, i zgodzi się

na ogran: -zenie dyskusji do tormy pro:

cedury pojednawczej. Prasa wyraża Z

tego powodu zadowolenie, mając na-

dzieję na załagodzenie konfliktu przy

zachowaniu prestiżu Ligi Narodów.

 

0d Wydawnictwa
Sz. Prenumeraforom, którzy otrzy-

mali od naszego wydawnictwa list, da-

towany 28 czerwca w sprawie zjedny-

wania nowych abonentów i pomocy dla

„Warszawskiego Dziennika Narodowe-

go“, a którzy jeszcze się nie odezwali,

pozwalamy sobie przypomnieć treść

tego listu.

Równocześnie dziękujemy serdecz-

nie tym naszym Przyjaciołom, którzy

zawarte w liście prośby spełnili,

FZRBRZNESNTSZAKPOWYTEZE AWIZO

   

INDJE OBURZONE NA

MUSSOLINIEGO

LONDYN — 27.7 (PAT) — Jak in-

formuje „Daily Telegraph" zKalkut-

ty, panuje tam silne wzburzenie wywo-

łane polityką Mussoliniego wobec Abi-

synji. Ogólnie mniemają, że Indje, ja-

ko członek Ligi Narodów, nie mogą być

obojętne wobec konfliktu, W Indjach

organizują się formacje Czerwonego

Krzyża  abisyńskiego, a Mahatma

Gandhi bierze udział w zbieraniu fun-

duszów dla Abisynji.

ODZNACZENIA ABISYŃSKIE

LONDYN —27.7 (PAT) — Poseł

abisyński w Londynie, dr. Martin, wrę-

czył królowi angielskiemu nadane mu

przez Negusa odznaczenie jubileuszo-

we: złoty łańcuch orderu Salomona.

Jednocześnie królowa angielska ude -

KATTTT TIT DETNPOROCKCOKWRREOAWRCZEKRCCZTĄ

50 osób zgineło
skutkiem wybuchu w fabryce

RZYM, 27.7. (A. T. E.). W tabryce ma-

terjałów wybuchowych w Varese pod

Medjolanem wydarzyła się dziś straszna

katastroła. Z niewyjaśnionej dotychczas

przyczyny kilka magazynów prochu wy-

leciało w powietrze

Pod gruzami iabryki znajduje się oko-

ło 40 zabitych. Dotychczas zdołano wy-

dobyć zwłoki 12 ołtiar. Wybuch słyszany

był w promieniu kilku kilometrów. Lu:

dność Varese w popłochu opuściłamia-

sto w obawie przed dalszymiwybuchami.

Kałastrofa autobusowa

BERLIN, 27.7. (PAT). Dziś w połu-

dnie na placu Lipskim w Berlinie wy-

darzyła się poważna katastrofa. Auto-

bus pasażerski przy wymijaniu drit-

giego autobusu wpadł na słup: W wy-

niku zderzenia 8 osób zostało poważ-

nie ranionych.

Ataki n'emierkie

na kongres kominternu
BERLIN, 27.7 (PAT). Od kilku dni

prasa niemiecka omawia obszernie ob-

rady szóstego kongresu komunistycz-

nej międzynarodówki w Moskwie, a-

takując przytem ostro rząd sowiecki,

którzmu zarzuca, iż zamierza wywo-

łać światową rewolucję komunistycz-

ną. Ataki prasy niemieckiej škiero-

wane są również osobiście przeciwko

komisarzowi spraw zagranicznych,

Litwinowowi,
 

| Dwa lata temu
4 s - - w

naconal $'i japońscy
TOKIO, 27.7 (PAT). Dopiero teraz

dostało się do wiadomości publicznej,

że w lipcu 1933 r. grupy nacjonali-

styczne planowały powstanie, które

jednak w porę wykryto, a przywód-

ców tych grup aresztowano,

Kierownikami t. zw. komitetu cen-

tralnego ruchu byli: Maeda, Amano,

por. Yasuda, b. adjutant ks. Higaszi

Kuninomiya, oraz kpt. marynarki

Vamuguszi. Do ruchu tego należeli

m. in. studenci, dziennikarze i kupcy.

Jak wynika z zakończonego obec-

nie śledztwa, planowano zamachy na

Projekt paktu
wręczono zain! r

PARYŻ, 27.7 (PAT). „Le Temps"

zamieszcza następującą wiadomość:

Według informacyj, jakie nadeszły

z Rzymu, rządy Francji i Włoch

przedstawić miały rządom Rumunii,

Jugosławii, Austrji, Czechosłowacji i

Węgier projekt paktu naddunajskiego.

ss
"

Kronika te!egraficzna
— Papież Pius XI uda się w przyszłym

tygodniu do Castel Gandolfo, gdzie pozo-

stanie przez sierpień i wrzesień.

— 7 Ankary donoszą. Miasto Ismid, liczą-

ce 12,000 mieszkańców,

dzin w płomieniach. Większa częśćmiasta

spłonęła. Liczba ofiar jest bardzo duża.

Pożar został spowodowany przezwybuch

prochówni, położonej w pobliżu miasta.

— W wyniku wybuchu i pożari w skła-

dzie amunicji na brzegu morza Marmara 7

żołnierzy poniosło śmierć. Pożar został spo-

wcdowany przez rzucenie niedopalka pa-

pierosa na suchą deskę w składzie nabojów

i granatów.

stoi od 24-ch go-

planowali powstanie
rząd, policję, banki i składy amunicji.

Spiskowcy chcieli usunąć kierowni-

ków władz administracyjnych i finan-

sowvch. aky móc na nowo budować

państwo.
Chsiano też podobno przywrócić

cesarstwo w dawnej formie przez u-

sunięcie wszystkich, stojących między

cesarzem i narodem organizacyj, j

parlament i t. d.
Przeciwko winnym sporządzono akt

o$karżenia o usiłowanie zabójstwa i

podpalenia oraz o bunt, Sprawę tę

rozpatrywać będzie sąd najwyższy.

naddunajskiego
:sowanym rzędom

Projekt ten zostanie również bez-

zwłocznie zakomunikowanyWielkiej

Brytanii.
Projekt ma być o wiele bardziej

sprecyzowany, niż poprzedni, i ža-

wierać następujące główne postulaty:

1) każdy z syśnatarjuszy zobowiązuje

się do poszanowania niezależności i

terytorjalnej integralności Austrji; 2)

w wypadku, gdyby jedno z państw,

zawierających umowę, naruszyło ten

pakt, natychmiast odbędą się konsul-

tacje pomiędzy zainteresowanemi

„| państwami; 3) sygnatarjusze zapew-

niają, że nie będą mieszać się do

spraw wewnętrznych tych narodów,

które przystąpiły do paktu.

wiązują się do nieudzielania pómócy

temu z sygnatarjuszy, któryby naru+

szył go przez akt agresji. |

Powyższy projekt paktu naddunaj-

konferencji,
1

dziane zostało na konferencji wStre-

sie. 
Państwa, podpisujące pakt, zobo-..

skiego służyć miałby za podstawę dla'

której zwołanie przewit. 

korowana została przez tegoż posła

złotym łańcuchem orderu Saby.

JAKI JEST PLAN STRATEGICZNY

WŁOCH?

PARYŻ — 27.7 (PAT) — „Echo de

Paris" zastanawia się nad przypusz-

czalnym planem strategicznym łoch.

Autor artykułu przypuszcza, iż nastą-

pi frontowy atak od strony Erytrei w

kierunku Addis - Abeby. Następnie, po

umocnieniu zdobytych pozycyj, Włosi

będą usiłowali atakami powietrznemi

doprowadzić do złamania moralnego 0-

poru przecwinika:
Rozwijana jednocześnie intensywna

działalność polityczna Włoch będzie

miała na celu zachwianie abisyńską

wewnętrzną spoistością, co doprowa-

dzi do osłabienia jej zdolności obron -

nych. Umożliwi to. dalsze postępy

wojsk włoskich wgłąb kraju,

Autor artykułu nie wątpi w zwycię-

stwo Włoch, ale twierdzi, iż należy się

liczyć z wielkiemi ofiarami z ich stro-

ny i z zajadłym oporem przeciwnika.

ST. ZJEDNOCZONE

A ZATARG Z ABISYNJĄ

NOWY JORK, 27.7 (ATE). Pre-

zydent Roosevelt przyjął dziś dzien-

nikarzy, którym oświadczył, że poli-

tyka Stanów Zjednoczonych w spórze

włosko - abisyńskim opiera się na za-

sadzie utrzymywanią dobrych stosun-

ków z obcemi mocarstwami, a prze-

dewszystkiem z krajami sąsiedniemi.

Stany Zjednoczone pragną się trzy-

mać zdala od spraw, które ich nie do-

tyczą. Konflikt włosko - abisyński in-

teresuje Stany Zjednoczone tylko z

punktu widzenia utrzymania pokoju

światowego. :
GENEWA, 27.7. (PAT). Sekcja in-

formacyjna sekretarjatu Ligi Narodów

ogłasza komunikat , następujący: Pre:

zesurzędujący rady Ligi Narodów, za-

znajomiwszy się z otrzymanemi odpo-

wiedziami na depeszę, wysłaną wczo-

raj do członków rady, ustalił, otwar-

cie nadzwyczajnej sesji rady Ligi Na-

rodów na środę, dn. 31 lipca o godz.

17-2j. \

CHCEMY POKOJOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIA — WOŁA

CESARZ ABISYNJI .

LONDYN, 27.7 (PAT). Korespon-

dent agencji Reutera donosi z Addis

Abeby: Cesarz oświadczył przedsta-
wicielom prasy: Dążymy / wyłącznie

do pokojowego rozstrzygnięcia zupeł-|

nie bezstronnego.
Cesarz zrzuca odpowiedzialność za

uniemożliwienie procedury arbitrażo-

wej na Włochy i oskarża je o przygo”

towywanie wojny. Obowiązkiem rady

Ligi—mówił cesarz—jest poszanowa-
nie paktu Ligi. Obowiązkiem jej jest

powiedzieć, czy członek Ligi ma pra-

wo ńastawać na nietykalność i teryto-

rjum innego państwa, zagrażać jego u-

dzielności i niepodległości, uciekać się

do siły zbrojnej jako narzędzia poli-

tyki ekspansji i zaborów.
Czekamy na decyzję rady Ligi Na-

rodów z całem zaufaniem.

 
у—

Demonstracja

przeciwhitierowska
NOWY JORK 27.7 (PAT). — Ww

chwili odjazdu parowca „Bremen“
komuniści zorganizowali manifestację

przeciwko . narodowym  socjalistom.

W demonstracji tej wziął udział tysiąc

osób. Liczni manifestanci dostali się

na dziób okrętu, zdarli flagę niemiec-

ką i rzucili ją do rzeki Hudson. *

Przeszło 150 policjantów, 100 taj-

nych agentów i 25 konnych policjan-

tów zaatakowało manifestantów, usi-

łujac ich rozproszyć. W zamieszaniu

rozleśły się strzały rewołwerowe.

Jedna osoba odniosła rany postrza-

łowe.
NOWY JORK, 27. 7. (PAT.). Pod-

czas zaiść antyhitlerowskich, jakie

wybuchły tu wczesnym

dwóch policjantów odniosło ciężkie

rany, a szereg osób cywilnych zosta-

ło kontuziowanych.

Po odpłynięciu parowca „Bremen“

rozruchy powtórzyły się na ulicach,

położonych w pobliżu doków. Tłum

otoczył $mach, mieszczacy biuro po-

licji, domagając się uwolnienia aresz-

towanych za udział w manifestacjach.

Pomiędzy policią a manifestantami|

wywiązała się zacięta walka. Zbudze-

ni ze snu mieszkańcy okolicznych do-

mów zaczęli rzucać na walczących

szczotki, pantofle i wiadra z wodą, co|

powiekszało zamieszanie. Dopiero.

przybycie posiłków policyjnych po-

łożyło kres zajściom.

 
rankiem, 

Palestra gdańska

"w obronie ścizanego adwokata

Izba adwokacka wolńego miasta Gdań-

ska odbyła burzliwe posiedzenie, na któ-

rem wzięła w obron, adwokata Weisego,

jednego. z przywódców partji niemiecko-

narodowej, za którym władze senatu

gdańskiego rozesłały listy gończe.

Adwokatura gdańska twierdzi, że ad-

wokat Weise bynajmniej nie ukrywa się

i protestuje przeciwko wysuwanym w

stosunku do niego oskarżeniom.Rezolu-

cja w obronie adw. Weisego zapadła po

burzliwych obradach. Osobna delegacja

izby adwokackiej ma doręczyć powzię-

tą uchwałę władzomsenackim.

Ogólną uwagę zwróciło, że na zebraniu

izby adwokackiej grupa adwokatów hi -

tlerowskich była w znikomej mniejszoś-

ci. (pr.)

Chaos w Grecji

na tle przywrócenia monarchii

ATENY 27.7 (PAT). — Do Aten

powrócił z zagranicy Kafandaris, 0-

becny przywódca opozycji. W roz-

mowie z przedstawicielami prasy 0-

świadczz! on, że widział się w Paryżu

z Venizelosem. Przedmiotem głów-

nym ich rozmowy był plebiscyt. Obaj

doszli do wniosku, że sprawa plebis-

cytu zostanie zdecydowana w Ate-

nach. Kafandaris wyraził się, że nie

obawia się przywrócenia monarchii

przy pomocy zamachu stanu.

Sophulis, przedstawiciel partji libe-

ralnej, oświadczył, że, wskutek kryzy-

su ministerjalnego, sytuacja stała się

niepewna i sprawa ustroju państwo-

wego ulega wahaniom, zupełnie niez-

śodnym z interesem narodowym:

ėdyž w rzeczywistości nie chodzi o-

becnie o wybór między republiką a

demokracją ukoronowaną, a raczej

między republiką a dyktaturą ukoro-

nowaną Kondylisa.
Przypuszcza on, że głębsze zrozu-

mienie interesu narodowego dopro-
 

wadzi ostatecznie do zaniechania ple- -

biscytu. „Gdyby jednakże, rew

wszelkim nadziejom, plebiscyt doszedł

do skutku, weźmiemy w nim udział w

walce na rzecz republiki i zachowa-

nia swobód narodowych" — oświad-

czył Sophulis. ё

ATENY 27.7 (PAT). — Premjer

Tsaldaris oświadczył przedstawicie-

lom prasy, że wypadki ostatnich dni

w niczem nie zmieniły zamierzeń rzą- -

du w sprawie przeprowadzenia plebis-

cytu. Plebiscyt odbędzie się w ozna--

czonym terminie z wszystkiemi gwa-

rancjami. Zmiana nastąpić może tylko

na podstawie decyzji zgromadzenia

narodowego, jednakże ta ewentual-

ność w obecnej chwili nie jest prze*

widywana,
ATENY 27.7 (PAT). — Burmistrz

Aten, który przybył do Patros oświad-

czył, że moment obecny nie jest po-

myślny dla sprawy przywrócenia mo-

narchii, ale ostatecznym sędzią wtej

sprawie będzie naród.

B. król grecki oburzony
za poruszenie sprawy monarchii teraz

ATENY, 27.7. (PAT). Burmistrz

Aten po powrocie z Londynu, złożył

premjerowi Tsaldarisowi sprawozda-

nie z rozmów, jakie odbył z b. królem

Grecji, Jerzym, który jestniezadowo-

lony, że sprawa przywrócenia monar-

chji poruszona zostałe w tak niefor-

tunnej chwili, co przynosi szkodę kra-

jowi i dynastji.
Król zgóry odrzuca ewentualność

swego powrotu przy pomocy jakiejś

zawieruchy, nie życzy sobie takżebrać

udziału w akcji plebiscytowej, gdyż

powrót monarchii iest sprawą, októ-

TIT
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Pierwszy okręt polski
zbudowany w Polsce

GDYNIA, 27.7 (PAT). — Dziś w

porcie wojennym w Gdyni, w obecno-

ści przedstawicieli władz oraz praco-

wników warsztatów marynarki wo-

jennej, nastąpiło poświęcenie zbudo-

wanego w warsztatach marynarki

wojennej w Gdyni i spuszczonegśo W

dn. 11 września ub. r. na wodę traw-

lera „Jaskółka”, poczem na komen-

dę dowódcy trawlera, kpt. Łomidze,

podniesiono banderę przy dźwiękach

hymnu narodowego.

Trawler „Jaskółka” jest pierw

szym okrętem naszej marynarki wo-

jennej, zbudowanym w Gdyni całko-

wicie z materjałów własnych, według

własnych planów przez polskiego ro-

botnika i pod każdym względem jest

wyrażem techniki nowoczesnej, Zało:

ga „Jaskėlki“ składa s.ę z Ż plicerów

i 29 marynar:7.

Des'ruvcyjne wnływy
współżycia z Żydami

BERLIN, 27.7. (PAT). W uniwersy-

tecie monachijskim wystąpił dzisiaj

kierownik okręgowy, Juljusz Stre-

icher, z odczytem na temat zagadnie-

nia rasowego. Mówca wskazał na fakt

wciskania się Żydów do narodów aryj-

skich i podkreślił destrukcyjnewpły-

wy tej symbjozy na wszystkie stany.

Oswobodzenie Niemiec z otaczają-

cego je ze wszech stron żydostwa na-

zywa  Streicher jednym z najwięk-

szych czynów Hitlera. Jedyną możli-

"wością usunięcia wielkiego i groźneśo

niebezpieczeństwa, jakie stanowi dla

wszystkich narodów żydostwo, jest na-

| tychmiastowe rozwiązanie kwestji ży”

dowskiej. :

Całkowita likw'darja
komunistów
w Japonii

TOKJO, 27.7 (PAT). Ministerjum

spraw wewnętrznych / postanowiło

kompletnie zlikwidować agitację ko-

munistyczną. W tym celu zamierza

rozszerzyć sieć wywiadu tajnego na

cał państwo, przeznaczając na“ to

400.000 jenów w budżecie przyszłego

roku.

   

rej stanowić winien naród i rząd.

Prawdopodobnie król ograniczy się do

wydania odezwy do narodu.

Jak słychać, Francja i Anglja za-

strzegły, aby monarchja w Grecji

przywrócona była drogą legalną.

Nota rolska
do senatu gdańskiego

GDAŃSK, 26.7 (PAT). Prasa gdań:.

ska ogłasza tekst noty, złożonej przez

komisarza generalnego R. P. senatowi

gdańskiemu. Nota brzmi jak nastę-

puje:
W odpowiedzi na notę senatu z dnia

23 lipca r. b. mam zaszczyt zakomu-

nikować „iż rząd polski stwierdza, że

niewykonanie przez gdańskie urzędy,

celne zarządzenia ministra skarbu ha-

rusza stan prawny w dziedzinie  cel-

nej, wynikający z obowiązujących. u*

mów polsko - gdańskich, a zarządze-

nie senatu w tej dziedzinie przekracza

jeśo uprawnienia.

Prośba senatu o cofnięcie rozporzą«

dzenia z dnia 18 b. m. musi być wo-

bec tego uznana przez rząd polski w

danych warunkach za bezprzedmioto-
wĄ.
Mam zaszczyt zakomunikować, iż

rząd polski oczekuje niezwłocznego

zastosowania się dyrekcji ceł w Gdań-

sku do wyżej vspomnianego rozpo-

rządzenia ministra skarbu oraz wyja-

śnierń senatu co do wydanego przezeń
zarządzenia,

Zjazd Legionu Młodych
w Gdvni

Dziś zbiera się w Gdyni zjazd sanacyj-

nego Leśjonu Młodych, który, jak wia-

domo, popadł ostatnio w niełaskę u dy-

gnitarzy obozu rządowego. Mimo to u-

czestnicy zjazdu otrzymali bezpłatne

przejazdy kolejowe, mieli tylko pewne

trudności z wyszukaniem sali dla swoich

obrad, może dlatego, że obrady te zapo-

wiadają się burzliwie, gdyż oczekiwane

jest ostre starcie między śrupą b. .ko-

mendanta Legjonu p. Zapasiewicza a о-

becnemi władzami tej organizacji.

 

 

St. Zjednoczone

o loce Lewoniewskiego

NOWY JORK, 27.7. (A. T. E).
Kierownik lotnictwa cywilnego Sta-

nów Zjednoczonych wyraził się z

wielkiem uznaniem o projektowanym

przez znanego lotnika sowieckiego,

Lewoniewskiego, locie arktycznym,

podkreślając, że trasa, obrana przez

niego, jest najbardziej odpowiednia.

Lotnicy amerykańscy życzą Lewo-

niewskiemu powodzenia i mają na-

dzieję, że dokona on lądowania w- San

Francisco.
Znany badacz okolic arktycznych,

Stephenson, oświadczył, że, jego żda-
niem, za kilkanaście lat trasa, którą

przeleci Lewoniewski, będzie najbliż-

szą i najbardziej dogodną drogą ko-

munikacji lotniczej pomiędzy Europą

a Ameryką Północną, й



— - э
K " —. ь
 

RUSINI, NIEMCY
I ŻYDZI A WYBDRY
Udział ukraińskiej partji, zw. „Un-

to”, w wyborach do Sejmu i Senatu

wyjaśnia się zwykle względami na

praktyczne, doraźne korzyści, które

ta partja ma otrzymać. Już jej absty-
neńcję w głosowaniu nad konstytu-

cją tłumaczono obietnicami, które do-

stali przywódcy ru: y w sprawie swo-
ich organizac„j spółdzi. lvzych i innych

stowarzyszeń, Ale zmiana polityki

tej partji dokonała się także i ze

względów ogólnych. Nie zapominaj-

my o tem, že w „Undo“ reprezento-
wani są dawni Petlurowcy. Wśród

Rusinów nie wygasły nadzieje na to,

że polityka polska na nowo zwróci
się za Zbrucz. Nie chcą palić mostów
za sobą, wiodących ich ku tym, na

których liczą w swych planach ze-
wnętrznych, Niewątpliwie zwycię-

stwo hitleryzmu w Niemczech, jego

ostry stosunek do Rosji sowieckiej,

wpłynęło na ugodowość Rusinów. Te

motywy są dla opinji polskiej bardzo

wymowne — powinna się z niemi
liczyć, 7
Niemcy również wezmą udział w

wyborach. Ich przedstawiciel w Sej-

mie, w czasie dyskusji nad ordynacją

wyborczą, wystąpił z apoteozą  „no-
wego' państwa, nowego ustroju, о-

śmielił się dawać Polakom, zwalcza-
jącym ten ustrój, lekcje patrjotyzmu.
A ten Niemiec i inni Niemcy w Polsce
nie czerpią natchnienia politycznego

wewnątrz jej granic. Patrzą na Pol-

skę, jako na kraj obcy. Jeżeli po-
chwalają to, co się w Polsce dzieje i
z tem współdziałają, to kierują się w
tem swoim szerszym, narodowym in-
teresem, daleko sięgającemi planami
swego „wodza”'. Nikt nie będzie twier-

dził, że ci Niemcy w Polsce dążą do
wzmocnienia narodowej potęgi Polski.

Gorliwie zajmują się wyborami Ży-

dzi. Ogarnęła ich już gorączka wy-

borcza. Oni będą po miastachgłów-
nym kontyngentemobywateli, którzy,
jak się to mówiło przy uchwalaniu

ordynacji wyborczej,  „swobodnie“
wybiorą swoich przedstawicieli, bez

monopolu partyj politycznych. Nara-

zie przygotowywanie tych wyborów

wśród Żydów odbywa się wśród har-
midru różnych partyj żydowskich, u-
biegających się o mandaty. Trudno od
Żydów wymagać, by wyrzekli się po-
średnictwa, choćby partyjnego.
Żydom chodzi oczywiście o doraź-

ne korzyści: o utrzymanie uprzywile-
jowanego stanowiska w życiu gospo-

darczem Polski, o dostawy, koncesje,
monopole, nieprzestrzeganie odpo-
Czynku niedzielnego, dogodne dla nich
„interpretowanie* ustawy przemysło-
wej i'6 wiele innych rzeczy. Ale
przecież i ich ideał nie zamyka się w

śranicach Polski. Dążą do stworzenia
własnego państwa, mają swój ideał
narodowy. I Żydzi również, jeżeli po-
zytywnie odnoszą się do nowych wy-

borów, nie kierują się wyłącznie mo-
tywami, które zamykają się całkowi-
cie w granicach Polski, i
Nie można polityki tych różnych

żywiołów, o których wyżej była mo-

wa, stawiać bez zastrzeżeń w jednym
szeregu, traktować jej zupełnie je-

dną miarą, jako politykę

„mniejszości narodowych". Ostatecz-
nie współdziałanie Niemców i Żydów

w jednym obozie wygląda w dzisiej-
szych czasach dość rażąco. Inaczej

też przedstawia się sprawa Rusinów.

Ale pod jednym względem te wszyst-

kie żywioły idą razem. Oto dla nich

w Polsce dogodniejsze są rządy nieo-

parte o wolę i kontrolę mas narodu.

Bardzo niedawno jeszcze polska le-

wica starała się podtrzymać ideę

współdziałania żywiołów lewicowych

z tak zw. mniejszościami narodowemi.

Gorliwie występowała w ich obronie

Polska lewica spotkała się z czarną

niewdzięcznością. Najwcześniej zdra-

dzili „demokrację” Żydzi, potem
Niemcy i Rusini. Wszystkie te partje

widzą wzrost wpływów polskiej ide:

narodowej w masach narodu — i о-

czywiście, nie ufają tym masom.

Niewątpliwie, wzrost nacjonalizmu
w różnych postaciach, zaznaczył się

tak zw. 

W. bardzo „delikatnej” sytuacji
znalazła się w chwili obecnej Francja,
zarówno ze względu na swe położenie
między Anglją a Włochami, jak też i
ze względu 'na swój stosunek do Ligi
Narodów.

W interesie Francji leżało i leży
utrzymanie jednolitego frontu państw
sprzymierzonych w czasie wojny. Po-
lityka francuska niezmiennie w ciągu
ubiegłych lat piętnastu opierała się
na Lidze Narodów. Tymczasem obec-
nie doszło do ostrego konfliktu mię-
dzy Włochami a W. Brytanją; w
związku z tym konfliktem zaś Wło-
chy bronią . się przed oddaniem ich
zatargu z Abisynją pod sąd Ligi Naro-
dów.

Francja liczyła dotychczas — gdy
chodziło o zabezpieczenie się przed
Niemcami, przedewszystkiem na An-
ślię. Wszak już Clemenceau, w cza-
sie konferencji pokojowej, zgodził się
był na wyrzeczenie się granicy woj-
skowej na Renie, wzamian za przy-
rzeczenie, dane przez prez. Wilsona
i'p, Lloyda George'a, że państwa an-
glo - saskie będą śwarantami bezpie-
czeństwa nad Renem. Stany Zjedno-
czone nie ratyfikowały traktatu wer-
salskiego, opierając się na tem, odmó-
wił rząd angielski urzeczywistnienia
obietnic z czasu konferencji... Potem
doznała Francja szeregu zawodów ze
strony Anglji, której tradycyjna poli-
tyka nakazuje dążenie do utrzymania
równowagi między państwami konty-
nentalnemi i która — zgodnie z tą
tradycją — popierała wyraźnie w
wielu wypadkach zabiegi. polityczne
Niemiec. Ostatniem, gorzkiem do-  

Anglją a Włochami
świadczeniem, zrobionem przez Fran-
cję w tej dziedzinie, był układ morski
angielsko - niemiecki, niewątpliwie
niezgodny z wynikami głośnej konfe-
rencji w Stresie,

W - stosunkach francusko - wło-
skich zaszły natomiast w ciągu roku
ostatniego bardzo istotne zmiany. Za
czasów Brianda stosunki te były bar-
dzo złe. Obok względów politycz-
nych, grały tu dużą rolę także wzglę-
dy, wynikające z różnicy ustrojów po-
litycznych w dwóch państwach. Były
cząsy, gdy loże prowadziły bardzo о-
strą walk; z faszyzmem,a wskrtek te-
go i z Włochami, Wszak przed ośmiu
laty było wyraźne niebezpieczeństwo
wojny francusko - włoskiej, wojny o,
„wiarę' masońską. Po śmierci Brian-
da zaczęły się przeobrażenia w poli-
tyce francuskiej. Już p. Barthou
zainaugurował inny ton polityczny w
stosunku do Włoch, Zaznaczyło się to
jeszcze wyraźniej, gdy ster polityki
zagranicznej Francji objął p. Laval.
Niewątpliwie, w czasie jego pobytu w
Rzymie, położono fundamenty pod
nowy układ stosunków  francusko-
włoskich. Formuła kompromisu mię-
dzy Francją a Włochami narzuca się
z całą oczywistością, Pomoc włoska
dla Francji na Renie, wzamian za po-
dział wpływów w Afryce. Zwrócenie
się obecnie Włoch w kierunku Afry-
ki wschodniej, jest całkowicie zgo-
dne z tą formułą, bo wytwarza moż-
ność współżycia Włoch i Francji w
Afryce i na morzu Śródziemnem. Wło-
si na wschodzie, Francuzi na zacho-
dzie. Włosi zajęci w 'Abisynji, nie
mogą myśleć o Tunisie czy Algierze...  

Lecz taki podział wpływów w Afry-
ce ina morzu Śródziemnem, godzi
wyraźnie w interesy W. Brytanji, bo
po pierwsze burzy równowagę rywa-
lizujących ze sobą sił na morzu Śród-
ziemnem, a po drugie, w dalszej per-
spektywie dziejowej zagraża całej po-
zycji politycznej W. Brytanji na kon-
tynencie afrykańskim i na morzach
sąsiednich.

Francja musi unikać zadrażnienia z
Anglją, lecz z drugiej strony ma oczy-
wisty interes w tem, ażeby zacieśnić
w chwili obecnej swe dobre stosunki
z. Włochami. Mimo całej ostrożności
sfer urzędowych francuskich, mimo о-
ślędności prasy francuskiej, widać
wyraźnie, że Francja jest po stronie
Włoch w chwili obecnej. Skoro zaś
nie pragnie zadrażnień z Anglją, to
stąd wynika jedynie możliwa polity-
ka — próba pośrednictwa między
Włochami a Anglją, pośrednictwa,
mającego przedewszystkiem na wido-
ku dopomożenie Włochom.

Gdyby inicjatywa Włoch na terenie
Afryki Wschodniej doprowadziła do
silniejszego zacieśnienia się węzłów
przyjaźni między dwoma narodami ła-
cińskiemi Europy zachodniej, to wy-
nik taki — z punktu widzenia polity-
ki polskiej — powitaćby należało z u-
znaniem i zadowoleniem. Sądzimy też.
że — zgodnie z tem ,co powyżej po-
wiedziano — nie może też być wątpli-
wości co do tego, jakiej taktyki po-
winna się trzymać delegacja polska na
najbliższem posiedzeniu Rady Lig:
Narodów. ?

5. К.

 

Listy z Czechosłowacji
Po zgonie J. Herrmanna.— Smutna starość Kautsky'ego—

Przeciwko monarchji w Austrji. — Z zagadnień gospodarczych. —

Literatura czeska poniosławtym mie-
siącu ciężką stratę przez zgon lgnacego
Herrmanna, twórcy barwnych i pogo-
dnych obrazków ż życia drobnych miesz-
czan, kupców i urzędników. Autora „Oj-
ca Kondelika i oblubienca Vejvary“,
„Zamążpójścia Janki  Kulichówny”,
„Przygody duszyczki” i wielu innych
dzieł, które napisał w ciągu długiego,
burzliwego życia, przyrównywano do
Dickensą i Gogola. „Mierzony ich skalą
światową — oświadcza A. Novak w ob-
szernej charakterystyce literackiej zmar-
łego — jest Ignacy Herrmann wiernym
wyrażem małego świata czeskiego w o-
kresie mieszczaństwa. liberalnego. i 0-
statniem ogniwem tradycyjnego  łańcu-
cha, który się zaczyna od Rubsza, a do
którego należy przez swe drobne prozy
praskie Neruda“.

  

Drugie jeszcze znane nazwisko przewi-
nęło się w dńiach ostatnich przez łamy
prasy. Głośny teoretyk socjalizmu, Ka-
rol Kautsky, dziś starzec zgórą 80-letni,
uzyskał obywatelstwo czechosłowackie...
Współpracownik Marksa i Engelsa, jest
rodowitym prażaninem, zostawszy je-
dnak w r. 1919 radcą tajnym min. spraw
zagranicznych Rzeszy niemieckiej, stracił
czeską przynależność państwową. Obec-
nie spędza schyłek życia jako emigrant
nad Wełtawą, udzielono mu więc obywa-
telstwa ponownie. Sic transit gloria
mundi... ;

W okresie „kanikuty“ letniej dzienni-
ki poświęcają tu wiele miejsca zatargowi
włosko - abisyńskiemu, fałszywym  po-
głoskom niemieckim o rozdźwiękach w
łonie Małej Ententy i sprawie zwrócenia
przez Austrję dóbr Habsburgom. Na ten
temat „Lidove Noviny”, których opinje
pokrywają się naogół z poglądami cze-
chosłowackich sfer oficjalnych, rzuciły
takie uwagi: „Rząd austrjacki podkreśla.
że zawarł z Zytą Habsburską i z jej
najstarszym synem poufną umowę, we-

i wśród żywiołów obcojęzycznych w
Polsce. Wśród żydostwa np. czyni
postępy nacjonalizm żydowski. Te

nacjonalizmy umieszczają swoje uczu-

cia i nadzieje poza granicami Polski.

Nic dziwnego, że współdziałają z każ-

dym, kto zwalcza polski kierunek na-

rodowy. Bo ten kierunek rządzi się

tylko dobrem narodu polskiego.

R. RYBARSKI  

Na złej drodze
(Od własnego korespondenta)

dług której obojeci Habsburgowie zrze-
kają się dobrowolnie możności korzysta-
nia z nowej ustawy i powrotu na teryto-

rjum austrjackie. Pozostali członkowie
rodziny, jako obywatele państwa au-
strjackiego, mogą powrócić kiedy zechcą.
Mówi się, iż niektórzy bratankowie i sio-
strzenice, tudzież inni krewni Ottona
Habsburga — nowa ustawa znosi wygna-
nie około 80-ciu członków rodziny —
skcrzystają z tej możności w najbliž-
szym czasie. Co się stanie, jeśli któryś z
braci Ottona Habsburga nagle w Austrji
zachoruje? Czyż ktoś przypuszcza, że
jeśli termometr pod pachą młodego Ro-
berta Habsburga wykaże 38 stopni, jakaś
moc zdoła zabronić. Zycie i Ottonowi
przylecieč do Austrji, do łoża chorego
syna lub brata? Austrjackie urzędowe a-

gencje prasrwe pierwszeby pisały o ka-
miennej nieczułości tych, którzyby chcieli
z powodów politycznych zabronić kocha-
jącej matce przybycia do łoża umierają-
cego dziecka, A skoro już matka wraz z
najstarszym synem stanęła na ziemi au-
striackieį „niewiadomo, czy tak prędko
opuszczą ją dobrowolnie. Zresztą bardzo
łatwo można urządzić plebiscyt za przy-
wrócen'em dynastji'.

Aautsrowi tych refleksyj nie można od-
mówić przezerności. Staje się ona zrozu-

miała, jeśli się zważy, że restytucja mo-
narchji w Austrji godziłaby przede-
wszystkiemwMałą Ententę i jej intercsy.

Wśród zagadnień wewnętrznych na
plan pierwszy wysuwają się kwestje go-
spodarcze. Ukazało się rozporządzenie
rządowe, rozszerzające zakres monopolo-
wej gospodarki zbożowej. Uzupełnia 0-
no przepisy z roku zeszłego, dotyczące
tej dziedziny. Żniwa dobiegają korńca,
więc sprawa cen zboża nie schodzi z po-
rządku dziennego. Stronnictwo agrarju-
szów, które w bloku koalicji rządzącej
zajmuje pierwsze miejsce, dąży do zape-
wnienia rolnikom cen najkorzystniej-
szych. |Inne stronnictwa obawiają się
podrożenia mąki, chleba i pieczywa. Za-
leżeć to będzie nietylko od kompromisu

pomiędzy partiami, lecz i od innych oko-
liczności, wypływających z istnienia mo-
nopolu zbożowego. A więc od wielkości
t. zw. „żelaznej rezerwy” zboża, skutków
wprowadzonej syndykalizacji młynów,
oraz metod walki ze spekulantami, gro-
madzącymi zapasy zboża i checi zysku.
Na uregulowanie czeka nadto ważna
kwestja pośrednictwa pracy. Gabinet p.
Malypetra głowi sie nad rozwiązaniem
wszystkich tych problematów. Skoro się
z niemi upora, rozpoczną się kilkotygo-
dniowe wakacje rządowe. Potrwają one
do jesieni. W jesieni dojdzię do skutku
zapowiedziana wizyta Litwinowa, który  

"- Praga, w lipcu.
wdrodze do Genewy i Paryża zatrzym1
się nakilka dniw Pradze, aby zacieśnić
węzły, zadzierzśnięte przez min. Benesza
w czasie jego niedawnego pobytu w Mo-
skwie.

O ile w stosunkach czechosłowacko-so-
wieckich dochodzi do coraz  trwalszego
zbliżenia, o tyle w naprężonej sytuacji,
trwającej od niespełna dwu lat pomiędzy
Połską a Czechosłowacją nie zanosi się
narazie na zmiany. Niektóre nasze czyn-
niki sanacyjne bynajmniej nie moszczą
drogi do porozumienia. Pamiętamy

wszyscy, ile szczerego i serdecznego

współczucia okazali nam Czechosłowacy
po tragicznej śmierci ś. p. kpt. Żwirki i
inż. Wigury. Podobnie było przed dwo-
ma miesiącami, po zgonie marsz. Piłsuds-
kiego. Na gmachach urzędowych w Pra-
dze powiewały flagi żałobne, odbyło się
tu kilka akademij, nietylko polskich, ale
i czeskich, władze republiki złożyły kon-
dolencje i wysłały na eksportację do
Warszawy i na pogrzeb do Krakowa licz-
ną delegację. A w kilka tygodni później
gazety praskie doniosły z rozżaleniem, iż
dwa sanacyjne czasopisma górnośląskie
zamieściły wyssaną z palca wiadomość o
rzekomem prześladowaniu polskiej mło-
dzieży szkolnej w Czechosłowacji za ma-
nifestowanie żałoby po zmarłym mar-
szałku....

Zbliża się 15-ta rocznica przyłączenia
Śląska Cieszyńskiego do Polski. I znowu
dzienniki czechosłowackie komentują z
goryczą enuncjację sanacyjneśo pisma
krakowskiego, redagowanego przez Ży-
dów, iż obchód jubileuszu będzie miał
charakter... rewizjonistyczny, tudzież wy-
daną w polskiej części Cieszyna przez
komitet anonimowy odezwę, która — jak
zaznaczają — „zawiera zwroty, obraża-
jące państwo czechosłowackie i naród”ł

Złą usługę sprawie polskiej na terenie
międzynarodowym i — pośrednio
mniejszości polskiej w Czechosłowacji
oddają ci, którzy tak postępują, zapozna-
jąc fakt, że państwo to odgrywa dziś du-
żą rolę w systemie równowagi politycz-
nej i w akcji umacniania pokoju w Euro-
pie. Nadawanie zaś cechy rewizjoni-
stycznej obchodowi cieszyńskiemu było-
by niewskazane choćby tylko przez
wzgląd na naszego sąsiada zachodniego i
jego niedwuznaczne dążenia wobec ziem
zachodnich Rzeczypospolitej. Przydałoby
się wiadro zimnej wody na niektóre gło-
wy, rozpalone sztucznie wywołaną _go-
rączką, która bynajmniej nie trawi zdro-
wego organizmu narodu naszego.

W. M.

 

PRZEGLĄD PRASY
„GLOSUJMY! GLOSUJMY!“

Agituje się teraz w prasie sanacyj<
nej za głosowaniem. Dawniej agitowa=
no za głosowaniem na pewne ugrupo-
wania, na pewne programy, dziś mó-
wi się tylko: głosujmy! Na kogo je-
dnak ma głosować owa większość wy-
borców, którą pozbawiono możności
wystawienia kandydatów niezależ-
nych, reprezentujących opinje tej
większości? Jedno z pism sanacyj-
nych zaleca głosowanie „na ludzi go
dnych zaufania, rozumnych į uczci-+
wych". Określenia te nie mają ża<
dnego sensu, śdyż we wszystkich
partjach są ludzie uczciwi i rozumni.
Wyborca chce głosować na c_łowieka
(oczywiście uczciwego i rozumnego),
którego poglądy na sprawy publicz-
ne odpowiadają jego poglądom. A ta-
kiego kandydata teraz nie znajdzie.

Trzeba zaś odrzucić jak najbardziej
stanowczo radę „Polski Zbrojnej”, że
należy głosować na „takich kandyda-
tów, do których wyborca z calem
zaułaniem zwróciłby się o radę w
swoich osobistych ważnych  spra-
wach”, Poseł nie jest adwokatem oso=
bistych spraw wyborcy, ale przedsta«
wicielem i obrońcą interesu publicz-
nego. Poseł, który będzie chodził za
interesami  prywatnemi  szynkarzy
swego okręgu, może być równocześnie
posłem najgorszym i najmniej užy+
tecznym.

„RUCH WYBORCZY"

Ruch wyborczy ogranicza się do
„„wybierania“ delegatów do komisyi
okręgowych. Ponieważ opozycja w tej
ceremonji udziału nie bierzę, więc
„wybory“ polegają na odczytaniu
przez burmistrza kilkunastu lub kil-
kudziesięciu nazwisk, które grupka
sanatorów przyjmuje bez dyskusji, Je-
dynie w sejmiku wileńsko - trockim
rozegrała się walka między sanacyj-
nymi konserwatystami a sanacyjnymi
„naprawiaczami“, t. j. członkami Zw.
Naprawy Rzplitej“. Narzeka z tego
powodu „Słowo”, którego obóz prze-
grał w tej walce:

„Lista Wydziału sejmikowego upadła.

Przeszędł coprawda gen. Żeligowski, lecz
wyrztćeni zostali obydwaj ziemianie, figu-

rujący na liście: p. HouwaldiKr. Tyszkie

wicz. Usunięty został również przedstawi

ciel włościan radykalnych, pułk. Wędzia*
golski, b. poseł, a aktywny wiceprezes Ra-

dy Wojewódzkiej B, B. W. R, w Wilnie,

którego ta konfuzja spotyka po 14-letniej

pracy w samorządzie wileńskim. Jednem

słowem, wyrzuceni zostali wszyscy, których

nie uwzględniła lista osodników i t. zw. na-

prawiaczy”,

Okazuje się, że zasada „partyjnic-
; twa” ogarnęła i Grenadę sanacyjną.

Zabawnie wyglądają triumfalne, ol-
brzymiemi tytułami zaopatrzone, do-
niesienia pism prorządowych, że w
kilku gminach pow. warszawskiego
narodowcy i socjaliści wzięli udział w
wyborze delegatów. Jest to oczywiś-
cie nieprawda. Członkowie Str. Nar.
nie biorą udziału w wyborach. Ale
ten wybuch radości świadczy, jak źle
się czuje sanacja w swem osamotnie-
niu, które równa się ponadto zupełne
mu jej odcięciu od mas wyborczych.
Oczywiście różne związki zawodowe
wysyłają delegatów, obawiając się
konsekwencyj swego odmownego sta-
nowiska. Nie przesądza to wcale u-
działu ich członków w głosowaniu na
posłów.

ROCZNICA PODZIAŁU
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Piętnastej rocznicy podziału Śląska
Cieszyńskiego poświęca artykuł „Kur,
Pozn.', w którym, omówiwszy napór
niemiecki na Czechosłowację i Pol-
ske, redakcja oświadcza:

„W perspektywach tych interesy Polski
w dużej mierze zbiegają się z interesami
Czechosłowacji. Nie byłby to już tylko pa-
sywny antyrewizjonizm, któremu z różnych
stron zarzuca się doktrynerstwo, Byłoby to
trwałe przeciwstawienie się dwóch narodów
słowiańskich różnym odcinkom tego same-

go frontu niemieckiego,

Do takiego, racjonalnego ułożenia się sto=
sunków polsko-czechosłowackich potrzeba.
z polskiej strony panowania nad uczuciem,
które wobec doświadczeń przeszłości nies
raz się buntuje, szczególnie na odnośnych
naszych ziemiach granicznych, ze strony
zaś czesko-słowackiej — dużo, bardzo dużo
taktu, zrozumienia polskiej wrażliwości o-
raz uwzględnienia narodowych potrzeb ży-
wiołu polskiego w ramach państwa czesko-
słowackiego”,

ы



LO ża >

Jak pracuje Lublin?
Pamiętnik Lubelski, tom II, za lata

1931 — 1934, Lublin 1935, str. 329, Tow
Przyjaciół Nauk w Lublinie. Skład głów-
ny; Dom Książki Polskiej.

Po trzyletniej przerwie ukazał się
drugi skolei tom Pamiętnika Lubelskie-
go. wydawanego przez tamtejsze Tow
Przyjąciół Nauk. Pamiętnik rozszerzo-
no nowemi działami: poezją, nowelą
(AMadeja), materjałami, notatkami i
kroniką. Treść książki bardzo bogata i
ciekawa zajmie niewątpliwie wielu
czytelników.

Cykl pięknych wierszy, wydanych
też osobno, zamieszcza Adam Szczer-
bowski. Oto np. sonet „Babie lato":
W chłodnej otoczy ranka, w powietrza

modrocie
w lśniącym kłoszu nad ziemią wiszą-

cym od świtu
napływa wciąż i tonie wbłękiciei

złocie

przędza babiego lata, mgła, pilśń
aksamitu

Czasem o gałęź drzewa zaczepi w
przelocie

i rozwleka się wiotko od szczytu do
szczytu

lub na ciernie opada w nagłej bezo-
: chocie

jak człowiek, co dla ziemi wyrzekł się
błękitu.

Będą srebrzyć się ną niej perły rannej
rosy,

będą ją rozdzierały wyżółkłe pokosy,
aż ją wiatr w strzęp zbrudzony potarga.

i zwinie.
O jakiejś sennej zmierzchu zwilgłego

godzinie
stłucze ją deszcz jesienny kroplami du-

żemi,
że zatai się w sobie i przylśnie do

ziemi.

Pozatem mamy sporo innych wier -
szy: A. Madeja, St. Komara, W Kas-
perskiego, K. A. Jaworskiego, T. So-
kołowskiego.

Ciekawszą jednak od tych poezyj
jest proza. Prof. Juljan Krzyżanowski
ogłasza rozprawkę p. t. Dziewicą -
trup. Są to bardzo interesująco napisa-
nę dzieje iście makabrycznego motywu
(znanego u nas z „Żywych kamieni”
Berenta) o umizgach młodzieńca do tą-
jemniczej dziewczyny, która okazuje
się szkieletem lub trupem. Autor dru-
kuje nieznaną polską nowelę z przeła-
mu 17 i 18 wieku na tym motywie o-
partą. Prof. Henryk Życzyński w głoś-
nym już szkicu o Mickiewiczu w oświe-

„ńleniu Odyńca, dowodzi nieautentycz-
ności materjału o Mickiewiczu zawar-
tego w Listach z podróży Odyńca.
Do polonistyki należą jeszcze arty-

kuły: A. Szczerbowskiego 0 poezjach
St Ciesielczuka; Tad. Sokołowskiego:
Zygmuntowskie tradycje renesansowe
"w Odprawie posłów greckich”, oraz
St K. Papierkowskiego: Echa mickie
wiczowskie w chorwackim poemacie
Markowicza „Dom i świat”.

Niemniej cenne rzeczy dla historyka
literatury zawiear dział materjałów i

 

 

uotatek. Mamy tam bardzo ciekawe li-
sty St Brzozowskiego pisane do Wł.
Garkiego; L. Kamykowski ogłasza nie-
znaną „Pochwałę Kopernika" napisa-
ną przez Jana Śniadeckiego; L. Biał-
kowski zbiera najstarsze wzmianki ©
Kochanowskich w księgach miejskich
ląbeiskich. Ks. Ludwik Zalewski daje
dwie notatki; wiersz z końca XVI w. i
echo wizyty Stanisława Augusta w
Węgrowie.
Z innego zakresu czytamy syntetycz-

ny wykład prof. W. Krzyżanowskiego
o teoretycznych podstawach faszyzmu.
Aleks. Kossowski pisze a nastrojach
politycznych w lubelskiem w r. 1866-
1869, Ważne szczegóły da stośunku
Stan. Augusta do powstania Kościusz-
Ki, oraz ks. Józefa i Kościuszki publi-
<uje znany historyk lubelski Jan Ria-
Min.

Wartościową pracę o kropielnicz-
kach garncarzy z Urzędowa, pięknie
ilustrowaną ogłasza Juljan Kot. Rów-
nie ciekawe są studja: J. Kamińskie -
40: Miecznicy lubelscy, oraz St. Dą-
5rowskiego o cechu haftarzy lubel-
skich w 17 w. Prace L. Kamykowskie-
40 o Papierni lubelskiej orąz k Piwac-
kiego o kościele w Bialei „Podlaskiej
zamykają dział rozpraw. Obfita kroni-
ka i wspomnienia o St. Ptaszyckim i
B. Rutkiewiczu dopełniają całości to-
mu, dobrze świadczącego o kulturalnej
aktywności i ambicjach naukowych
Lablina. (Art. L.)

 

Reportaż 0
Znany dziennikarz, p. K. Wrzos, autor

ciekawych reportaży, zebranych w książ

ki: „Oko w oko z kryzysem” i „Kiedy

znowu wojna?”, wiedziony szóstym zmy-
słem dziennikarskim, zawędrował

wczesną wiosną b. r. na Bałkany i przy-

jechał do Aten.na parę dni przed rewa-

lucją. Widział ją i przeżył jak prawdziwy

dziennikarz: był wszędzie, ną ulicy, na

froncie, w gabinetach ministrów i w

więzieniu dla opozycjonistów, poleciał

nawet hydroplanem na wyspę Rodos,

gdzie schronił się wódz rewolucjonistów,

Venizelos, i towarzyszył mu w drodze

na wyśnanie do Neapolu. Z tych obsec-

wacyj, wrażeń i rozmów powstała książ-

ka „Rewolucja w Grecji”, bezpretensjo-

nalną, nie obarczona balastem wiadomo-

ści przepisanych z książek i encyklope-

dji, żywa, barwna, którą się czyta jed-

nym tchem, jak powieść.

Co było — zdaniem p. Wrzosa — po-

wodem marcowej rewolucji w Grecji,

czemu Venizelos, po raz dziewiąty, w

swem życiu stanął na czele buntu? Nie

różnice programowe walczących z sobą

partji, nie kwestje ustrojowe lub socjal-

ne — ale antagonizmy osobistę poszczę-

gólnych polityków.
Przykład jeden, Premier Tsaldaris

nienawidzi Venizelosa. Czemu? Jest żo-

naty z panną Leną Lambos, córką zesła-

(ZEWSZĄD...
WODA NA WAGĘ ZŁOTA

W związku z wojennemi przygotowa-

niami w Afryce wschodniej powstała tam

nowa intratna gałąź handlu... wodą!

Olbrzymie obszary Erytrei, Somali i A-

bisyaji pozbawione są zupełnie wody,

którą przemyśli kupcy arabscy, żydow-

scy i egipscy sprowadzają specjalnemi

cysternami samochodowemi aż z Sudanu.

Bańka wody, zawierająca 10 litrów, kn-

sztuje już teraz 1 lira. Woziwody się bo-

acą.

я i WIELKI MUR CHINSKI

Przysłowiowy „Mur Chiński” przestał

być.. chińskim murem. Po obydwu jego

stronach usadowili się żołnierze japoń-

sey.
Mur Chiński początkami swemi sięga

JI w. przed Chr., kiedy to książęta —

wasale feudalnego wówczas jeszcze pań-

stwa chińskiego dynastji Czou wznieśli

w kiiku miejscach mury w celu obrony

przed napadem koczowniczych plemion

północnych. Mur Chiński w tej mniejwię-

cej postaci, w jakiej go jeszcze dzisiaj 0-

śiądamy. iączy się z imieniem słynnego

cesarza dyn. Tshin (221—206 przed Chr.)

Szai Huanga. Za szai Huangtiego sięgał

mur chiński od Taoho nad Lanczou na

wschodzie, aż do” dzisiejszej prowincji

Czili i już wtedy, zapewniając krajowi

bezpieczeństwo od północy, pozwolił

panstwu rozwijać się swobodnie ku po-

tudninwi. Za dyn. Han (206 przęd Chr. —

220 po Chr.) mur zastał przedłużony w

kierunku zachodnim, stawszy Się przez

te bazą rozszerzenia się potęgi chińskiej

wśłak Azji Centralnej.

W okresach słabości państwa chiń-

skiega mur uległ zniszczeniu, w okre

sach silniejszych odnawiany, znów pełnił

swe obronne zadania. Za dyn. Juan (1280

— 1367) Mur Chiński poszedł jakby w za-

pomnienie, Juanowie bowiem — to dy-

nastia mongolska i Chiny tworzyły wów-

cxas część wielkiego światowego imper-  

jum mongolskiego, które nie miało inte-

resu w utrzymywaniu obronnej granicy

przeciwko Mongolji. Odwrotnie, zawlad-

ców następnej dynastji Ming (1368 —

1644), oswobodzicieli Chin od jarzma

mongolskiego, mur nietylko znów uległ

odbudowaniu, alę otrzymałponadto na

wschodzie dodatkową część obronną,

którą jeszcze dzisiaj podziwiamy, Man-

dżurowie dynastji Tshing (1647 — 1912).

którzy podobnie jak Mongołowie,pocho-

dzili z drugiej strony Wielkiego Muru i

rozszerzyli granice państwa na całą Azję

Certralną, pozwolili murowi zniszczeć.

Dzisiejszy Mur Chiński rozpoczyna się

jako potężna ściana z cegieł nad morzem

Żołtem pod Szanhaikuanem. Z Szanhai-

kuanu śmiałym skokiem wznosi się mur

na góry i obejmu'e wewnątrz płaskim łu-

kien. północ wielkiej równiny chińskiej

oraz północną część górzystej prowincji

Szansi, osiągając Żółtą Rzekę trochę na

północ od 40 st. szer. Na północ od Peki-

nu mur jest podwójny: północny jego łuk

idzie ku Kałganowi, otaczając go z pół-

nocy, południowy okrąża przejście Pa-

łal'ag Obydwa łuki łączą się znównie-

daleko Żółtej Rzeki, okrążywszy kotli-
nę Tatung w północnem Szansi.

Losiągnąwszy na zachodzie biegu ply-

nącej w tem miejscu z północy na polud-
nie Żółtej Rzeki, tworzy mur na zachód

od niej granicę, oddzielającą stepowy

kra: Mongołów, Ordos, od rolniczego o-

kręgu prowincji Sząnsi. W dalszym ciągu

mur znów dochodzi do Żółtej Rzeki, dzie-

li się tu na kilka ramion, z których naj -

dłuższe idzie na zachód, oddzielając pas

oaz od stepów, a potem pustyni Gobi.

ZNAMIENNY INCYDENT

O znamiennym incydencie donosi „An-

griff', główny organ partji narodowo-so-

cjalistycznej, z Frankfurtu nad Menem

W/czasie służbowego objazdu zastępca

szefa propagandy na okręg hesseński

 
rewolucji w Grecji

 

 

Brodziński © Żydach
Ostatnia Myśl Narodowa (Nr. 31) za-

mieszczą nieznany, rewelacyjny list Ka-
zimierza Brodzińskiego, w którym poeta
wyjawia swą opinję o Żydach w dzienni-
karstwie. List, pisany 10 maja 1830 r, w
Warszawie do jenerała Józefa Mroziń-
skiego, uczonego gramatyka, brzmi w
części nas tu obchodzącej, następująco:

„Daj Boże, abym się mylił w domyśle,
že żydzi,. zalawszy już chłopków, a na-

wet niższą klasę przemysłową trunkami,
zalawszy wszystkie władze administra-
cyjne, sądowe, instytuta, i zepsuciem i
wpływem przemożnym, zaczną już teraz

drukiem swoje opinje rozszerzać, „Gaze-
ta Polska“, a može i „Korespondent“ zda-
ją się już być ich pode-lwiem. Już tam
odzywają się zdania podejrzane i usiłu-

jące wyżej podejrzenia obudzać Młodzi,
albo niebaczni, nasi redaktorowie będą
to wszystko przyjmować, a może z cza-
sem zupełnie ustąpią, i szynk opinii bę-
dzie zupełnie w tych samych rękach, co
szynk piwa i wódki”...
O ekspansji żywiołu żydowskiego —

konkluduje wydawca listu — miał Bro-

dziński sąd zupełnie trzeźwy. Stąd jego
tak rozpaczliwie ponure horoskopy dla
przyszłości prasy polskiej. Kto świadom
dziejów tej prasy porówna stan rzeczy z

przed stulecia z dzisiejszym kto rozejrzy

się wśród naszych luksusowych wyszyn -

ków opinii i zliczy szynkarzy, nie odmó-

wi daru jasnowidztwa autorowi „Mowy o

narodowości”. Ale też nie bez goryczy

myśleć będzie o jego z tej strony równie

wyraźnym defetyzmie.

nego przez Venizelosa na“ wygnanie

prof. Lambosa, premjera greckiego z r.

1917, Sam był również wygnany z kraju
przez statego Kreteńczyka. Pozatem za
rządów Venizelosa trybunał wojskowy

skazał na śmierć, jako jednego z odpo-

wiedzialnych za przegraną wo/nę z Ke-
malem, premiera Gunarisa, który był

przyjacielem osobistym obecnego prem-
jera p. Tsaldarisa.

Przykład drugi: gen. Kondylis, minister
wojny, ewentualny dyktator Grecji. Po-
mógł p. Tsaldarisowi zgnieść rewolucję
marcową, aczkolwiek nie jest monarchi-

stą, ale republikaninem i ex-venizelistą.

Czemu? Gen. Kondylis usuwał z armji

oficerów, którzy byli zamieszani w ze-

szłoroczny nieudały zamach stanu, doko-
nany przez jego rywala, gen,Plastirasa,
przebywającego obecnie ną wyśnaniu.-

„Gen. Kondylis — pisze p. Wrzos— lę-

kając się zwolenników swego osobistego

wroga wśród korpusu oficerskiego, wo-

lał mieć w armii monarchistów, choć sam

jest republikaninem, bowiem monarchiści

są przeciwni Venizelosowi”.

Gen. Kondylis, jak brzmią ostatnie de-

peszę, stał się teraz monarchistą, Może
zgodnie z dowcipem francuskim; „jestem

ich przywódcą, muszę więc ich słuchać”,

(s. a.).

Miller uległ w Oberyóllstadt w powiecie

Fridberg wypadkowi / samochodowemu

Gdy Miller i jego towarzysze zwrócili

się do mieszkańców miejscowości Ober-

vóllstadt o pomoc, ci odpowiedzieli po-

gróżkami, połączonemi z obelžywemi

zwrotami pod adresem wysokich funkcjo-

naruszy partyjnych. Śledztwo przepro-

wadzone w tej sprawie doprowadziło do

ujęcia trzech głównych agitatorów, któ -

rzy nakłaniali ludność Obervóllstadt do

nieudzielania pomocy Miillerowi. Zosta-

li oni przesłani do obozu koncentracyjne-

go w Dachau. „Angriff“ zaznacza, że

ludność Obervóllstadt jest katolicką |

wysnuwa stąd zrytyczne wnioski o usto-

sunkowaniu się katolików do reżimu na-
rodowo - socjalistycznego.

WIEŚ CYGAŃSKA
POD BUKARESZTEM

Wioska Fantanele pod Bukaresztem
jest od niepamiętnych czasów siedzibą

słynnych na cały Bałkan skrzypków cy-

gańskich, Mieszkańcy wioskizachowali

dotychczas patrjarchalne formy ustroju.

Na czele wioski stoi t. zw. rada starszych,

której przewodniczącym jest z reguły naj-
starszy mieszkaniec wsi. Obecnie god-

rość przewodniczącego rady spoczywa w

ręku 90-letniego starca, który sprawu-

je swą władzę w sposób autorytatywny.

Do niego należy głos rozstrzygający we

wszystkich sprawach, obchodzącychogół,

z pośróg których najważniejszą jest kwe-

słja sprawiedliwego podziału nadarzają-

cych się możliwości zarobkowania. W

piątek każdego tygodnia wszyscy męż-

czyźni z Fantanele udają się do Buka-

resztu i innych miast rumuńskich, gdzie

po kawiarniach i restauracjach grywają

niekiedy smętne a niekiedy ogniste cy-

gańst'e melodje. Regularnie każdą środę

następuje powrót cyganów. Co czwartek

jest w Fanatanele wielkie święto. Za pie-

niądze zarobione w restauracjach buka

resztańskich i innych cyganie urządzają

biesiady. W dniu tym odbywają się  
wszystkie obchody rodzinne, wesela

Z EKRANÓW STOŁECZNYCH
„Kwiacarka z Prateru' — w kinie „Europa”
W produkcji filmowej Wiedeń jest

uosobieniem wdzięku, a tytuł mówiący
nietylko o kwiaciarce z Prateru jest,
przyznać należy, bardzo wabliwy.

Akcja toczy się jednak już w cza-
sach powojennych, ściśle mówiąc,
współczesnych i zamiast spodziewa
nych oficerów zalecających się do Ia-
dnych dziewcząt, mamy ludzi pracy,
którzy w paromiljonowym kolosie, sto-
licy małego dzisiaj państwa wiele mu-
szą łożyć wysiłków i pomysłowości, a
żeby żyć i przeżywać ciężkie czasy.
Mimo to jednak, nic nie tracą na hu-
morze i wrodzonej pogodzie.
Główny bohater (Feliks Bressart)

jest „„zachęcaczem” w wielkiej. firmie
handlowej i kocha się w biednej kwia-
ciarce, poznanej na ulicy. Miłość w
Wiedniu nie może się obejść bez uro-
czych spacerów poza miasto, ta też ma-
my w filmie ładne widoki na Kahlen-
berś i podmiejskie okolice,

Ponieważ tłem obrazu jest Austrja,
musi en mieć oprócz.obowiązkowego
wdzięku, pewną dozę temperameatu-
Temperament reprezentuje świetna
tancerką (skądżeby, jak nie z Buda-
pesztu!). Nie wchodzi jednak w drogę
młodym, a tylko skutkiem rezmaitego
rodzaju zawiłości komplikuje wszyst-
ka. Koniec jest jednak zgodny z ame-

rykańską zasadą. „Happy end" typowy
i zupełny. >

„Kwiaciarka z Prateru" jest kome-
dją sytuacyj nie zawsze zresztą, zręcze
nie zmontowanych. Komizm postaci re-
prezentuje aktor grający rolę detekty-
wa Detektywem zostaje ponieważ

posiada kaucję. Są to jego jedyne kwa-
ifikacjei dlatego swojem zachowa-
niem wywołuje szczery śmiech.
Nad program — pobyt min. spraw

zagr. pułk, Becka w Berlinie. Poza
groteska rysunkowa. м : 

„Mord w Trinidad" — w „Canitolu”
Film oparty na zapytaniu, kto zabił
mocnika detektywa przysłanego z
ondynu do Indyj Zachodnich, celem

wykrycia szajki przemytników dja -
mentów. Szajka ta, jak wykazał prze-
bieg akcji, ma swoją centralę w siedzi-
bie gubernatora a składa się z osób sta-
nowiących jego otoczenie, Posądzenie

' pa na starego pełnego szacunku pul-
ownika. Chociaż wszelkie poszlaki są

przeciw niemu — ani na jedną nawet
chwilę nie możemy uwierzyć, ażeby to
była pore I nie mylimy się,
Ozdobą filmu jest detektyw, ten

przysłany z Londynu, nie tylko wsku-
tek roli, jaką odgrywa, ale. przede -
wszystkiem z powodu stworzonej przez

siebie kreacji. Dzięki niemu obcujemy
podczas przebiegu akcji z niezwykle
inteligentnym aktorem, czego stanow -

 

/

czo nie można powiedzieć © wszystkich
pozostałych. Wpleciony w obraz wą-
tek miłości siostrzeńca foernetcje +
cėrki posądzonego o dokonanie zbrod-
ni pulkownika, jest raczej tiem, czemš
drugo - planowem. A
Film usiłuje dużą dozą sensacji u-

przyjemnić widzowi zmuszoenemu. da
spędzenia letnich miesięcy w mieście,
nudę wakacyjnego okresu. To też „nad-
program” również obliczony jest. na
wywołanie emocji. „Fox pokazał
trudy i niebezpieczeństwa operatorów
filmowye „którzy dla dokonania efek-
townych zdjęć pną się na karkołomne
wysokości żelaznych nowojorskichdrą-
paczy chmur, przęsła kolosalnych ma-
stów, wieże katedr gotyckich. Zdjęcia
przyznać należy, istotnie ciekawe. | Set,

L fisagas

ZE ŠWIATA KULTURY
KRONIKA LiTERACKA

Pirandello i film. — Laureat Nobla Luigi
Pirandello przybył do Nowego Jorku, gdzie

jest gościem amerykańskich kół literackich

i teatralnych. Pirandello oświadczył dzienni-

katzom, że istotnym celem jego podróży jest

Hollywood;tam.:bowiem-та:: Буё обеспу

„przy nakręcaniu
jego komedji „Sześć postaci w poszukiwaniu
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Nowa sztuka Maeterlincka, — Teatr Re-
naissance w Paryżu zapowiedział na otwar”
cie sezonu nową sztukę znakomitego poety

belgijskiego Maurycego Maeterlincka p, t.

„La Princesse Isabelle",

WYSTAWY.
100 lat sztuki bułgarskiej. — W Sofii ot-

warto dużą wystawę sztuki bułgarskiej, obej-

chrzty i t. p, W dniu tym po południu
zbiera się rada wioski, na której zapada-

ją postanowienia, dotyczące życia gro-

mady. Czwartek w Fantanele jest cygań-

ską „niedzielą”. W dniu tym również od-

bywają się pogrzeby, które nie mają

filmu dokonanego wedłuś.

smutnego charakteru naszych. obrzędów .

pogrzebowych, Zmarłych swoich chowają

cyganie wśród dźwięków ulubionych

przez zmarłego melodyj. Na czele orsza-

ku postępuje cygańska orkiestra smycz-

kowa grając wesołe melodje. Po skończo-

nym ceremonjale odbywa się stypa, któ-

ra nie różni się zasadniczo od zwycza-
jów w innych kra,ach.

JERZY WASZYNGTON
NA SŁOWACZYŹNIE

W/ tych dniach w miejscowości Vigo
pod Tornaly na Słowaczyźnie zmarł 70-

| <ioietni żebrak, który utrzymywał, że
nazywa się Jerzy Waszyngton i pochodzi
w protej linji z rodu, z którego wyszedł
pierwszy prezydent St. Zjednoczonych
Uporczywe twierdzenie starca wywoły-
wały wśród ludności słowackiej uśmiech
politowania, jakkolwiek przyznawano, że
żebrak typem swoim odróżnia się od
miejscowej ludności, Po śmierci starca
'znaleziono w jego papierach dokumenty,
z których wynika, że był to rzeczywiście
Jerzy Waszyngton, potomek w prostej
linji twórcy niepodległości St. Zjedn

Odkryciem tym zainteresowały się wła

dze kdministracyjne, które wszczęły do-
chodzenia w celu ustalenia, kiedy zmarły |
osiedlił się na Słowaczyźnie. '

RUCH „NOWEGO ŻYCIA"
* "W CHINACH

Pod wpływem cywilizacji zachodnio-

„europejskiej, Chiny w ciągu ostatnich lat

dwudziestu osiągnęły w życiu materjal-

nem duży postęp. Jak stwierdza jednak

p. P'ankong-chang, kierownik oświecenia

publicznego w Szanghaju, postęp ten nie

przysporzył pożytku narodowi, bowiem

dotyczył on tylko dziedziny materjalnej

Myślący patrjoci chińscy ostatnio zwró-

cili baczna uwaśe na strone duchowa
| bardze

mującą dorobek tego narodu w okresie

1820 — 1920 r, Wystawa ujawnia narodowe
pierwiastki sztuki bułgarskiej,

O POLSCE ZAGRANICĄ
Liryka polska po angielsku, — W Nr. 48

„czasopisma „Slavonic Review” znajdujemy,

małą antologię poezji = Zbiór zawie-
ra 16 utworów poetyckich z okresuod.Ko-
chanowskiego do Staffa, Mickiewicz repre-
zentowany jest trzema sonetami.

Książka francuska o malarce polskiej, —
W/ wydawnictwie IArt Contemporain w Pa-
ryżu ukazała się monografja artystycznapo-

święcona pamięci tragicznie zmarłej polskiej

artystki-malarki Wandy Wolskiej. Książka
zawiera artykuły Fernanda Leger, #, Brzę-
kowskiego, Andre Chamsona, J. Martela i

G. Bauquier, oraz reprodukcje prac malar-

skich przedwcześnie zmarłej artystki.

ri iji i iiii

žycia, czyli zapoczątkowali kierunek,
mający przyczynić się do postępu, to jest
do duchowego doskonalenia się narodu
chińskiego. Kierunek ów nązwano.„Na-
wem Życiem”, i >

Przywódcy tego ruchu usiłują stwe-
rzyć doktrynę filozoficzno « moralną, łą-
czącą filozofię moralną Sun-Jąt-Sena
wraz z doktryną Konfucjusza; głoszą
więc zasady uprzejmości, sprawiedliwo-
ści, umiarkowania, skromności, w któ*
rych upatrują filary moralne państwa, 0*
raz pierwszorzędny czynnik stałościi
postępu narodu. Zasady te oparię są ra-
czej na podstawach moralności czyste
przyrodzonej. Władze poszczególnych

miast, jak np. Kantonu już stosują dra-
końskie środki przeciw ludziom, przy”
stępującym nakazy „Nowego Życia”, a
więc zamykają domy gry, domy nierządu;
wzmożone zostały środki policyjne na u-
licach i zebraniach publicznych; ta kam-

panja w obronie obyczajneści objęła
również kontrolę mad dziennikami,
zwłaszcza zaś śledzi się treść ogłoszeń.

'

Władze kościelnorkatolickie nie zba-
gatelizowały tego ruchu, ażywionego w
śruncie rzeczy jak najlepszemi intencja-
mi. Ostatnio komisja synodalna delegacji
Apostolskiej w Pekinie zwróciła się do
tamtejszej Akcji Katolickiej z zaprosze”
"niem do współpracy katolików z tym rur
chem, czego zresztą jego przywódcy $o-
rąco życzą sobie. Małżonka generała
Czan - Kai - Szeka, p. Tsiang-Mei-lia
nąwiązała bezpośrednią styczność z mie
sjonarzami europejczykmi i tubylczymi
katolickimi i protestanckimi. W swem
przemówieniu oddała ona hołd pracy mi-
syjnej, podkreślając, iż ruch odrodzeńczy
chiński raczej musi być duchowym. niż

materjalnym; uzyskała też zapewnienie
poparcia ze strony Mgra Van Dycka, Wi-
karusza Apostolskiego. Ostatnio utwo-
rzył się komitet, liczący wśród członków
również katolików; ruch ten zyskuje

szczere uznanie również wśród pogan,

chętnie współpracujących + chrześcijanami. [KAP]. :

 
 



Wraženia ze zlotu harcerskiego w Spale
O MŁODZIEŻ

Kilkanaście dni upłynęło pod zna-
kiem jubileuszu XXV-lecia Związku
Harcerstwa Polskiego. Czynniki sana-
cyjne z dużym nakładem pracy i e-
nergji, zajęły się złotem jubileuszo-
wym w Spale, używając do reklamy i
propagandy zlotu niemal całego apa-
ratu państwowego. Niema się co dzi-
wić, gra idzie o wielką stawkę: o
miodzież! Smutna jest przyszłość
bez młodzieży...

ODBRONZOWIANIE PRAWDY

Zarzucanie sieci na harcerstwo, od-
bywa się w sposób wyjątkowo staran-
my. Znać tu robotę daleko mister-
miejszą, mniej tandetną, niż z „Le-
śjonem Młodych”, czy „Strażą Prze-
dnią"”. Chodząc po rozległych tere-
nach obozu harcerskiego w Spale, mo-
żemy się przekonać, jak każdy kiosk
z wydawnictwami harcerskiemi, każ-
dy drukowany „informator', każdy
portret dostojnika harcerskiego obec-
nego, czy też „byłego” harcerza (ci
zwłaszcza obficie obrodzili...), każda
„$awęda” (aż do znudzenia) nastrojo-
ne są na jeden ton odbronzowienia hi-
storji, celów i tradycji harcerstwa.
Gwoli ścisłości trzymajmy się oficjal-
nego „Przewodnika po Zlocie“, wyda-
nego przez Komendę Zlotu. Źródło —
użyjmy właściwego określenia — na-
prawdę „miarodajne. Na wstępie czy-
tamy, iż ruch harcerski był „przed

, ćwieróćwieczem powołany do życia
przez ludzi z różnych środowisk i róż-
nych poglądów dla zgodnej służby Pol.
sce', co oczywiście nie przeszkadza
pominąć milczeniem roli ś. p. ks. Ka-
zimierza Lutosławskiego (nie znajdu-
jemy też na wystawie książki ks. Lu-
„osławskiego „Czuj duch!”, jak ; in-
nych publikacyj, jak np. Jędrzeja
Giertycha „My, nowe pokolenie" —
podręcznik służby harcerskiej w Pol-
sce, lub słynnego podręcznika prof
Piaseckiego „„,Harce młodzieży pol-
skiej” i t. d.). :

„OFENSYWA NA MŁODZIEŻ”
W. nieocenionym „Przewodniku“

czytamy na str. 13 szczere i cenne
wyznanie:
„Od roku 1930 (t. j. od usanowania

„harcėtštwa — przyp. nasz) następuje
wzrost liczebny harcerstwa, będący
wynikiem planowej „ofensywy na
młodzież”.
W tak autorytatywnem, oficjalnem

"wydawnictwie Komendy Zlotu słowa
te mają swoją wagę, wymowę, a prze-
dewszystkiem tchną prawdą. Dodaj-
my, iż w spisie hymnówi pieśni patrjo-
tycznych -Z.-H. P. jest obecnie — jak
podaje „Przewodnik“, takže i „Pierw-
sza brygada”. į RSE

BI-PI
Nasze stanowisko wobec harcer-

stwa,wyrażone w artykule p. Gierty-
> cha, znalazło żywy oddźwięk w spo-
łeczeństwie. Z narodowego stanowi-
ska, międzynarodówka harcerska pod
przewodem gen. Baden - Powella
(pieszczotliwie przez skautów nazy-
wanego Bi-Pi...), gleichszaltująca na

„ swój sposób młodzież wszystkich kra-

 

Przed paru dniami czytaliśmy o nie-
zwykłem zjawisku niebieskiem, które
poruszyło ludność na  południowo-
wschodniem wybrzeżu morza  Śród-
ziemnego. Był to meteoryt nadzwy-
czajnego blasku i wielkości; świecił

_ przez pewien czas niebieskawem świa-
tłem, następnie zmienił barwę na zie-
loną i wreszcie rozprysł się na masę
drobniejszych cząstek, które opadły
jako rój gwiazd spadających. Wszyst-
ko trwało kilkadziesiąt sekund, widzia-
ne było jednak na ogromnej przestrze-
ni od Kairu aż ku Palestynie i wywar-
ło na ludności tamtejszej wielkie wra-
żenie, tembardziej, że według wierzeń
miejscowych, zjawienie się takiego
meteorytu zwiastuje nieszczęście,

Nie powinniśmy się uśmiechać z
wyższością, słysząc o wierze w takie
oznaki prorocze, gdyż powodzenie, ja-
kiem od pewnego czasu cieszą się w
całej Europie rozmaite „astrologje“,
wróżby i t. d., świadczy, że nie brak
nam wiary w najprzeróżniejsze gusła,
a jeżeli zjawiska niebieskie nas nie
przerażają, to nie dla czego innego,
tylko dlatego, że ich poprostu nie do-
strzegamy. Mamy kalendarze, zegarki,
nie potrzebujemy przeto bezpośrednio
obserwować ciał niebieskich i skutek
jest taki, że zwykły pastuch wschodni
zna się na niebie lepiej od dumnego ze
swej cywilizacji przeciętnego inteli-

 
 

jów — nie może znaleźć aprobaty
społeczeństwa.
Tymczasem oficjalny „Przewodnik”

donosi, że obecne metody działania o-
pierają się „na rodzimych  pierwiast-
kach, będąc jednocześnie w zgodzie z
ogólnemi zasadami skautingu baden-
powellowskiego“.

OMOTALL..

A skauting badenpowellowski to,
jak słusznie „Prosto z mostu" podkre-
śliło, mdłe, mgliste półidee. A choć-
by propaganda esperanta świadczy o
tych „zasadach skautingu badenpo-
weiiowskiego'. Musimy zaznaczyć 12
na Zlocie w Spale zapowiadziana jest
konferencja skautów esperantystów.
Czy młodzież nie ma czem czasu za-
bijać, jak przedrzeźnianiem łaciny we-
dług wzoru Żyda Zamenhofa. Oj, to
d'esperanto wraz z hymnem skautów
całego świata:

„Bo skautowa nić braterstwa
Omotała cały świat”,

świetnie maluje różnicę, jaka donie-
dawna jeszcze istniała między harcer-
stwem a skautingiem.

POLITYKA SKRZECZY

Niezłą ilustracją, ku czemu pewne
czynniki wyzyskują harcerzy, jest sto-
sunek do gości z zagranicy. Wbrew
hasłu „międzynarodowego  brater-
stwa”, faworyzuje się jednych, a su-
geruje niechęć do drugich i to dla ak-
tualnych celów politycznych.
Chodzi poprostu o stosunek do Cze-

chosłowaków i Węgrów. W obozie
mieliśmy okazję przekonać się, iż
„$óra' od pierwszego dnia urabiała
specjalną życzliwość dla Węgrów, a
conajmniej obojętność wobec Czecho-
słowaków. Zwiedzamy dokładnie pod-
obóz węgierski j czechosłowacki, Nie-
wątpliwie, młodzi Węgrzy są sympa-
tyczni, układni, inteligentni, ale to nie
są jeszcze tytuły do specjalnego wy-
różniania,
Wszak i Czesi i Słowacy pod tym

względem im nie ustępują, a nawet
dzięki swej żywości ij bezpośredniości,
oraz zwłaszcza dzięki pokrewieństwu
języka, niezmiernie łatwo się z nim
porozumieć, Wykazują wiele zainte-
resowania Polską i znajomości. stosun-
ków naszych. Wzruszają nas swym
entuzjazmem dla „morza słowiańskie-
go' — dla Bałtyku i Gdyni. Słowacy
zaś odznaczają się żarliwością katolic-
ką, marzą o odwiedzeniu Jasnej Góry
Pozatem młodzi Czesi i Słowacy
życzliwie i szczerze odnoszą się do
Polski „pragną wzajemnego porozu-
mienia. Rozumieją doniosłość niebez-
pieczeństwa niemieckiego.
W takich warunkach sztuczne lody

uprzedzenia szybko topnieją i widzimy
z radością, jak między młodzieżą pol-
ską a czechosłowacką zawiązują się
nici serdecznej przyjaźni.
Wbrew niezrozumiałym intencjom

„śóry”, z ust naszych szczerze roz-
brzmiewa okrzyk:
— Na zdar!

ALBO, ALBO...

Stykając się z harcerzami w Spale,
mieliśmy możność stwierdzić, o czem

genta europejskiego. A szkoda, gdyż
zjawiska na miebie zasługują na uwa-
gę nietylko jako źródło, z którego wy-
płynęła i rozwinęła się cała nasza dzi-
siejsza wiedza ścisła, ale również i z
tego powodu, że z obserwacji tych mo-
žna i dziś wiele korzyści wynieść. 1.a-
to nadaje się dobrze do przyglądania
się i poznania firmamentu niebieskie-
go, gdyż chociaż wygląd jego w lecie
u nas jest może mniej świetny, niż zi-
mą, jednak zabawa w astronoma nie
jest połączona z takiemi trudnościami,
jak podczas mrozu. Niebawem. bo pod-
czas nocy od 9 do 11 sierpnia można
będzie obserwować bogaty rój gwiazd
spadających, zwanych rojem św. Wa-
wrzyńca lub Perseidami, gdyż mają
punkt wyjścia w konstelacji Perseusza
(Perseusz leży na przedłużeniu w pra-
wą stronę przekątni czworoboku Wiel-
kiej Niedźwiedzicy, między konstelacją
Kassiopei, mającą kształtlitery W, lub
jeżeli kto woli M, a jasną gwiazdą Ca-
pellą, czyli Kozą). Może tedy te kilka
słów o meteorytach przyda się komu i
zachęci w razie ładnej pogody do ob-
serwacji tego zjawiska, które w niektó-
rych latach wypada istotnie bardzo
pięknie, jak nieprzerwany potok
gwiazd spadających; nietrudno wtedy
zamyślić sobie jakie życzenie,a te,
wcząs zamyślone, podobno się spraw-
dzają...

 

 

Miasto uniwersyteckie w Rzymie
Rzym, w lipcu.

Dnia 28 października 1935 roku,
czyli na początku roku XIV-ery fa-
szystowskiej zostanie oddane do użyt-
ku nauce włoskiej nowe siedlisko w
postaci miasta uniwersyteckiego w
Rzymie.
Dotychczasowa bowiem siedziba

włoskiej Almae Matris - Sapienza była
oddawna na ten cel nieodpowiednia.
Od czasu zjednoczenia Włoch t. j. od
roku 1870 brak odpowiednich lokali
uniwersyteckich był stałą bolączką
zarówno władz uczelnianych jak i
państwowych. Padawano cały szereg
projektów jednakże niezgodność po-
ślądów w łonie samego ciała uniwer-
syteckiego lub też rozbieżność zdań
władz państwowych stawały nieu-
stannie na przeszkodzie ich wykona-
niu i sprawa zatwierdzenia ostatecz-
nego projektu dla nowych lokali uni-
wersyteckich przedłużała się w nie-
skończoność. W wyniku tych ciągłych
pertraktacyj zatwierdzono w 1911 ro-
ku projekt zbudowania instytutów
psychjatryczneśo, medycyny sadowej,
pediatrji i fizjologji, które zostały
ukończone w 1920 roku, anatomii
patologicznej i patologji ogólnej ukoń-
czone kilka lat temu, oraz instytut
hygieny skończony w 1933 roku. W
roku 1912 znowu postawiono krok

naprzód mianowicie został położony
kamień węgielny pod klinikę pedja-
tryczną. Jedynym jednak realnym
dziełem o wielkim zakresie (powsta-
łym w okresie przedfaszystowskim)
jest poliklinika Humberta.
Rząd faszystowski podjął w dal-

szym ciągu inicjatywę stworzenia dla
uniwersytetu rzymskiego odpowied-
niej siedziby; powstały wówczas ogól-
nie biorąc, dwa zasadnicze projekty
jeden z nich polegał na tem, iż w Sa-
pienzy, dawnej siedzibie uniwersyte-
tu, miały pozostać urzędy, wydział
prawny i literatura inne zaś wydziały,
a w szczególności medycyna miały
powstać w pobliżu polikliniki Hum-
berta I t. jj w znacznej odległości od
Sapienzy. Projekt ten powstał oczy-
wiście z chęci zatrzymania dla Uni-
wersytetu tradycyjnego i pod wzglę-
dem architektoniczno — artystycz-
nym ośromnie wartościowego budyn-
ku Sapienzy. Drugie rozwiązanie te-
g0ž problemu dążyło do połączenia w
jednem miejscu wszystkich wydzia-
łów i instytutów co stanowiłoby rze-
czywiście olbrzymie ułatwienie stu-
djów. Nareszcie w roku 1930 wziął ini-
cjatywę w swoje ręce Mussolini. Spe-
cjalna komisja przez niego powołana
określiła koszt stworzenia miasta uni-
wersyteckiego na 70 miljonów lir, on
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Szkicrozplanowania Miasta
Oznaczenia: 1. Higjena — 2. Ortopedja

Uniwersyteckiego w Rzymie,
— 3, Fizyka — 4-5. Chemja — 6. Mine-

ralogja — 7, Matematyka — 8. Prawo i Nauki Polityczne — 9. Rektorat, Bibljo-
teka i Aula Wielka — 10. Humanistyka — 11. Fizjologia — 12. Botanika

A, B, € — Budynki istniejące — D. Dopolavoro (Bratniak) OB. Ogród Botanicz-

ny. DAK — Dom Akademicki. BS — Boisko Sportowe. KT — Korty tenisowe

już donosiliśmy, że nazewnątrz mło-
dzież jest pociągnięta pokostem sana-
cyjnym. Oficjalnie, dla usanowanego
harcerstwa, nie istnieje niebezpieczeń-
stwo żydowskie. Wątpimy jednak,
czy uda się sanacji wychować mlo-
dzież w cieplarnianych warunkach
nieświadomości, czy obojętności wo-

Cóż to są gwiazdy spadające? Są to
goście z niezmierzonych przestrzeni
wszechświata, którzy dostali się w sfe-
rę przyciągania Ziemi i spadają na
nią. Większość nagrzewając się od tar-
cia przy niezmiernie szybkim ruchu
przez naszą atmosferę, spala się zanim
dosięgnie powierzchni ziemi, inne,
większe nie zdążą się spalić i spadają
na ziemię jako bryłki, a czasem wiel-
kie bryły i bloki, złożone przeważnie
z żelaza, niklu i in. metali. Bryły te na-
zywamy meteorytami. Spadkowi czę-
sto towarzyszy eksplozja, rozsypanie
się na drobniejsze części, niekiedy z
wielkim hukiem.
Drobne te ciała niebieskie są praw-

dopodobnie wszystkie cząstkami, pow-
stałemi z rozpadu ciał wielkich, zwła-
szcza jąder komet. Te drobne okruchy
materji krążą dalej w przestrzeni po
tychsamych drogach, jakiemi porusza-
ły się ich macierzyste komety i gdy
drogę taką przetnie droga Ziemi, wów-
czas na niebie naszem ukazuje się rój
gwiazd spadających, przywabianych .
na swą zgubę przez ciążenie ku naszej
karmicielce. Klasycznym dowodem na
takie pochodzenie gwiazd spadają-
cych jest historja komefy Biela, na-
zwanej tak od nazwiska pewnego ma-
jora austryjackiego, amatora  astro-
nomji, który wyróżnił się obserwacja-
mi nad tą kometą. Otóż kometa Bieli,
obserwowana wielokrotnie podczas per-
jodycznych powrotów w okolice bliskie
Słońca, traciła ustawicznie na blasku,
aż wreszcie znikła, zostawiając na swo-

bec żywotnych spraw narodu polskie-

go. ‘
Powietrze polskie tak jest przesy-

cone nastrojami narodowemi i prze-
ciwżydowskiemi, że kto nie będzie
chciał tem powietrzem oddychać, u-
dusi się... iż

który ukazywał się właśnie w tym cza-
sie, kiedy droga byłej komety przecina-
ła się z drogą Ziemi. Ziemia wchodzi w
te regjony 27 listopada; w niektórych
latach, jak w 1872 i 1885 liczba gwiazd
spadających tej nocy była tak wielka,
że robiło to wrażenie fantastycznego
fajerwerku, zapalanego na niebie. Z in-
nych rojów meteorów wypada również

! bardzo pięknie rój t. zw. Leonidów, ma-
jący punkt wyjścia w gwiazdozbiorze
Lwa i ukazujący się w nocy 13 i 14-ga
listopada; źródłem tego roju jest kome-
ta z r. 1866. :
Jak wspomniano zjawienie się wy-

bitniejszego meteoru wywołuje u lud-
ności pierwotnej zaniepckojenie, jako
zapowiedź klęski. Trudno się temu dzi-
wić. Człowiek pierwotny obserwuje nie-
bo pilnie ze wzgłędów praktycznych:
"pogody, zbliżania się zmiany pór
rokui t p. a obserwacje te da-
ły mu poznać wielką regularność na-
stępujących po sobie zjawisk  niebies-
kich. Wszelka niespodzianka, odbiega-
jąca od tej ustalonej regularności, czy
to będzie ukazanie się nowej gwiazdy,
czy też wszystko nadal będzie odbywać
się po dawnemu, czy też może nastąpi
jakaś zmiana, a od takiej zmiany wiele
może zależeć, nawet życie samo! Naj-

| więcej trwogi wywoływały swem nieo-
czekiwanem zjawieniem się i niezwy-
kłą postacią komety, dziś wiemy, że i
drugi powód do niepokoju — meteory,
—są ich dziećmi.

Najczęściej zanotowaną w historji
”

 

* dnio od Duce:

sam zaš wyrazil wolę aby wszystkie
budynki uniwersyteckie nie wylącza-
jąc urzędów zostały zbudowane na
nowo, tworząc w ten sposób jedno z

pierwszorzędnych ośrodków nauki nie
tylko w Italji ale i w Europie.

4 kwiecień 1930 r. jest datą pamię-
tną dla uniwersytetu rzymskiego,
śdyż tego dnia została zatwierdzona
suma 70 miljonów potrzebna na wv-
budowanie miasta uniwersyteckiego.

Celem wykonania projektu zostało
stworzone konsorcjum pod przewod-
nictwem rektora. Konsorcjum to dla
studjowania projektu oraz dla kierow-
nictwa i nadzoru nad robotami miało
własne biuro techniczne z akademi-
kiem Marcello Piacentinim na czele.
Piacentini otrzymał temat bezpośred-

budować w Rzymie,
ale dla Włoch i nietylko na tę chwilę,
która ma architekturę niespokojną,
ale także i dla wieków przyszłych,
budować dla najwyżej już dziś stoją-
cego centrum studjów nad morzem
Śródziemnem, centrum które nie po-
winno ustawać w ciąglem postępo-
waniu wzwyż; dać wreszcie nowo-
czesny i szlachetny wzór budowli na-
ukowych dla znawców architektury.
Biorąc powyższe motto za program
przewodni przystąpiono do budowy. Cały szereś architektów wyjechał za-
granicę aby zapoznać się z najnow-
szemi uniwersytetami Europy, nawią-
zał z nimi kontakt, który biuro tech-
niczne stale z nimi utrzymuje. Jako
najodpowiedniejszy teren pod budowę
uznano place, sąsiadujące bezpośred-
nio z polikliniką Humberta I, Powierz-
chnia miejsca przeznaczona pod nowy
kompleks budynków wynosi przeszło
pół km”. Jako zasadę kompozycyj
urbanistycznej przyjęto zasadę zgru-
powania budynków wokół placu, któ-
ry jest sercem samej kompozycji. U-
ważano, że zastosowanie reminiscencji
forum rzymskiego, czy też placów
quattzo i cinquecento będzie niez-
miernie stosowanem nawiązaniem idei
tego nowoczesneśo orśanizmu do du-
cha starożytnej kultury łacińskiej. W!
ten sposób powstała kompozycja
zamknięta w której ustawiono 12 bu-
dynków, jednak, mimo wyżej wspom-
nianego zamknięcia, jest ona tak po-
myślana aby pozostawić możliwości
powiększenia poszcześólnych budyn-

|ków, bez narażeniana zepsucie ca-
łości. Ńależy poza tem podkreślić, że
miejsce--gdzie: zbudowano nowy -uni-
wersytet znajduje się w znacznem od-
daleniu od centrum miasta, w okoli-
cach bazyliki S. Lorenzo za murami
i jest jednym z piękniejszych zakąt-
ków nowoczesneśo Rzymu wydzielo-
nym od zśiełku i ruchu. wielkomiej-
skieśo. Twórcy planu urbanistyczne-
$o jednakże nie zapomnieli o związa-
niu teśo wspaniałego ośrodka i móz-
gu stolicy z centrum. Przeprowadzo-
no bowiem główną oś kompozvcyjną
poza bramą uniwercytecką, nrzebito
nową arterję, pomyślaną na skalę
rzymską, i związano Citta z placem
przed przyszłym nowym dworcem
Rzymu. Stworzono tem samem nie
tylko doskonałą komunikację z no-
wopowstałą dzielnicą ale wytworzono
nową, równie imponującą perspekty-
wę architektoniczną jak tyle już ist-
niejących w Wiecznem Mieście.

Inż. P. B.

KITEKATIE TEJBR ZETAZA ITT TEZA TOORATOS

je miejsce rój gwiazd spadających, | kometą jest kometa Halley'a, nazwana
od znakomitego astronoma angielskie-
go, współczesnego Newtona; Halley na
niej właśnie wykrył perjodyczne po-
wracanie niektórych komet do Słońca.
Okres obiegu komety Halley'a i jej po-
wrotu w nasze okolice wynosi 76 lat,
a w starych kronikach  wyśledzono
pierwsze zanotowanie jej ukazania się
w roku 240 przed Narodzeniem Chry-
stusa- Od tego czasu ukazywała się nie-
raz w bardzo dramatycznych okolicz-
nościach: w r. 66 naszej ery jeżeli nie
przyświecała, to zapowiedziała zburze-
nie Jerozolimy przez Tytusa, w r. 1066
świeciła nad pobojowiskiem pod Has-
tings, widziała więc klęskę Sa*ów i try-
umf Wilhelma Zdobywcy nad Anglją.
Świeciła wówczas według świadectwa
kronikarzy tak jasno, jak księżyc. O-
statnio widzieliśmy ją w r. 1910 i za-
wiodła nasze nadzieje:: był to nikły ob-
jekt zaledwie widoczny gołem okiem i
to dopiero wówczas, gdy się dobrze wie-
działo w jakiej stronie nieba go szu-
kać. Dzieli więc widocznie los komety
Biela, rozpada się na drobne cząstki,
które będą się nam niekiedy ukazywać
w postaci gwiazd spadających i meteo-
rów. Tak skończy się karjera groźnej o-
strzegawczyni, która na tyleż lat przed-
tem przepowiedziała nam wielką woj-
nę, na ile ostrzegła Żydów przed grożą-
cą zagładą ich stolicy. I jak tu nie wie-
rzyć w tajemne znaczenie ukazania się
komety, zwłaszcza gdy ma ogon w kształcie miecza, lub rózgit...

Arcturus.   



Jak sie pani czesze?
'(zo). W chwili, gdy cała letnia garde-

roba jest już skompletowana, a o jesien-
nej czas jeszcze myśleć, warto pomówić

6 niezwykle doniosłej dla wyglądu pani
sprawie uczesania. W ciągu lat ostatnich
zagadnienie to było roztrząsane często w
kronikach mód, jeszcze zaś częściej w
rozmowach pań, które wiedzą dobrze, że
fryzura jest niejednokrotnie czynnikiem,
rozstrzygającym o nadaniu ich urodzie

właściwego, indywidualnego wyrazu.
Rzadko też która z kobiet jest zupełnie
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zadowolona ze swego uczesania, prze-
ważnie zdaje sobie sprawę z jego niedo-
magań i z tego, że do całkowitego ich u-
sunięcia droga jest trudna i daleka.

Przez kilka lat toczyła się, jak wiado-
mo, walka o to, czy modne być mają
długie, czy też krótkie włosy i wreszcie

zdecydowano się na obranie złotego”

środka, czyli na włosy półdługie. W cią-,

$u dnia można je upiąć tak, że wyślą-

dają jakby krótko ucięte, wieczorem zaś

ufryzować w fantazyjne loki,

Pomyślano także & о tych paniach,

które pozostały wierne włosom długim,

opierając się kuszeniom mody, można na-

wet zaryzykować twierdzenie, że one

właśnie stoją dziś najbliżej panującego

stylu.

Kobieta, posiadająca smak wyrobiony,

stawia sobie za punkt ambicji, aby na

każdą okazję dobierać inny, odpowiada-

jący jej sposób uczesania. Nie jest to

wcale sprawa łatwa i nieraz trzeba się

dobrze namęczyć, aby z pośród wielu mo-

dnych fryzur wybrać taką, któraby odpo-

wiadała zarówno rodzajowi urody, jak

tualecie i porze dnia.

Tak naprzykład kobieta pracująca za-

wodowo, musi być w godzinach biuro-

wych, czy wogóle przy wykonywaniu

swego zawodu, uczesana skromnie, gdyż

zbyt zalotna fryzura pozbawia ją nie-

| zbędnej powagi. Jako wzór takiego ucze-

sania, może służyć pierwszy nasz rysu-

nek, przedstawiający włosy lekko zaon-

dulowane, rozdzielone z boku i urozmai-

cone małą grzywką na połowie czoła,

grzywki bowiem znowu wracają do mo-

dy. Przy. długich albo półdługich wło-

sach, fryzurę tę uzupełnia węzeł ciasno

upięty nad karkiem.

Jak kobieta pracująca zawodowo, tak

samo ta, która uprawia sporty, musi być

uczesaną w sposób nie zwracający uwagi,

dópuszczający conajwyżej lekką jakąś

fantazyjność. Przedewszystkiem jednak

przy uprawianiu jakiegokolwiek sportu

dbać trzeba, aby fryzura trzymała się

bardzo mocno, gdyż niema nic brzydsze-

go od włosów rozlatujących się niepo-

rządnie, wyglądających jakby zupełnie

nie były czesane, W tym wypadku naj-

praktyczniej będzie przewiązać je nad

czołem wąską wstążką lub ująć grzeby-

kiem. Ponieważ zaś sportsmenka nie mo-

że być niczem krępowana, proponujemy

jej uwidocznioną na drugim rysunku

fryzurę, którą może urozmaicić ciasno

zwiniętemi nad szyją lokami, te ostatnie

muszą być jednak ułożone tak, by wyślą-

dały swobodnie i naturalnie.

Wbrew głoszonym niekiedy poglądom

także i popołudniowe uczesanie powinno

odznaczać się prostotą, w tej bowiem po-

rze widujemy więcej osób, a przesadnie

wymyślna fryzura mogłaby zbytnio przy-

ciągać ich uwagę i wywołać niepochlebne

opinje. Oczywiście, takie popołudniowe

uczesanie może być bardziej kokieteryj-

ne, niż sposób układania włosów do pra-

cy zawodowej, lub uprawiania sportów.
Małe grzywki, loczki na skroniach i t. 4.
znajdą tu odpowiednie zastosowanie, fa-
le układają się miękko i lekko, zaś węzeł
ułożony z warkocza, odpowiada kobieco-
ści, cechującej dzisiejszą modę. (Rysunek

środkowy).

Właściwy swój wyraz znajduje jednak
nowoczesna sztuka fryzjerska dopiero w
zestawieniu z suknią wieczorową. Tutaj
elegancka pani nie może oglądać się na
żadne szablonowe przepisy mody, śdyż

 

  

 

pomysłowość i oryginalność stanowią

uajcenniejszą zaletę. Loki rozmaitych

rodzajów są uważane za najklasyczniej-

sze uczesanie, Mogą one pokrywać całą

głowę, lub też gdy pani jest do twarzy z

rozdziałem skupiać się z tyłu nad kar-

kiem, jak to widzimy na dolnym rysunku

po lewej stronie, ;
Moda balowa i wieczorowaprzebyła w

-estatnich: łatach liczne przemiany; 'pod-

 

Jesienią r. 1933 po raz pierwszy na

ziemiach Polski odkryta została dcsko-

nale zachowana osada  przedhistorycz-

na, dająca dokładniejszy obraz kultury

materjalnej naszych przodków z przed

2500 lat.

Prastare to osiedle znajduje się na

podłużnym półwyspie jeziora Biskupiń-

skiego w powiecie żnińskim.Właściciel

terenu, kopiąc torf, natrafił na belki, a

wieść o odkryciu dotarła do kierownika

miejscowej szkoły, który natychmiast

zawiadomił o swych spostrzeženiach

znanego archeologa polskiego prof.

J. Kostrzewskiego. Obecnie już drugi

rok przeprowadzane są w Biskupinie ba-

dania przez ekspedycję wykopaliskową,

której pracami na miejscu, w  zastęp-

stwie pro. J. Kostrzewskiego, kieruje

mgr. Rajewski, st, asystent Instytutu

Prehistorycznego Uniwersytetu Poznań-

skiego.

Sądzono początkowo, iż odkryto osie-

dle nawodne, ale już kopania próbne

wykazały, że jest to osada bagienna, o-

puszczona następnie z powodu podnie-

sienia się wód. Woda i tworzący się -w

tych warunkach tort ustrzegły przed zbu-

twieniem dolne części domów, podczas

gdy górne uległy zniszczeniu na skutek

wpływów atmosterycznych.

Osada prasłowiańska założona została

na bagnie dla celów obronnych. Chaty,

tulące się do siebie, stały równemi rzęda-

mi, między któremi biegły moszczone

belkami ulice. Konstrukcja domów jest

niezmiernie ciekawa. Mają one kształt

dość wielkiego prostokąta (przeciętnie

1 X 9 m.), W czterech narożnikach wko-

pywali mieszkańcy wsi potężne okrągłe

słupy, w których poprzednio wydłuby-

wali pionowe rowki, W pazy te wpusz-

czali zaostrzone końce  obciosanych

z$rubsza belek. Jednak belki poziome

nie sięgają na całą długość ściany, albo-

więm, prócz grubych słupów narożnych,

pomiędzy niemi umieszczano jeszcze po

jednym, lub po kilka dodatkowych pła-

skc ciosanych słupów z dwoma przeciw-

ległemi pazami.
Dotychczas mniemano, iż konstrukcja

łątkowa, zwana tak od žlobkowanych

słupów (łątek), jest późna, wynikająca

z podrożenia materjału drzewnego, gdyż 
`

 

 

czas których od chwilowej praktyczności
nawróciła znów do modeli stylowych ze
znaczną skłonnością do motywów Bieder-
meierowskich. Spowodowało to oczyw'ś-
cie całkowity zwrot w sposobie czesania
się, wskrzeszając zarzucone przez jakiś
nzas warkocze, oraż zwoje włosów, a cza-
sem także jednocząc oba te rodzaje. Fry-
zura taka, bardzo stylowa, może być przy
strójnej, balowej tualecie przyozdobióna
agrafką z prawdziwych lub sztucznych
brylantów czy innych kamieni (ostatni
rysunek).

LETNIA SUKNIA WIECZOROWA

W dzisiejszych czasach, gdy zimowy

karnawał „ongiś wszechwładny książę,
skłania się ku abdykacji na rzecz przy-
padających w lecie wielkich sezonów

 

rozrywkowych Londynu czy Paryża, śdy

iw uaszych skromnych warunkach 0

wiele częstsze okazje zabawy i tańca zda-

rzają się podczas pobytu nad morzem czy

w górskich uzdrowiskach niż w mieście,

bardzo ważnem staje się zagadnienie let-

niej sukni wieczorowej.

Moda ułatwia nam rozwiązanie go,

stwarzając prześliczne suknie wieczoro-

we z lekich materjałów. Najchętniej na-

daje się im formę stylową, gdyž taka

suknia może być dłużej noszona i bar-

dziej niezależna od zmiennych przepisów

mody, $uta spódnicai bufiaste rękawy w

połączeniu z drapowanym stanikiem,

tworzy efektowną całość, wykończoną

*|- bukiecikiem“ sztucznych kwiatów. Suknię

- taką widzimy na naszym rysunku. .

używanie krótszych belek pozwalało na

wykorzystanie tańszego budulca, Okaza-

ło się jednak, że budownictwo to nie by*

ło obce w tak dalekiej przeszłości i że

uciekano się do tego systemu, gdy cho-

dziło 6 rozłożenie ciężaru ścian na więk-

szą ilość słupów, w terenachbagiennych.

Jest to rewelacja pierwsza, świadczy bo-

wiem o tem, jak dobrymi cieślami byli

już wtedy nasi przodkowie, jak znakomi-

cie umieli obrabiać drzewo, posługując

się do tego celu dłótami bronzowemi о-

raz żelaznemi siekierkami z  tulejkami,

które nasadzano na rozgałęzieniu imadła

i wiązano dla umocnienia rzemieniem.

Obszerne domy przodków naszych w

Biskupinie zwrócone były do ulicy nie

krótką, szczytową, ścianą, lecz dłuższą,

w niej też znajdują się odrzwia,których

rozstęp wynosił przeciętnie 1,85 m. Cała

podłoga w domach wyłożona jest ciosa-

nemi belkami, niekiedy okrąglakami, na

podkładzie z cieńszych drążków, prze-

ważnie brzozowych. Pośrodku domu,

zawszę jednak cokolwiek na prawo od

wejścia, ułożone było z kamieni polnych,

lub ulepione z gliny, wielkie palenisko.

Umieszczenie ogniska z prawej strony

od wejścia, co stwierdzone zostało we

wszysikich odsłoniętych do tej pory do-

mach, zdaje się, nie jest dziełem przy-

paćku; związane jest prawdopodobnie z

kultem domowego ogniska, wspólnym a-

ryjczykom, Prawą stronę uważali Słowia-

tie za stronę poczesną, Również nie jest

dziełem przypadku fakt, że wszystkie

drzwi znajdują się w południowej ścianie

domów. Chodziło oczywiście o ciepło, o

zakezpieczenie się od wiatrów, wieją-

cych tu przeważnie z zachodu i północy.

"Wiatry północne i zachodnie niosły i

w owych odległych czasach fale jeziora

na wały ochronne z ziemi, sypanej do

wielkich skrzyń, zbudowanych z belek.

Fale podmywały wały, tóteż mieszkańcy

osiedla zbudowali od tej strony bardzo

pomysłowe falochrony, Wbijali w tym

celu ukośnie w dno jeziora grube, zao-

strzone na końcu bale, rzędami, między

niemi zaś układali poziomo belki. Jest

to rewelacja druga i świadczy ona rów-

nież o wysokiej kulturze materjalnej na-

szych praojców.

W jednym z domów zatkano dziurę w

 

 

Wyjazd ze Str khoimu— Fiordy— Helsinki
(Od własnego korespondenta)

Helsinki, w lipcu.

Nim opuściliśmy gościnne progi Szwe-

cji, okażało się, że mamy za mały zapas

chleba. Wyruszyłem ostatni raz do mia-

sta z wielkim strachem, gdyż zbliżała się

godzina 18, po której wszystkie składy są

zamknięte. Niedaleko Tivoli przy kiosku

ze słodyczami pytam się o piekarnie —

„Bageri” i wówczas spotkała mnie nieco-

dzienna niespodzianka. Pewien Szwed.

dowiedziawszy się, że jesteśmy żeglarza-

mi z Polski i że zabrakło nam chleba,

zawiózł mnie własnym samochodem do

piekarni, pomógł mi w zakupie, pytając

się czy jeszcze czegoś nie braknie Po-

dziękowawszy mu, odszedłem na jacht,

podziwiając gościnność Szwedów. Wkrót-

ce na pokładzie rozległ się głos kapitana,

podnieśliśmy żagle i przy słabym bardzo

wietrze opuściliśmy przystań Królew-

skiego Yacht Klubu, który nam ofiarował

na pamiątkę księgę — Kunge. Svenska

Segel Sallskapet — Arsbok 1935. Tak o-

pušcilišmy Štokholm — miasto „słodkie-

go jedzenia” a „słonych cen”,

Żeglowanie wśród fiordów, jak po-

przednio, miłe, pełne uroku i powabu. Z

dobrym wiatrem szybko znaleźliśmy się

na pełnem morzu, kierując się ku Fin-

landji. Pierwsze sto mil przepłynęliśmy w

12 godzin, a następne 60, płynąc pod

wiatr i przy dość częstej flaucie w 20

godz., posuwając się naprzód w żółwim

tempie.
Wjazd do portu — Helsinki — okazał

się nie tak łatwym. W samym nawet por-

cie znajduje się dużo mielizn, oznaczo-

nych wiechami i tyczkami. Helsinki —

stolica Finnów—mała mieścina, licząca

1/4 milj. mieszkańców, w tem 2/3 Finnów,

i 1/3 Szwedów, przypominała nam nieco

Bydgoszcz lub Toruń. Helsinki różniąsię

mocno od Stokholmu. Podobnie jak i

fiordy fińskie, które okazały się miniatu-

rą w porównaniu z szwedzkiemi. Miasto

położone na skalistem nao$ół wybrzeżu,

wprawdzie nie takim jak Sztokholm, po-

siada dużo parków i pięknych dzielnic.

Na ludności w porównaniu że Szwecją,

widać pewnego rodzaju biedę. Nie grze-

szą także czystością, Za 36 marek — o-

koło 4 zł. polskich — objechaliśmy całe

miasto dookoła konną dorożką.

Najokazalszym zabytkiem Helsinek jest

dworzec, nowoczesny gmach, gustownie

wykonany. Na dworcu można otrzymać

prawie wszystko, nawet chleb i-to nie

« słodki, leczwsmaku podobny "do pol-

to złożone było z dwuch płatów gładko

ciosanego drzewa, wzmocnione dwiema

poprzecznemi listwami („na jaskółczy o-

gon'”), wysuniętemi w rowki, wybite dłó-
tem, połączone zaś było z osią bardzo

pomysłowym zamkiem, Znalezisko to

stanowi niezmiernie rzadki okaz archeo-

logiczny, dotychczas bowiem po tej stro-
nie Alp nie odkryto nigdy koła pełnego.

Spotykano się jedynie z kołem szpry-
chowem, które reprodukowali ludzie z
tych czasów na swoich naczyniach, zdo-
bionych rytym rysunkiem. Mieszkańcy

odkrytej wsi przedhistorycznej znali

również koła szprychowe, gdyż znalezio-

no na terenie osady zabawkę dziecinną,

ulepioną z gliny i wyyaloną, a przedsta-

wiającą minjaturowe koło z czterema

szprychami i piastą. Zapewne więc koło

pełne służyło im do przewożenia więk-

szych ciężarów, których czteroszprycho-

we kóło, bez okucia, nie mogło wytrzy”
mać,

Mieszkańcy osiedla zajmowali się
również odlewnictwem z bronzu, o czem
świadczą znalezione formy z gliny, tak

zwane „niszczejące', Model przedmiotu
ulepiano najpierw z wosku, następnie o-

blepiano gliną, Gdy włożono go do pie-
ca do wypalenia, wosk wypływał otwo-
rem i forma była gotowa, Wówczas wle-

wano przez otwór roztopiony bronz, po
ostudzeniu zaś formę rozbijano, uwal-
niając odlany przedmiot, Stąd powyższa

nazwa tych form.

Przodkowie nasi w owych czasach
znali się, jak widzimy, na odlewnictwie,

ale przedewszystkiem byli doskonałymi
garncarzami, Kultura łużycka *), czyli

prasłowiańska, zostawiła nam wspaniałą
ceramikę. Na terenie omawianej osady
znaleziono również wielką ilość cerami-
ki, niekiedy tak dobrze zachowanej. że
dała się znakomicie rekonstruować. U-
mieszczona w gablotkach w obozie eks-
pedycji wykopaliskowej, wzbudza słusz-

ny podziw zwiedzających, którym człon-

kowie ekspedycji udzielają chętnie fa-
chowych wyjaśnień.

 

*) Kultura „łużycka” otrzymała tę nazwę

ze względu na znalezienie pierwszego gro-

bu tej kultury na Łużycach.

skiego, wićjskiego. Uniwersytet, bibliote=
ka, sejm, senat skromne, a już b. skromna
siedziba prezydenta, podobna nieco do
warszawskiego Belwederu. Okazalė są
cerkwie. Przechadzając się po ulicach
Helsinek, usłyszeliśmy mowę polską i uj
rzeliśmy odznaki AZS. krakowskiego.
Byli to Polacy, którzy Dźwiną na kaja<
kach przybyli do Rygi, a stąd marzem via
Tallin do Helsinek. Na drugi dzień, pó-
dejmowaliśmy ich, czem było nas stać, na
jachcie.

Mówiąc o Polakach, nadmienić wypa-
da, że w całej Finlandji mieszka ich 200

a w Helsinkach 80-ciu. Jest to jednak
generacja starsza. Byliśniy z wizytą u
posła polskiego, ten jednakże był zajęty

i nie mógł rodaków z ojczyzny przyjąć.

Stoimy przy boji w Jacht Klubie, któ»
ry położony jest na wysepce, na której
znajduje się wyborowa kuchnia i bułet,
odwiedzane bardzo pilnie przez miesz*
kańców Helsinek. Jest to miejsce, gdzie
nie panuje „prohibicja”, tak przynajmniej

zdołaliśmy zauważyć. Obsługuje nas bo-

sman — Szwed, umiejący po angielsku,

niemiecku, rosyjsku a nawet po polsku

—słów parę. O wiele łatwiej porozumie-

waliśmy się z Finnami, niż ze Szwedami.
W wielkim domie towarowym Štočke
manna można znaleźć obsługę, umiejącą

po polsku, nie mówiąc o innych jężykacha

Mija trzeci dzień naszego pobytu w Fine
landfi. Przygotowujemy się powoli do
drogi powrotnej.

Następnym naszym etapem będzie

port na Łotwie, może Królewiec i znaje
dziemy się znów po czterech tygodniach
w Gdyni. Ograniczeni czasem, wpraw«
dzie nie wszyscy, nie zawiniemy już do
Rygi.
Pogodę mamy piękną, bez deszczuI

sztormów, których się spodziewamy pa
Tallinie. Dlatego na pokładzie wre
gorąca praca. Jedni przy motorze, dru
dzy przy przeglądzie lin, mówiąc poże e
glarsku przy szkotach, cerowaniu żagli
i td. Spodziewamy się bowiem wysokiej
fali i silnego wiatru. Nie podobno bo
wiem, żeby w czasie czterotygodniowej
wędrówki po Bałtyku nie mieliśmy. „po*
rządnego” sztormu, który zresztą w oko+
licach Rygi nas nie ominie, Ja, wprawe
dzie jestem go bardzo ciekaw, czego mł
nie życzą — starzy żeglarze z Albatrosa«

| Damazy Uzwėjdak, 
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Odkrycia w Biskupinie
Jak žyli przodkowie nasi 2.500 lat temu?

podłodze zużytem kołem od wozu. Koło | Aby sobie zdać sprawę ze znaczenia
odkrycia osady, starszej od ruin Pompei
o jakieś siedem stuleci, należy samemu
przybyć na miejsce. Zalecony jest je-
dnak pewien pośpiech, ponieważ odsło+

nięte belki, wystawione na działanie
słońca i wiatrów, ulegają zniszczeniu, o
siedle przeto zostanie, po bližszem zba=
daniu, słotograłowaniu, opisaniu, pono
wnie zasypane ziemią.

Dojazd do terenu wykopaliskówega
jest zupełnie wygodny; koleją do Byd+
goszczy lub Gniezna, następnie autobue
sem do wsi Gąsawy (kilka autobusów
dziennie), Od Gąsawy zaś do osady
przedhistorycznej, odległej o dwa kilo-
metry, prowadzi urocza droga polna.

Każdy, kto ogląda osadę bagienną na
półwyspie Biskupińskim, wynosi stamtąd
uczucie dumy, gdyż przekonał się na-
ocznie, jak fałszywe jest szerzone przez
Niemców pojęcie.o niższości kultury sło-
wiańskiej, Otóż dwa tysiące pięćset lat
temu wiedli nasi przodkowie życie osia-
dłe od wieków. Na terenie odkopanej
wsi znaleziono doskonale zakonserwo=
wane przez bagno ziarna pszenicy, żyta,
jęczmienia i prosa, znależiono len, cięe
żarki do warsztatu tkackiego, W olbrzy«
miej ilości znajdowanych tu kości żwie«
rzęcych przeważają kości bydła domo.
wego: konia, krowy, kozy, owcy, świni.
Byli więc nasi przodkowie już wėwėžas
rolnikami, żyli dużemi siołami. Prager-
manowie zaś, o wiele wieków później
ziawiający się włóczęgi i barbarzyńcy,
byli jedynie rabusiami cudzego dobra. Oni
to potem spowodowali zahamowanie po-
stępu kultury prasłowiańskiej, rabuiaq
rolnika słowiańskiego, i oni też przy=
nieśli na zfemie nasze miecz, nieznany
Słowianom. Prawdziwa kultura nie jest
dziełem włóczęgi - rabusia, lecz dorob-
kiem pracowitego rolnika. Od rolnika
Celta, od rolnika Słowianina, nauczyli
się Niemcy uprawy roli i życia osiadłego
Tę prawdę wyjawiają nam raz jeszcze

w sposób namacalny wykopaliska bisku-
pińskie, to też warto przyjechać tu i o-
płatą 50 groszy za prawo zwiedzenia o-
sady | zbiorów przyczynić się do postę-
pów niezmiernie doniosłych badań eks-
pedycji, która, nawiasem mówiąc,zatru-
dnia do 100 miejscowych bezrobotnych.

Tallin, do którego mamy blisko, jakiś



S$yluacja gospodarczai

Potężny kryzys, jaki od szeregu już
lat panuje w przemyśle śląskim, po okre
sach tu i ówdzie wybuchającej nadziei
polepszenia się sytuacji,  podsycanej
Przez czynniki rządowe jak i pozarzą-
dowe, oficjalne i nieoficjalne, utrwalił
się w opinii szerszych mas jako pojęcie
czegoś stałego, względnie czegoś co żad-
mym jednorazowym pociągnięciem odra-
zu usunąć się nie da, Jak iw innych
dzielnicach Polski tak i tu na Śląsku za-
czyna się utrwalać przekonanie, że kry-
zys się nie skończy, póki się nie zmieni

“ obecny system polityczny w Polsce.

| dJęszcze rok temu można było zwabiać
do organizacji sanacyjnej ludzi obietnicą
dania im pracy. Dziś takim przyrzecze-
miom nie wierzy już nikt. Zbyt bowiem
dużo jest ludzi na Śląsku, którzy mi-
mo, że do organizacyj prorządowych
wstąpili, jednak nie uzyskali pracy i za-
pewne nigdy też nie uzyskają, bo wielki
handel międzynarodowy, na który był
mastawiony t. zw. „wielki przemysł”
dziś z dniem każdym się kurczy, a ist.
miejące tranzakcje w tej dziedzinie są co-
raz to mniejsze, coraz bardziej skompli.
kowane i prawie całkowicie niepewne.

Słusznie ktoś z przemysłowców po-
wiedział dowcipnie: „Po to, żebym mógł
wywieźć tonnę węgla zagranicę muszę
zużyć toennę papieru. Aluzja, oczywiście,
ałuszna, jeśli się zważy chiński zaiste ce-
remonjał i formalności, które trzeba do-
konywać „aby móc z Polski coś wywieźć.
Nie chodzi tu o formalności żądane
przez władze nasze, lecz o te, których
domagają się rządy obce, aby wpuścić
polski towar na swój obszar. A cóż do-
piero mówić o tranzakcjach t. zw. kom-
pensacyjnych, odmiennych dla każdego
z państw obcych. Mimo świetnej biuro-

kracji przemysłowej, jaką dysponują na-
szę tutejsze koncerny, potykają się one
coraz bardziej o te wszystkie przeszkody
i bariery, któremi otoczyły się prawie
wszysthie państwa.
Rynki zagraniczne się kurczą, rynek

krajowy zaś za biedny jest, żeby mógł w

części bodaj wchłonąć towar, przezna
czony na eksport, — oto w kilku słowach
źródło i przyczyna kryzysu na Śląsku,

- który dziś nazwałbym ustabilizowanym.
bo po okresie ostrości poprostu przesta-
mo walczyć z nim i myśleć o drogaci
wyjścia. ;

Jest rzeczą jasną, że kryzys w przemy-
e pociąga za sobą automatycznie kry-
sys we wszystk'ch dziedzinach miejsco-
wego życia gospodarczego, bo olbrzymia
większość ludności zagłębia śląskiego
bądź pośrednio, bądź bezpośrednio żyje
m tego przemysłu. To też nigdzie w Pol-
sce przejście od dostatku i zamożności

Z.
ś | 7 гаа w teatrach?

eatй ozmaitości; Dziś o 20-tej „A-
wantur. raju.
TeatrWielki; Dziś o 20-tej „Pod zarzą-

dem przymusowym” (przedstawienie lo-
ane).
epertuar kin:

Apollo; Władczyni Libanu i Navarana.
Atlantic; Katastrofa Czeluskiną.
Casino: Żona z o$

szczęścia,
osseum: nieczynne.
imera; Rieczynne. ”

Grażyna: Nie Eko, wiedzieć kim jesteś
opernik: Serce Ind.anki i Rumba.
Ąarysieńka: Jiskor.

zenia i Kryjówka

, Muza: Uwielbiana,
alace: Księżna i chłopiec hotelowy.ace: K hłopiec hotel
an:Gdy miłość króluje.
a'; Wesoła Zuzanna z Liljaną Hervey.

Stylowy: Uwodzicielka i rewia.
Rze lenarne wszystkich Iwow-

skich Kó str. Nar. celem oddania hol
ięci gadjera M. cZEBBUJogo od-
iisię wponiedzialek, - 29b, m. o

19,30 w lokalu Str, Nar. przy ul.
lego 11. Wstęp dla członków i

lędny spo-
BŚ ten sposób określił amaiere
zedwyborczą we Lwowie pewien dy:

Zara sanacyjny, który ziechał z War.
szawy celem „zbadania terenu". Dyśnita-
tzowi , wydzło się to nawet dziwne, gdyż

do tej pory przed wyborami termometr
wykazywał stele dość duże nasilenie żo

rączki przedwyborczej w tem mieście,
Wynieniona diagnoza jest tratna. Nic

też dziwnego, że sanacja oraz stojąca na

jej usługach prasa już obecnie uprawiają

wytężoną propagandę „za masowym u-
dzi = w wyborach”,

Na konto ieczalnispoleczygi we
Lwowie „pracował*na terenie inak
zwolniony z tej instytucji w r. 1933 nie-

jaki Jan Marszał. Wymieniony, poda'ąc
się za kontrolera Ubezpieczalni, prze -

growadzał kontrolę winnickich zakła -

dów pracy. kończaę każdorazowo.swe

„czynności urzędowe” w szynku. Rzecz
asna, że za libacje płacili właściciele
przedsiębiorstw, którym Marszai wyka
zywał poważne zalesłości w składkach
ubezp'eczeniowych. .

Marszałowi powinęła się noga w cza-

sie jędnej z libacyj, kiedy to, będąc w
i lonym stanie, zwrócił na siebie

wem zachowaniem się uwagę policji.
rzeprowadzona u Marszała rewizja od-
łamateriał dowodowy w postaci wy-

kazu pracodawców i drukow ubezpiecze-
miowych. Oszusta osadzono w areszcię,

Strajkujący r
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na Šląsku
(Od własnego korespondenta)

do bezrobocia i nędzy nie było tak gwał.
towne i tak tragiczne, jak właśnie tu w
zagłębiu śląskiem.

To też z chwilą gdy kryzys z ostrego
przeszedł w okres ustabilizowany, moż:
na było zgóry przewidzieć, że zacznię
także kurczyć się, względna atrakcyj-
ność „sanacji“ na Śląsku. Jeśli dziś nie
widzimy jeszcze masowego i ostentacyj
nego występowania ludzi z organizacyj
sanacyjnych ,to dzieje się to tylko z o»
bawy utraty zarobku. Ten zaś co pracy
nie ma, siłą rzeczy jest przeciwnikiem
systemu sanacyjnego,

Zbiurokratyzowanie organizacyj sana-
cyjnych przy kompletnem wyjałowieniu
ideowem sprawia, że organizacje te stają
się podobne do kościotrupa.

Sytuacja organizacyj prorządowych na
Śląsku stała się tembardziej trudna, a na-
wet tragikomiczna, z chwilą, dy po tam
tej stronie granicy doszedł do głosu, a
potem do władzy potężny ruch nacjona-
listyczny niemiecki. Bo w istniejących
warunkach, gdy obowiązują jeszcze prze-
pisy konwencji genewskiej, ułatwiające
komunikowanie się obydwuch części
Śląska niemieckiegoi polskiego, gdy w
naszej części żyje świetnie zorganizowa-
na mniejszość niemiecka mająca jeszcze
stare stosunki z miejscową ludnością
polską i mogąca przecież wpływać na nią
dzięki zasobom pieniężnym, dostarcza-

| nym przez Berlin, cóż mogły istniejące
organizacje prorzadowe polskie przę-
ciwstawić szerzonej z za kordonu propa-
gandzie narodowo + niemieckiej? Nic,

absolutnie nic, poza gołosłownemi fraze-
sami mętnej a obcej ideologii, „państwo-
wej”, która jak była tak i po dziś dzień

pozostała niezrozumiałą dla szerakich
warstw tutejszego ludu polskiego.

Gdyby jeszcze stosunek władz do in-
nych ugrupowań polskich był inny, no to
możnaby było jeszcze salwować sytuację
Polski tem, że ugrupowania opozycyjne
wyrównałyby braki organizacyj rządo-
wych i tworzyłyby przeciwwagę na coraz
bardziej panoszący się i agresywny ten
nacjonalistów niemieckich. Ale nie było
tego właśnie zrozumienia, Organizacje e-
pozycyjne tępiono wszelkiemi znanemi
nam sposobami. Na szczęście jednak na
tutejszą arenę polityczną dziarsko wkro-
;czyła garść (dosłownie-garść) i to. prze- |-
ważnie młodszych: -narodowców; którzy
zabrali się do akcji organizacyjnej.
Skromnie i cicho, bez większego rozgło-
su, zaczęto pracować na tym nowym dla
Stronnictwa Narodowego gruncie.

Praca szła na początku bardzo opor-
nie. Nie byłe ani lydzi ani pieniędzy
Trzeba była zaczynać od podstaw, od sa-

E LWOWA.
nych zagrozili w razie nieuwzględnienia
ich postulatów głodówką. Jak wiadomo,
większość pralni znajduje się w ręku Ży-
dów, którzy wyzyskuią robotników, pła-
cąc im niskie stawki dzienne oraz przę -
diužając czas pracy do 12 godzin na do-
< 2
m" ceny ac — 2]. dniem 29 b.

m. obowiązywa ą we Lwowie nowe
ceny Astak za 1 kg. chleba z mąki
żytniej pobierać się będzie w sprzedaży
detalicznej 22 gr., z mąki kai 65 proc
28 śr. — z mąki 55 proc, (luksusowy) —
33 gr., z mąki pszenno - żytniej (na droż-
dżach) 38 gr. Ceny bułek pozostają bez
zmian,
Naglą śmiercią zmarł przy ul. Listo-
аба 51 funkcjonarjusz p. k P. Antoni
łosowski. Ponieważ lekarz nie mógł u-

stalić przyczyny zgonu, zwłoki zbada ko-
misja lekarska, URE :
Samobójstwo z dzieckiem na ręku usi-

łowała popełnić przez wypicie amoniaku
w ku Ródełycki kobieta nieustalone-
go dotąd nazwiska. Desperatkę przewio-
zło Pogotowie do szpitala, т
W wozach tramwajowych znaleziono

w czasie kil E ubiegłych dni cały szereg
rzeczy, zaśubionyc rzez sażerów.

ACT MKE AD 3 para-
solek, kapeluszy, pularesów, rękawiczek,
legitymacyj, książek, lasek i t. d. takie
przedmioty, jak trzepaczka, krzesełko
polowe, poduszkę, maść, lewary i in. Zśu-
by, można odebrać w biurze M, K
Urodziny ciągu, — ub. czwar-.

tek, pociąg, płaty z Brzuchowie di
Lwowa został zatrzymany na linii na
przeciąć 20 minut. Jak się okazało, po-
ciągicm tym jechała do szpitala pani S.
D., która w czasie podróży dostała bólów
porodowych. Na wezwanie lekarza dr.
Szozdy pociąć zatrzymano, a po szczęśli-

urodzeniu przez panią D. córki ru-
w w dalszą TŻ E. S
Statystyka Pogolowia Ratunkowego za

maj b. r. wykazuje 1.642 wypadków, z
czego 602 wydarzyło się na mieście, a
resztę zanotowano w ambulator ach.
Najwięcej w wymienionym okresie było
wypadków, powstałych skutkiem użycia
noża. Cyfra ich wynesi 496. Jest to, jak
wyniką z por wnania, procent przeraża-
iąco wysoki. opelene czynniki winny
enerśiczniej tępić plaśę nożowców.
Przed sądem okr. stanął dr. Woli se -

kundarjusz szpitala powszechnego, о-

 

skarżony o pieumieitas przeprowadze-
nie operacji na bezrobotnym Fr Aliboż-
ku, który został kaleką. Alibożek żąda
50.000 zł. odszkodowania. Rozprawę od
roczono celem powołania biegłego - oku-
listy dr. Fr, Naroga.  

polityczna
Katowice, w lipcu,

mego początku. Nie zrażono się tem jed-
nak. Dzień za dniem ,tydzień po tygodniu
pracowano kształcono, objaśniano, aż
mozolny trud zaczął wydawać powoli o-
woce.
Gdy Stronnictwo Narodowe na Śląsku

było jeszcze całkiem „w powijakach”.
zaatakowano je, tworząc, na wzór nie-
miecki organizację pod nazwą: „Polska
Partja narodowo - socjalistyczna”, która
wypisała ną swoim szyldzie szereg haseł
antyżydowskich, ubrała swoich zwolen -
ników w koszule koloru wiśniowego i za-
częła hałaśliwą propagandę pseudo-na-
rodową, przy wyraźnie życzliwym sto
sunku władz wojewódzkich. Działacze
narodowi i tego się jednak nie ulękli,
przewidując że impreza ta, w oderwaniu
od całości ruchu narodowego, bez wyro:
bionych przywódców wcześniej czy póź
niej skazana jest na niepowodzenie. Tak
też się stało T. zw. „Błyskawica” zosta-
ła zlikwidowana, nie wnosząc nic, coby
zasługiwało na dobre wspomnienie. Po-
zostali tylko zdezorjentowani jej zwolen-
nicy, a przywódca ich Gralla powędro-
wał za kratki więzienne za pospolite
przestępstwo.

A Stronnictwo Narodowe zyskuje
coraz pewniejsze podstawy rozwoju. (A.)

Ukazała się książka

Obozomanja ...
Strajk w Obozie Przysposobienia Gospodarczego—Żyd komen-

dantem polskiej młodzieży — Bankructwo nowych metod
(Od własnego korespondenta)

Sanacyjne czynniki wszelkiemi możli-
wemi i niemożliwemi sposobami starają
się uzyskać wpływy na młodzież i „wy-
chować" ją dla swoich celów. Cała gama
poronionych pomysłów została już wy-
czerpana, zawiódł cały szereg szumnych
nazw organizacyj cieszących się wyso-
kim protektoratem, ostatnio ogarnęła
sanację „obozomanja”,

Nie. tak dawno jeszcze, za czasów po-
grzebanej autonomji akademickiej przy-
dzielanie praktyk wakacyjnych, które o-
bowiązani są odbyć studenci Politechni-
ki, odbywało się za pośrednictwem Kół
naukowych w porozumieniu z ciałem pro-
fesorskim i pod jego nadzorem. Płacą
praktykanta - studenta wynosiła zależ:
nie od zatrudnienia od 5 — 10 zł. dzien-
nie, a wszelkie czynności biurowe zwią.
zane z rozdziałem praktyk dokonywane
były bezpłatnie przez pracujących spo-
łecznie studentów. Stan ten trwał długi
okres czasu bez najmnie'szych niedoma- gań, miał tylko jedzą wadę — wymykał

: KAZIMIERZASNOPKA

„ZMIENIANIE NAZWISK“
dotycząca zmian nazwisk žydowskich na polskie w Polsce pownjennej
i zawierająca spis około tysiąca osób, które w ostatnich latach na-
zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej z tych osób).

CENA 2 ZŁ.
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"ZCAŁEGO KRAJU
BIAŁYSTOK

Zebranie wyborcze rady miejskiej, —
"We czwartek, dnia 25 lipca 1935r., od-
było się-w Białymstoku -zebranie--rady<
miejskiej, zwołane celęm dokonania wy-
boru 23 delegatów do kalegjum wybor -
sgo w okręgu wyborczym Nr. 40 w
Białymstcku., — Klub Narodowy w radzie
miejskiej w Białymstoku w myśl deklara-
cji władz Stronnictwa Narodowego i
swoje) uchwały z dn. 21 i25 lipca 1935 r.
nie wziął udziału w posiedzeniu i nie wy.
sunął swoich delegatów do zgromadzenia.

BRODY

Dwie osoby utopiły się w studni. — W
Boratynie pow. Brody zdarzył się nie -
szczęśliwy wypadek utonięcia dwuch о-
sób w studni. Niejaki mianowicie Babij
Jan, usiłując wydostać ze studni wiadro,
które tam wpadło, poślizgnął się tak
nieszczęśilwie, że sam wpadł do studni.
Na ratunek pośpieszył mu z pomocą nie-
jaki Dubyna Ołeska, który zmęczywszy
się przy wyciąganiu Babija, również stra-

я równowagęiwpadł do studni, gdzie
wraz z Babijem poniósł śmierć.

KORONGWO

Uionięcie. — W Brdzie utonął aspirant
straży więziennej p. K. Srocki. P. Srocki
wybrał się z narzeczoną Piotrowską na
wycieczkę kajakiem. W pewnym punkcie
kajak zatrzymano, a p. Srocki rozebrał

się i zaczął się kąpać. Zanurzył się w
wodę i przez dłuższy czas nie wypływał
P. Piotrowska rzuciła się na ratunek, a-
le nie znalazła narzeczonego. Dopiero w
40 minut zaalarmowani ludzie wydostali
zwłoki ś. p. Srockiego. Zabiegi lekarskie
nie przywróciły mu już życia.

ROGÓW
-—

Zebranie Str. Nar. — W niedzielę dnia
21-go lipca 1935 r. odbyło się w Rogo-
wie zebranie Stronnictwa Narodowego
Na zebranie to mimo ulewnego deszczu z

okolicznych wiosek przybyło około 60 o-
sób, Zebraniu przewodniczył kol. Pruski,
zaś referat o sprawach politycznych i go-
spodarczych wygłosił p, L. Grzegorzak b
radny m. Łodzi. Po dyskusji wybrano
zarząd koła Stronnictwa Narodowego z
kol Lubczyńskim na czele, odśpiewano
Rotę i wzniesiono okrzyk na cześć Pol-
skiNarodowej i jej przywódców.

ZŁOCZÓW
—

Sprzedawał Żydom owies z magazynu
wojskowego. — Władze bezpieczeństwa
w Złoczowie dowiedziały się w drodze
poufnej o nadużyciu, jakiego dopuścił się
wachmistrz 22 p. uł z Brodów. Otóż
wachmistrz ten, nazwiskiem Naprawa,

stacjonowany ze swoim szwadronem w
Złoczowie „otrzymał przed paru dniami
od swego przełożonego, polecenie pobra-
nia w WojskowymZakł
wym-około-40 centn. owsa. Jak.śledztwo
wykazało, owies zaraz po pobraniu załar
dowany został na wozy prywatne, które
przysłali dwaj Żydzi, a to M. Zwerdling
. Е, Imber, Obu żydów aresztowano, zaś
wachmistrza adstawiono do Lwowa do
dyspozycji wojskowych władz sądowych.
Śledztwo, które nie jest jeszcze ukoń-
czone, ma na celu wykazanie od jak daw:

na podobne nadużycia były tam prakty-
kowane, a trzeba dodać, że Zwerdling to
dotychczasowy dostawca wojskowy.

 

 

Łódź, w lipcu.

się spod kontroli władzy państwowej, jak
każda zresztą inicjatywa społeczna.
Wszystko to zlikwidowano. Na miejsce

Kół Naukowych stanęło Ministerstwo
W. R. i O.P, i zaangażowało p. inż, Sła-
wińskiego, Ten skolei utworzył cały
sztab złożony conajmniej z 15 dobrze
płatnych pracowników. й :

Fin emSe kope Aa

Studentom Pol. warszawskiej na utwo
: rzonych Obozach przyobiecano placę od

40 do 70 zł, miesięcznie, uczniom szkół
średnich technicznych 30 zł. miesięcznie.
Studentom Politechniki lwowskiej, tych
wydziałów, które nie są obowiązane do
praktyki, przyrzucono 130 — 155 zł.
miesięcznie, chcąc nadzieją zysku zwabić
ich do nowych instytucyj „państwowo -
twórczańo” wychowania, Różnica mię+
dzy dawnemi a obecnemi pracami nie=
wątpliwie została pochłonięta przez kosz
towną administrację.
W praktyce jednak stosunki są — ła-

godnie mówiąc — bardzo dalekie od
tych, które przewiduje — i tak dość
skromny — regulamin.
W tych dniach w Łodzi wybuchł strajk

w jednym z Obozów przy ul. Drewnow=
skiej, ujawniając wręcz skandałiczne sto
sunki tam panujące. Studentom pracują-
cym wypłacono za okres 3 tygodni za
ledwie... 3 złote, trzymano ich w wilgot-
nej suterenie z zamalowanemi oknami,
odżywiano marnie, w dodatku wszyscy,
byli skrępowani (bezmyślnym regulami-

nem), oraz byli narążeni na aroganckie
odnoszenie się płatnego komendanta O-
bozu... Żyda Liebielda.
Na żądanie studentów wypłacenia im

zaległych zarobków, zniesienia regula-
minu, poprawienia odżywiania „przydzie
lenia lepszych kwater oraz usunięcia ko
mendanta Žyda, odpowiedziano zamk-
nięciem strajkującej młodzieży, by jej u-
niemożliwić skomunikowanie się z prasą.

adzie Žywnosejos>| > >

Manifestacja narodowiów — Amatorzy mandatów
(Od własnego korespondenta)

Białystok — siedziba wojewódz-
twa — jest jednem z najbardziej zaży-
dzonych miast w Polsce, W centrum
miasta, a więc we właściwem mieście,
mieszka 76 proc., a tylko dzięki przy -
łączeniu przedmieść i wsi okolicznych
do wielkiego Białegostoku Żydzi w
mieście stanowią 44 proc. Tak, jak i
wszędzie, i tutaj swobodnie rozwijają
się żydowskie organizacje umunduro-
wane, np. Brith Trumpeldor, Brith Ha-
kail, naturalnie i żydowscy „komba -
tanci', związki sportowe, oraz związ-
ki robotnicze, jak Bund, Poalej-Sjon
it p

Na. takiem te nabiera dopiero zna -
czenia akcja Obozu Narodowego, ktė-
ry, mimo niesłychanie ciężkich warun-
ków, od kilku lat prowadzi owocną
pracę. W ub, niedzielę odbyła się ma-
nifestacja ruchu narodowego w Bia-
łymstoku. Rano, po wspólnem nabo-
żeństwie, dokonano otwarcia i poświę-
cenia nowego, już trzeciego, lokalu or-
ganizacyjnego Stronnictwa  Narodo-
we5o, na przedmieściu Antoniuk.
W południe zaś odbyło się pierw -

sze publiczne zebranie Stron. Narod.,
na którem po uczczeniu pamięci ś. p.
brygadjera Czesława Mączyńskiego,
bohaterskieśo obrońcy Lwowa, retera-
ty o sytuacji politycznej wy łosili pp
inż. Oktawiec, Kejna, Pustelnik, prof
W. Staniszkis oraz mgr. S: Niebudek.

Zebrani uchwalili rezolucję, prote-

stującą przeciwko zasadom nowej or-
dynacji wyborczej, oraz drugą, potę -
piaiącą kamnanję przeciwkoJ. E. ks.
biskupom Łukomskiemu i Łosińskiemu,
wyrażając jednocześnie hołd tym czci-
godnym ks, Biskupom za ich nieugiętą
postawę.
Na zebraniu panował podniosły na-

 

 strój, edśpiewano hymny narodowe
 

Białystok, w lipcu.
przy akompanjamencie własnej orkie«
paw Str. Nar, z Wasilkowa.
śród zebranych pokaźny procent

stanowili wieśniacy z pow. białostoc -
kiego, którzy, mimo ulewnego deszczu,
przybyli na zjazd powiatowy Str. Nar.
Od wczesnego rana w mieście widać

było wzmocnione posterunki policji.
Z ekazji zjazdu powiatowego zostali

udekorowani mieczykami Chrobrego
wybitnicjej działacze Str. Nar. Wśród
kilkudziesięciu udekorowanych osób
znajdują się doświadczeni działacze
narodowi, m. in. ks. Jan Ostrowski,
prezes pow. Str, Nar. ze Złotorji,
Hilda Lutostańska, p, Antoni Zieliński,
narodowi radni miejscy i inni.

Manifestacja niedzielna wykazała,
że Obóz Narodowy rozporządza głębo-
kiemi wpływami na wsi białostockiej.
A przecież po wsiach pow. białostoc-
kiego i okolicznych powiatów grasowa- |
li ongiś demagodzy klasowi. Dziś, jesz-
cze chyłkiem tylko, bo już otwarcie,
wobec stanowiska ludności, nie mogą,
przemykaią się łowcy mandatów, b.
posłowie Bitner z Ch. D. i Sawicki, b.
więzień brzeski — „łudowiec”. Z roz-
bitej na kilka grup Chadecji p. Bitner,
dziś „chrześcijańsko - ludowy”, repre-
zentuie stanowisko sanacyjne w spra-
wie wyborów. P. Sawicki, który na
Kongresie ludowców pragnął. by każ-
da organizacja powiatowa decydowa-
ła o swym stosunku do wyborów, także
zerka ku sanacji.
Jak ludności wiejskiej obce są ma-

rzenia mandatowe tych panów, to
świadczy iakt z pow sokólskiego. gdzie
ludność wiejska kolportuje ostre uląt-
ki, potępiając umizgi p. Sawic/*ego do
„Sanacji“.

: МГЕМ,
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Podwójny podatek obrotowy
u rzemieślników

Urzędy skarbowe w wielu miejsco
wościach wymierzyły podatek obrotowy
na rok 1935 zarówno od obrotów, osią-
śniętych w warsztatach rzemieślniczych,
jak i dodatkowo od obrotów przy sprze
dażach wyrobów własnych na targach i
jarmarkach. W ten sposób rzemieślnicy
zostali opodatkowani podwójnie. W
wielu przypadkach wdrożono kroki egze-
kucyjne.

Postępowanie urzędów skarbowych
pozostaje w sprzeczności z zarządzeniem
ministerstwa skarbu, które zwolniło war-
sztaty, prowadzone na podstawie świa-

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk Związku Zaw. Chrz. Służby Domowei
Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
ed godz. 1-ej do 5-ej
z 2 dań — zł. 1.25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12.)
z 3 dań —zł, 1.50

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14.)
1. Kredytowa Nr, 14, tel 663-28,
TL Al. Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88,
TIL Senatorska Nr. 18, tel. 273-06.

х (Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek).
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dectw VIII kategorji i kart rzemieślni-
czych, od obowiązku wykupywania od-
rębnych świadectw przemysłowych na
sprzedaż swoich wyrobów na targach i
jarmarkach. Zarządzenie ministerjalne
było rozumiane w ten sposób, iż odno-
śne warsztaty rzemieślnicze wolne są
również od podwójnego opodatkowania
podatkiem obrotowym.
Wobec podwójnych wymiarów podat-

ku obrotowego, związek izb rzemieślni-

czych wystąpił z interwencją w minister-
stwie skarbu. (pr).  

Wiadomości gospodarcze
Bilans Banku Francji z dn. 19 b. m. wy-

kazuje następujące zmiany ważniejszych po-

zycyj w porównaniu z poprzedniem sprawo-

zdaniem (w milj. franków): zapas złota spadł

© 174,8 do 71.176,5; obieg banknotów spadł

o 491,8 do 81.236,8; natychmiast płatne zo-

bowiązania wraz z obiegiem bankaotów

wzrosły o 16,0. Pokrycie złotem spadło z
74,91 do 74,72 proc.

х

Rumuński Bank Narodowy zawiesił u-
dzielanie dewiz dla wymiany towarowej z
Niemcami. Środek ten został zastosowany

już wcześniej w stosunku do importu z

Austrij, Węgier, Czechosłowacji i Hiszpanji.

34 miljarčow def cytu we Włoszech
Wielkie wydatki Włoch na zbrojenia w Afryc2
Ogłoszone zostały globalne liczby wyko-

nania budżetu państwowego Włoch za rok

budżetowy 1934/35, który — jak wiadomo—

zakończony został w dniu 30 czerwca r. b.

Dochody zwyczajne wyniosły 18,29 miljar-

dów lirów, dochody nadzwyczajne 324 milj.

lirów, łącznie więc ok. 18,6 miljardów lirów,

Wydatki wyniosły 21,97 miljardów- lirów.

W ten sposób deficyt budżetowy sięgnął ok.

3,4 miljardów lirów.

Zaznaczyć należy, że przewidywane do-

 

chody zwyczajne i nadzwyczajne były mniej-

sze od rzeczywiście osiągniętych o około

900 milj. lirów, Jednocześnie rzeczywiste

wydatki okazały się mniejsze od prelimino-

wanych o ok. 300 miljonów lirów.

Rzeczywisty rezultat wykonania budżetu

byłby znacznie bardziej pomyślny, gdyby nię
było wydatków na przygotowania wojenne

w Afryce wschodniej. Przygotowania te po-

chłonęły w sprawozdawczym roku budżeto-

wym 974,7 miljn. lirów.

WARSZAWA 27.7 Na dzisiejszych gieł-
dach walutowych (giełda pieniężna w War-

szawie była nieczynna) zanotowano w dal-
szym ciągu słabą tendencję dla florena ho-

lenderskiego, Dewizę na Amsterdam noto-

wano: w Zurychu 206,40 wobec 206,25 wczo-

raj, w Paryżu 10,19-wobec 10,1834. W obro-

tach prywatnych notowano w Warszawie

banknoty 355,
Dewiza na Londyn miała w dalszym ciągu

tendencję mocną, spowodowaną wzmożone-

mi zakupami ze strony Holandji oraz Fran-

cji, Tylko intensywna interwencja ze strony

funduszu walutowego, skupującego franki i

sprzedającego funty hamowała dalszą ten-

dencję zwyżkową. Dewiza na Londyn po-
zostawała w Zurychu bez zmian — 15,21 na-

tomiast w Paryżu zwyżkowała z 75,06 do

75,11 11/8. Dewiza na Nowy York nieznacznie

osłabła. Skrępowana ograniczeniami dewi-

zowemi, poważnie ułatwiejącemi interwen-

cję, dewiza na Medjolan pozostała bez

zmian i dopiero przy zamknięciu w Londynie

wykazała pewne osłabienie,

х
Wydarzenia polityczne w Holandji oraz

los florena obserwowane są z największą

uwagą przez koła finansowe City oraz pra-
sę brytyjską. „Financial Times“, które —

jak wiadomo — z reguły bardzo pesymisty-

 
RONAOKS AEO ORCOTWO POOOWCIEOWROORERZOD

 

Sytuacja walutowa
Pesymizm co do losu walut złotych

cznie zapatrują się na losy walut złotych,
donoszą, że ostatecznie losy florena holen-

derskiego oceniane są w Londynie z coraz

wzrastającym  pesymizmem. Obawa — pi-
sze dziennik — że dewaluacja florena bę=

dzie wstępem do całkowitego załamania się

bloku złotego, wyraziły się we wzmożonej
podaży szeregu walut „złotych”, W celu

zahamowania spadku iranka francuskiego —

angielskie oraz częściowo amerykańskie

czynniki zarządziły zakupywanie olbrzymich

ilości tranków francuskich.

Giełdy pienieżne
Dziś zebranie giełdy nie odbyło się.

W/ obrotach pozagiełdowych banknoty

dolarowe 5.27 i trzy czwarte; rubel złoty

4.70 i-pół; dolar złoty 9.10. W obrotach

prywatnych marki niem. (banknoty)

179.50, w obrotach prywatnych funty

ang. (banknoty) 26.18 i pół.
Dla papierów procentowych tendencja

mocniejsza, dla akcji — utrzymana.

W/ obrotach prywatnych pożyczki do-

larowe: 7 proc. poż. stabilizacyjna 65.25

(w proc.); 8 proc. poż. z r. 1925 (Dillo=

nowska) 94.25 (w proc.); 7 proc. poż. ślą-

ska 74.00 (w proc.); 7 proc poż. m. sta

Warszawy (Magistrat) 73.00 (wproc.).

 

BEUPUBCHE FEWLKO© W FIRMACH CHRZEŚCIJAŃSKICH
 

APTECZNE ARTYK.

 

Apteczne, perfumeryjne, kosmetyczne,
opatrunkowe i inne towary prosimy na-

bywać w składzie

A. CZEKAYA, HMarszałk. 108
róg Chmielnej, tel. 628-51 i 662-93,
 

ARMATURY

JAN LEWANDOWSKI
Warszawa, Marsz. Focha 12. Tel.226-38,

POMPY STUDZIENNE DLA LETNISK,
RURY i ŁĄCZNIKI

 

   
ARTYSTYCZNE ART.

 

CHUDZYNSKAM.
„Warszawa, Chmielna 9. Tel. _275-31„

Kałamarze, leki, figurki * arfysfyczne,
lampy i t. p. galanteria,

 

AUTOKURSY

zawodowe
AUTOKURSY  zmatorscie
Inż. Stef. Kopczyńskiego

  
   

  

BIELIZNA

BIELIZNA
GALANTERJA

    

РИ 3- KRZYSKA30
K.DUTKIEWICZ/
—

 

 

WYTWORNIA i MAGAZYN
Bielizny męskiej,

pościelowej i kołder.

JÓZEFA JARKIEWICZA Złota 45
poleca swojó wyroby

oraz pończochy i trykolaže,

damskiej

 

BLACHARSKIE ZAKŁ.

 

ZAKŁAD BLACHARSKI

  
  

Krycie dachów blachą i papą. MĘSKIE DAMSKIE

Malowanie  smołą i oleino. Palta, Bielizna, SA Z

St. Tański Krawaty, Piżamy, chy, Pulowerki

Į : 12:63 [rykotarze, Skar- й
CHLODNA 64, telefon 272-65 z ar Da O

POLECA:

2— R. Ginter i H Rybarska
SPÓŁKA WŁÓKIENNICZA KONFEKCJA MĘSKA I DAMSKA

BRACKA 13 Marszałkowska 122, tel, 624-91,

Jedwabie, kretony, samodziały Iniane, Duży wybór kostiumów kąpielowych.

łaszcze i ręczniki kąpielowe.
2

Wybór olbrzymi Ceny obniżone

 

NAPRAWA
aparatów fotograficznych

lornetek, piór wiecznych

i ołówków

E. KRZYŚKO
Mazowiecka 3. Tel. 608-00

 

Warszawa,

 

FOTO NAPRAWA

dr

UWAGA P.P. AMATORZY

Foto-Albumy
DUŻY WYBÓR=» » ww wu wam m

od 50 gr.
ST. WINIARSKI, Warszawa

Nowy Świat 53

OKULARY, BINOKLE

1. UNIESZOWSKI
Chłodna 37, tel. 2-15-24,
 

 

 

JUBILERZY

 

SKLEP ] PRACOWNIA WYROBÓW
ZŁOTYCH

E. BRETSZNAJDER i S-ka
Marszałkowska 92.
 

KONFEKCJA

 

Okrycia KLARFELDOWA Marszałk. 111
 

 

Suknie, bluzki, komplety i mundurki

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

vis 4 wis Szpitala $-go Ducha
 

 

Suknie, bluzki, dział dziecinny

I. RYBCZYŃSKA
Warszawa, Elektoralna 13 „

Wykonanie solidne, Ceny niskie.

 

 

MAGAZYN KONFEKCJI MĘSKIEJ
poleca koszule, krawaty, skarpetki itp.

w dużym wyborze oraz damskie pończo:

chy, rękawiczki

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

   

 

KRAWCY
 

WYKWINTNE KRAWIECTWO MĘSKIE

J. Skubiszewski
ZŁOTA 8 I piętro front

Tel. 524-91

KUCHENNE NACZYNIA

 

 

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

E. (KHROSTOWSKI
Warszawa, Marszałkowska 108

 

MEBLE

W. WIELKIM
E B L E WYBORZE

gotowe i na zamówienia

MORAWSKI
Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

 

 

 

M E B L r
SYPIALNIE, STOŁOWE GABINETY

Tanio

K. KOSEWSKi JEROZOLIMSKA27

IM E B L E. Cežkouski
ul. N.-Świat 39 i PL 3-ch Krzyży 12

Poleca meble na dogodnych warunkach.
Wyrób własny Ceny fabryczne.

; a
MŁBLE „Kanrad' TYLICKI i $-ka

Nowy Świat 62. Tel. 236-78,
Poleca meble w najnowszych fasonach,

oraz wszelkie roboty tapicerskie,
Rok żałożenia 1906.

 

 

 

 

 

 

wykonane solidnieMEBLE z najlepszych materjałów

Z. PIETRU -ZeWSKI
CHŁODNA 19.

 

 

Ceny_niskie_- życzącym spłaty,

OBUWIE

1. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m.4

OPTYCY
 

OKULARY, BINOKLE I SZKŁA
MAGAZYN OPTYCZNY

RYSZARO ŁĄCZYŃSKI
Marszałkowska 65, róg Piusa XI.  

ORTOPEDYCZNE ART.

 

Cierpiącym na NOGI
Obuwie na wszel-

kie dolegliwości

nóg i zboczeń nie

rażące zewnętrznej

estetyki wykónywa

ortopedysta A. BIERNACKI,

A. Biernacki. Elektoralna 7 m, 45
 

  
FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

FOTOGRAFOWANIE
UMILA ŻYCIE!
APARATY I PRZYBORY

ORAZ KUPNO I ZAMIANA *

KAROL PĘCHĘRSKI Futo_skiad
MAZOWIECKA 2 sorory  !ROBOTY *

 

а}‹\!"  TANIA SPRZEDAŻ
Kompletów, sukien, bluzek, płaszczy

JÓZEF SKWARA weta 2

KRAWATY

 

 

KRAWATY ostatnie nowości najtaniej
sprzedaje, odświerza używane, pracownia

ST .ŁAGOWSKIEGO
Marszałkowska 123 m. 2. frnot 1 p.    OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY
 

Wszelkie artykuły oświetleniowe na
elektryczność — naftę — spirytus:

Żyrandole, kinkiety, grzejniki, lampy
spirytusowe, naitowe amrykańskie „DIA-
MOND".
Kuchenki „GRAETZ”* — „EMES* —

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

Naczynia aluminjowe kuchene
pole  © D/T.K. Inż. S. MUSZYŃSKI

Chmielna 36, tel. 5-96-18 
 

 

naftowo-żarowe, spirytusowe i eletrr.

oraz

INSTALACJE I NAPRAWY

S. MEDZYNSKA
N. Šwiat 2, tel. 9-32-22

Niklowanie Srebrzenie

|| LAMPY = KUCHENKI — LATARK!

 

PARASOLE
 

WYTWÓRNIA PARASOLI
męskich i damskich

| GOSTKIEWICZ
Kredytowa 5 Telefon 297-18

SKÓRZANA GALANTERJA

 

TOREBKI. DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

J. Kuczmierowski
108, MARSZAŁKOWSKA 108

(róg Chmielnej)

 

SPORTOWE PRZYBORY

 

NOWA POLSKA FIRMA

SKŁADNICA
PRZYBORÓW SPORTOWYCH
 

PŁÓTNA SKŁADY
 

PŁÓTNA BIELIŹNIANE
Stołowe: białe, kolorowe. Pościelowe:
różnych tabryk, Płaszcze, ręczniki ką-
pielowe, kapy pikowe, drelichy i t. p.

Skład płótna
MAGAZYN JAROSŁAWSKI

N. HARTFIEL
Marszałkowska 136 róg Ś-to Krzyskiej   tel. 6.71-17
 

PODRÓŻNE PRZYBORY

WALIZY
NESESERY

GALANTERJA SKÓRZENA
J.Wasiński

ceny niskie

Chmielna 14
Honorujemy czeki Sp. Tow. Kupe. Pol.

”

POGRZEBOWE ZAKŁADY

PROFANACJA aocz]jest krzykliwe u-
mieszczanie reklam

na karawanach samochodowych podczas
uroczystości pogrzebowych!!!.

ZAKŁAD
CZ. ŠWIEJKOWSKI

MARSZALKOWSKA 104 Tel. 619-54
Egzystujący 45 lat

Solidnie i z godnością załatwia przewozy
zwłok ekshumacje i pogrzeby.

    
  

 

 

ZAKŁAD POGRZEBOWY
HENRYKA

LUBARSKIEGO
Warszawa Miodowa Nr. 14

Teleion 296-356

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

ROWERY

  

     
  

    
  
     

Zofji Uhmowe|
Warszawa, Żórawia 3
 

TAPCZANY

 

TAPCZANY HYGIENICZNE,

tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

+. Pietruszewski Kowogrośzka 36
Ceny niskie Žyczacym spłaty.
 

UBIORY MĘSKIE

 

Magazyn wykwintnych  Ubiorów. Mę-

skich oraz. modnych - Futer Damskich
PIOTR SOCHACKI | S-owie

Warszawa, Nowy Świat 46. m. 5
Tel. 265-61

Wykonanie solidne, eleganckie i tanie,    
WĘDKARSKIE PRZYBORY

LL CYBE

Złota 23.

 

ARSZAWA

Tel. 227 -59.

 

WYROBY ŻELAZNE:

 

Wyroby żelazne, narzędzia ogrodnicze,
okucia budowlane i naczynia kuchenne

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

(przy Mazowieckiej)   
ZEGARY

 

ROWERY
ramy  „Ormonde“ po cenach fabrycz-

nych poleca

LIPIŃSKI JASNA 5-    ZEGARY i BIŻUTERJA

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

  

  

| Jasna8 PIAKEWO ZĘGARRISTRZOWSKI

I. GAŁECKI
* tel. 6.5674.

   

"UARSZAUR



 

0 świątynie na Targówku
Apel komitetu budowy

Nigdzie tak nie nasuwa się potrzeba
wzniesienia nowej świątyni, jak na ubo-
gim Targówku na krańcach stolicy,
$dzie w skromnej i ciasnej kaplicy Chry-
stusa Króla przy ul. Tykocińskiej 23
gromadzi się około 20.000 wiernych tej
miedawno powstałej parafji.

Niezmordowany w pracy i zabiegach o
potrzeby parafji miejscowy proboszcz
ks, Jan Golędzinowski, przystąpił bez
grosza do budowy nowej świątyni, która
ma być pomnikiem ku czci poległych na
polach radzymińskich obrońców War-
szawy. Aktu poświęcenia fundamentów
pod świątynię dokonał J. E. ks. kardynał

Kakowski dn. 30 października w r. 1934
w otoczeniu licznego duchowieństwa
i wiernych. Dobiega rok, a fundamenty
zarosły trawą, gdyż brak jest funduszów
na dalszą budowę. Zebrano dotychczas
40 tys. złotych, gdy kosztorys obliczo-
no na sumę zł. 800.000.
Mimo ciężkie czasy, komitet budowy

nie usta'e w pracy, gromadząc fundusze
na budowę świątyni. Jednocześnie komi-
tet zwraca się za naszem pośrednictwem
do całego społeczeństwa, aby składano,
choćby najdrobniejsze, ołiary pod adre-
sem: ks, Jan Golędzinowski (Warszawa,
ul. Tykocińska 23, tel. 10-06-06).

 

Los sekwestratora
Zdawałoby się, że przynajmniej komornikom i sekwestratorom powodzi się dobrze w
Polsce. A jednak bywa inaczej, Oto widok obecnego „mieszkania” (ul. Tykocińska na

Targówku), zredukowanego sekwestratora Sallesa, poszukującego od pėltora roku pra-
cy. Posiada on żonę i 7 dzieci, z których najstarsze ma lat 12, a najmłodsze — rok.

 

8 tys. zł. *v koszu
znalazła posługatzka na poczcie

Sprawa zaginięcia 3 tys. zł. na poczcie
Głównej w Warszawie znajdzie swój e-

pilog w sądzie, gdyż prokuratura spo-

rządziła akt oskarżenia przeciwko po-
sługaczce Stanisławie Pietrasównie, o-

* skarżonej o przywłaszczenie pieniędzy.
Pieniądze zaginęły w następujących o-

kolicznościach:
Urzędniczka poczty na placu Napo-

łeona, pani Janina S., wypłacała, jak
zwykle pensje swoim kolegom, zatrud-
mionym w tym samym urzędzie. Ponie-
waż kilku urzędników nie zjawiło się po

wypłatę pensji, pani Janina S. miała

* nadwyżkę w kasie, wynoszącą około 3

tysiące złotych. Nie wiedzą, co zrobić

z temi pieniędzmi, a chcąc je dobrze

schować, lekkomyślna urzędniczka uzna-

ła, że najlepszym schowkiem będzie na-
razie koszyk od papierów, stojący przy

« biurku.
Pani S. zapomniała później o pienią-

dzach, wyszła z biura, a $dy zjawiła się

nazajutrz, przekonała się, że w koszyku

leżą tylko papiery. Bojąc się komukol-

wiek coś o tem powiedzieć, gdyż mogło-

by to grozić utratą posady, urzędniczka

mie zameldowała o kradzieży, tylko

zwróciła się z prośbą do swej siostry,

która pożyczyła jej brakującą sumę na

wypłatę pozostałych  pensyj. Ze skra-

dzionych pieniędzy, rzecz prosta, zrezy-

gnowała.
Upłynęło kilka miesięcy, gdy do je-

dnego z kierowników urzędu, zgłosił się

EASA,IKS TU TASTK TAAAS

Wyzysk w bufetach
teatralnych

Mimo niejednokrotnego pietnowania

wyzysku, stosowanego przez dzierżaw-

ców bufetów w teatrach warszawskich,

w niektórych teatrach w dalszym ciągu

pobierane są ceny, zwłaszcza za napoje

chłodzące, niestojące w żadnym stosun-

ku do cen, pobieranych w pierwszorzęd-
nych nawet lokalach stolicy, S
Tak naprz. w bufecie Teatru Narodo-

wego pobiera się 30 gr. za szklankę le-

monjady. Za tym przykładem kroczą

dzierżawcy niektórych kawiarenek.

Autostrada

wymaga remontu

Zbudowana w r. z. autostrada, wiodą-

са do lotniska wojskowego na Okęciu,

prawdopodobnie wskutek wzmożonego

ruchu, wymaga już gruntownego remon-

tu. W związku z rozbudową Rakowca i

oddaniem do użytku nowych osiedli ro-

botniczych, niewątpliwie ruch na auto-

stradzie jeszcze się zwiększy. Należało-

by więc zawczasu wykonać odpowiednie

roboty przed upływem bieżącego. sezonu

brukarskiego, gdyż odłożenie tych robót

może w znacznym stopniu powiększyć

późniejsze koszty naprawy.(b).
 

jakiś mężczyzna, który oświadczył, że
szwagierka jego, zatrudniona na pocz-
cie, jako posługaczka, ma u siebie oko-
ło 3 tysiące złotych, które kiedyś przy-
niosła z poczty, gdzie je znalazła. We-
zwano natychmiast posługaczkę, Stani-
sławę Pietras, która odpowiedziała
szczerze, iż rzeczywiście znalazła kilka

miesięcy temu pieniądze w koszyku, a
nie wiedząc, czyje są, zabrała je sobie.
Sądziła jednak, że ktoś o te pieniądze
się upomni. Na żądanie kierownika
poczty, Pietras w ciągu kilku godzin ca-
łą sumę zwróciła, twierdząc, że nie
chciała jej przywłaszczyć, a szwagier
wydał ją dlatego, że nie dkcjała się z nim
podzielić,

Prokuratura stanęła jednak na innem
stanowisku i pociągnęła Pietrasównę do
odpowiedzialności karnej za przywłasz-
czenie.  

Żydzi wychowawcami!
W swoim czasie zaalarmowaliśmy o-

pinję publiczną, wskazując na niesłycha-
ne stosunki, panujące na niektórych pół-
kolonjach letnich dla dzieci, gdyż wy-
chowawcami są Żydzi. Nie trzeba sze-
rzej wyjaśniać, jak zgubny wpływ wywie-
rają na młodzież polską „wychowawcy“
Żydzi. Jaskrawe fakty z życia półkolo-
nij, jak wyśmiewanie pobożności dzieci,
nauczanie rewolucyjnych pieśni i t. p.,
stwierdzają to dobitnie. Dlatego też po-
nownie alarmujemy opinję publiczną,
która powinna stanowczo domagać się,
aby Żydów odsunięto od wpływu na wy-
chowanie polskiej młodzieży.
W związku z notatką p. t. „Żydzi „wy

chowawcami“ polskiej dziatwy”, referat
prasowy zarządu m. st. Warszawy wyja-
śnia, że półkolonja w Helenowie pod A-
ninem nie jest prowadzona przez zarząd
miejski w m. st. Warszawie, wobec cze-
go zarzuty, zawarte w tej notatce, nie

mogą odnosić się do zarządu miejskiego
w m. st, Warszawie.

Proces

b. pos. Snopczyńskiego
W związku z podaną przez nas za je-

dną z agencyj notatką o procesie b. pos.
Snopczyńskiego, otrzymujemy od Związ-
ku izb rzemieślniczych następujące pi-
smo:

Uprzejmie proszę Wielce Szanownego
Pana Redaktora o zamieszczenie na la-
mach poczytnego pisma następującego
wyjaśnienia;

Niektóre dzienniki przedrukowały zło-
śliwie zredagowany komunikat jednej z
ajencyj stołecznych o toczącym się pro”
cesie z oskarżenia prezesa Związku izb
rzemieślniczych, b. posła A. Snopczyń:
skiego przeciwko p. B. Bielkiewiėzowi o
zniesławienie. W istocie sprawa przed-
stawia się następująco:
Podczas pierwszej rozprawy, która od-

była się dnia 25 b. m. w sądzie grodz-
kim Nowy Zjazd Nr. 3, obrońca oskar-
żonego adw. Rudziński złożył oświadcze-
nie, że p. Bielkiewicz inkryminowanych
mu słów nie wypowiedział, że zarzutów
przeciwko b. pos. Snopczyńskiemu nie
podtrzymuje i prosi sąd o odłożenie
sprawy w celu zbadania świadków na

powyższą okoliczność.

 

 

Dnia 25 lipca 1935 r. w Żychlinie opatrzony św. sakramentami zakończył
swój zacny żywot w wieku lat 82

$. +Р.
Ksiądz JÓZEF DĘBOWSKI

Honorowy Kanonik Kapituły Warszawskiej i Proboszcz Żychelski 56 letni Jubilat

w kapłaństwie. Odznaczony krzyżem papieskim „Pro cclesia et Pontifice

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w miejscowym kościele w Żychlinie
w poniedziałek t. j. 29 lipca r. b. o godz. 11 rano, poczem nastąpi wyprowadze-
nie zwłok na cmentarz parafjalny.

Na smutne te obrzędy zapraszają braci kapłanów i znajomych

   miejscowi WIKARJUSZE I RODZINA

Infor. Biuro Pog. przy fabr. trum. Seweryna Staniszewskiego, Jasna 15, tel. 621-91 i 690-88.

Ś.4P.

ROMAN ŁUKASZEWICZ
Po długich i ciężkich cierpieniach z marł d. 25 lipca 1935 r., przeżywszy lat 26

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Św. Stanisława Kostki

na Żoliborzu dnia 29 b. m., t. j. w poniedziałek o godzinie 9-ej rano, po

skończeniu którego nastąpi przewiezienie zwłok samochodem na cmentarz

POR o czem zawiadamiają
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RODZICE I BRAT

Robotnicy przemysłu drzewnego
pozbawieni pierwszej pomocy

Przemysł drzewny zatrudnia w Polsce
wielotysięczną rzeszę robotników. Lu-
dzie ci pozbawieni są po największej

części należytej pomocy w wypadkach
przy pracy. Wypadków tych zaś jest du-
żo i przysparzają one społeczeństwu

wielu niepotrzebnych inwalidów pracy.
Ręce i nogi robotnika drzewnego u-

siane są drobnemi bliznami, świadec-
twem odniesionych ran i okaleczeń, Nie-
ma prawie dnia, żeby człowiek nie wbił
sobie czyto drzazgi, czy też nie skale-
czył się gwoździem, siekierą lub piłką.

Są i poważniejsze obrażenia, powstałe
przy obróbce i transporcie drzewa. Zda-
rzają się też, co pewien czas, nawet wy-

padki śmiertelnych urazów, np. wskutek
przygniecenia kłodą drzewa.
Na małe okaleczenia nie zwraca się

zwykle, wogóle uwagi. Conajwyżej robot-
nik obwiąże palec brudną szmatą, a je-

Śli rana ropieje, przyłoży zwyczajem lu-

 

Kradzież w bazylice Serca Jezusowego
Do, kościoła bażyliki Serca Jezusowe-

$o, na Michałowie, przyszedł jakiś męż-
czyzna i klęcząc, modlił się w kaplicy
Matki Boskiej. Obserwowała go koście-
Ina Franciszka Grzywaćzowa. Gdy sta-
ruszka zajęta była sprzątaniem na chó-
rze w kaplicy, wówczas modlący się
zdjął ze ściany duży zegar ścienny, szaf-

kowy, wartości 120 zł, ołiarowany

przez jednego z parafjan.
Po chwili Grzywaczowa zeszła z chó-

ru, chcąc zobaczyć, która godzina i
stwierdziła z przerażeniem brak zegara.
Staruszka pobiegła ul. Kawęczyńską, a

Strajk 150robotników
wskutek zalegania w wypłacie zarobków
Przy ul. Radzymińskiej 120, na terenie

zakładu przemysłu drzewnego „Postar”
wynikł strajk 130-tu robotników (w tej
liczbie 20 kobiet), wskutek nieunormo-
wania warunków pracy i zalegania w
wypłacie zarobków. W  inspektoracie
pracy, (Marszałkowska 84), miała się
odbyć konferencja z udziałem delegatów
robotników i właścicieli wspomnianej
firmy; dyr. Goóldina i inż. Sadowskiego.
Ponieważ pierwszy oświadczył, że czuje
się zmęczonym, konferencję odłożono
do poniedziałku.
Tymczasem wszyscy robotnicy nie o-

puszczają terenu fabryki, przebywając:
mężczyźni w hali maszyn na parterze,
kobiety zaś — w magazynie na I-em pię-
trze. Strajkującym pośpieszyli z pomocą
robotnicy z huty „Weneda” (oddział
miejski) oraz Związki robotnicze, ofia-
rowując chleb, papierosy, wędliny, cukier
i herbatę. Przebieg strajku spokojny. W
pierwszym dniu strajku policja, nasku-

Latarkiz numerami domów
Min. spraw wewnętrznych zamierza

w na'bliższym czasie ustalić nowy typ

jednolitych latarek oświetlających nume-

ry domów, dostosowany do potrzęb o-

brony przeciwlotniczej.
W/ związku z tem ministerstwo poleci-

ło władzom administracyjnym ogólnym,

aby nie żądało obecnie od urzędów miej-

skich i właścicieli nieruchomości wpro-

wadzenia latarek orjentacyjnych, ostrze-

gając nawet w razie potrzeby, przed

wprowadzaniem nowych typów latarek

do czasu uregulowania tej sprąwy. Nie

| wyklucza to oczywiście obowiązku utrzy-

mania istniejących latarek w stanie zdat-

nym do użytku oraz zakładania latarek

na nowych budynkach,  

tek interweńcji ojca inż. Sadowskiego. u-
sunęła delegata, Majera Kaczergińskie-
go. Terminowe roboty wykonywują
współwłaściciele fabryki, przy pomocy
swych rodzin. Strajkujących odwiedzają
rodziny ich, lub krewni, przynosząc w
miarę możności, pożywienie,

 

Wzmożona agitacja

komunistyczna

W związku ze zbliżającem się świętem
komunistyczńem dn. 1 sierpnia, element
wywrotowy wzmożył agitację. Na ul. Ża-
biej, przed domem Nr. 3, gtupa komuni.
stów usiłowała zawiesić czerwoną płach-
tę — na przewodniku tramwajowym. Na
widok nadchodzącego policjanta, komu-
niści rozbiegli się, nie zdoławszy zawie-

sić płachty, którą policjant zabrał do
komisarjatu.

 

х

Na rogu ul. Nowolipek i Karmelickiej
rozpędzono grupę komunistów, którzy
chcieli urządzić masówkę.

Nowe tarcowiska
W najbliższym czasie rozpoczną się

wstępne prace nad urządzeniem nowych
targowisk dla Żoliborza i Marymontu.
Żoliborz uzyska targowisko.przy ul. Ma-
rymonńckiej, na terenach dawnej cegielni

miejskiej. Zniesione zostaną w związku

ż tem ohydne kramy i stragany przy
Alei Wojska Polskiego.

Targowisko dla Mokotowa urządzone
będzie przy ul. Madalińskiego, na miej-

$cu składu miejskiego wydziału technicz-

nego. (5).  

po drodze dowiedziała się od przecho-
dniów, iż zegar niosła jakaś 10-letnia
dziewczynka, idąca w towarzystwie męż-
czyzny. Przed domem Kawęczyńska 39,
Grzywaczowa zatrzymała wskazaną
przez przechodniów dziewczynkę. Przy-
znała się ona, że niosła zegar, dany jej
przez jakiegoś pana, który następnie za-
brał zegar, dał jej za fatygę 20 gr., a sam
wszedł do domu Kawęczyńska 39.
W towarzystwie policjanta, przeszuka-

no klatki schodowe, korytarze piwnicz-
ne, strychy i inne ubikacje, lecz złodzie-
ja z zegarem nie znaleziono. Niestety do
prywatnych mieszkań, wskutek braku
nakazu rewizji nie wchodzono. Policja
poszukuje dalej bezczelnego złodzieja.

  

Walka z żebraciwem
Na ostatniem posiedzeniu sądu do wal-

ki z żebractwem i włóczęgostwem, od-
bytem w sali sądu grodzkiego, oddział
VI (Złota 34),
tej liczby 5 odroczono i 2 osoby uniewin-
niono. Ogłoszono 40 wyroków skazują-
cych, z tej liczby 16 osób skazano na u-
mieszczenie w domu pracy przymusowej
w Oryszewie, na okres od 3-ch do 6-ciu
miesięcy, 18 zaś, jako niezdolnych do
pracy, na umieszczenie w przytułku. Za-
wieszono wykonanie kary na 2 lata
trzem osobom, skazanym na umieszcze-
nie w domu pracy przymusowej i trzem
—na umieszczenie w przytułku. W licz-
bie skazanych było 2 recydywistów, do
których zastosowano wyższy wymiar

kary,

Występy w lokalach
rozrywkowych

W dniu 4 sierpnia r. b. odbędą się na-
rady przedstawicieli polskiego Związku
dyrektorów scen widowiskowych z dele-
gatami polskiego Związku artystów scen
widowiskowych i Związku muzyków
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie za-
warcia umów zbiorowych. Umowy te u-
regulować mają wszelkie sprawy, doty-
czące pracy i płacy artystów i muzyków
w lokalach rozrywkowych, jak dancingi,
kabarety, varietć i t. d.

Ponadto odbędą się konferencje z de-
legatami Związku autorów i kompozyto-
rów scenicznych w sprawie zawarcia
konwencji, dotyczącej opłat na rzecz
Zaiks'u od produkcyj muzycznych i arty-
stycznych w lokalach rozrywkowych.

 

rozpatrzono 47 spraw, z.

 

dowym sadło, babkę i t. p. Wskutek tego
większość ran ulega zakażeniu i nie-

zmiernie często zachodzą poważne kom-
plikacje. Niekiedy kończy się na kilku
dniach choroby, w innych wypadkach
trzeba wykonać zabieg operacyjny, am-

putować kończyny, lub też bywa jeszcze

i gorzej, skoro przyjdzie do ogólnego za-
każenia krwi.
Wypadków i związanych z tem kosz-

tów możnaby uniknąć, gdyby każda, naj-
drobniejsza rana była opatrzona w nale-

żyty sposób, tuż po wypadku. Nie można |

lekceważyć żadnego okaleczenia, gdyż

małe nawet otarcie może mieć poważne

skutki. Pierwsza pomoc w przemyśle

drzewnym jest zagadnieniem niezmiernie

doniosłem.
Każda drużyna robotnicza powinna

być zaopatrzona w małą apteczkę pod-
ręczną. Wystarczą w niej najprostsze
środki opatrunkowe: gaza, jodyna (5
proc.), bandaż i szczypczyki. Środki te
powinien nosić w torbie i mieć stale w
pogotowiu człowiek nadzorujący pracę
danej drużyny. Powinien on być prze-
szkolony w pierwszej pomocy. W wypad-
kach poważniejszych, powinien być o-
pracowany i przygotowany transport
chorego do lekarza, lub szpitala.

Wszystkie przedsiębiorstwa przemysłu
drzewnego powinny zorganizować na
swym terenie pierwszą pomoc.

  

Wiadomości kościelne
W Kościele 00. Kapucynów przy ul.

Miodowej od dn. 29 lipca do 6 sierpnia
włącznie odprawiać się będzie uroczysta
nowenna do Przemienienia Pańskiego z
wystawieniem Najśw. Sakramentu i na-
uką za Ojczyznę o $. 6 m. 45'rano,

Brak pianowości
Mieszkańców Żoliborza uderza brak

planowości w zabrukowaniu ulic w tej
dzielnicy. Niektóre małe ulice, nie mają-
ce znaczenia komunikacyjnego, są już
dawno zabrukowane, inne zaś gęsto za-
budowane z obydwuch stron (ul. To-
wiańskiego, Wyspiańskiego i in.) dotych-
czas nie mają jezdni, ani chodników.

Import pomarańcz
ustał

Wobec ukazania się owoców krajo *
wych na rynku ustał prawie zupełnie im-
port pomarańczy z zagranicy, Do Gdyni
nadchodzi obecnie do 2-ch wagonów po-
marańczy tygodniowo, mimo, iż ulgowe
stawki celne obowiązują nadal. (i).

Powrót dzieci z kolonij
W dniu 30 b. m. przejeżdżać będzie

przez Warszawę 7 transportów dzieci,
powracających z kolonij, organizowanych
przez Towarzystwo pomocy dzieciom i
młodzieży polskiej w Niemczech. Dzieci
te spędziły miesiąc lipiec na kolonjach w
Czarnej Wsi i Ościsłowie.
Na kolonje w sierpniu przybędzie oko-

ło 4.000 dzieci polskich z Niemiec i ziem
zachodnich.

Choroby w Warszawie
W/ tygodniu ubiegłym zanotowano w

stolicy 20 wypadków tyfusu brzusznego,
16 szkarlatyny, 16 błonicy (dyfterytu),
113 odry (w tygodniu poprzednim zano-
towano 133), 16 kokluszu, 5 jaglicy, 21
róży, 54 gruźlicy i 1 wypadek zimnicy.
Zwraca uwagę wysoka cyfra rozpo

znań gruźlicy na przestrzeni jednego ty«'
godnia. (g).

        


