
Opłata pocztowa ulszozoma ryczałtem.

DZIŁNNI
Prenumerata

   
 

Redakcjączymnaod12—3 |od19—04,Administracja od 9—18, w uiedziełeod
I2—42 Redaksoja | AdministracjaMostowai,teleka12-44 KoateP.K.O. 30.150.

„DziennikWileński" wychedzicodzień.L nnn

 

 
 

 

Rok XIX
 

Katastrofa w Warszawie
"Pod gruzami zawalonzgo domu są zabici i ranni“

WARSZAWA (Pat). Wczoraj o godz.

4,30 rano przy ul. Freta i6, w domu nale-

żącym do sukc. dr. Fiszhauta, w prawej
4-piętrowej ołicynie nastąpiła katastrofa.

Runęły najprzód nadbudówka i 3-ie piętro.
Katastrofa zastała lokatorów we śnie.
Część olicyny, która zawaliła się, liczyła
5 lokali z 34 mieszkańcami. Ilu z nich było
w domu w momencie katastroiy, trudno na-

razie ustalić. Dotychczas wydobyto 18
osób, w tem 3 zabitych: Feinkuchena, Ka-

masznika oraz Fransztetera. Z pozostałych

15 osób część jest rannych, niektóre cięż-

ko. Ci, którzy usłyszeli dość wcześnie

trzask walących się murów, zdoiali się ura-

tować, uciekając, bądź wyskakując z niż-
szych pięter.

Na wiadomość o katastrolie przybyły

natychmiast na miejsce oddziały straży
ogniowej, które przystąpiły do ratowania i

wydobycia znajdujących się pod gruzami.

Dzięki natychmiastowej akcji, część osób

zdołano wydobyć, jednak po godzinie po-
częły się walić dalsze piętra. Rozległ się
trzask, strażacy musieli odstąpić od akcji

ratowniczej. W chwilę później runęty dal-
sze kondygnacje olicyny, grzebiąc pozosta-

tych pod gruzami ostatecznie. Z niesłycha-
ną ener$gją przystąpiono natychmiast do
akcji. Gruzy rozkopuje się w daiszym cią-
gu. Wiadomo obecnie, że pod gruzami
znajduje się matka z dzieckiem, która żyje,

gdyż utworzyło się nad nią sklepienie.

Obecnie trudno stwierdzić, ile osób zginęło,

Na miejsc! dku były wiadze PJlo zwioki,6-ej oliary, a. mianowiciesynjiHawariate, [no członkowie...
kie,M RSA coć Kady, m. in. baron Aloisi i Litwi-,

WARSZAWA (Pat). W związku z ka- now, przybyli w ciągu nocy, lub we.
Polskę repre-»  GENEWA (Pat).

prokuratorskie, które przystąpiły do wstęp-

nego śledztwa.
Rannych karetki pogotowia rozmieściły

po szpitalach.

Podczas akcji ratunkowej doznali obra-

żeń i odwiezieni zostali do szpitala 4 stra-

żacy, a mianowicie; Stańczak, Koziorek,

Roja i Koczarski. W dalszym ciągu trwa

energiczna akcja ratunkowa. Gruzy są wy-

bierane i wywożone natychmiast samocho-

dami ciężarowemi miejskiemi. Pod gruza-

mi jeszcze znajdują się ofiary niewydobyte,

Na miejscu znajdują się 4 karetki pogoto-

wia ratunkowego, na czele z prezesem po-

gotowia dr. Zawadzkim, które niosą na-

tychmiastową pomoc rannym. Również na

miejscu są władze śledcze i prokuratorskie,

które prowadzą dochodzenie w sprawie

przyczyny katastrofy. :

źatrzymano wspóiwiaścicieli dorau Jó-
zeia i Stanisiawa Fiszhautów.  irzeci

wspóiwiaściciel jest nieobecny w Warsza-

wie.

WARSZAWA (Pat. 2 pod gruzów
wydobyto piąte zwioki Kyzesman Kuchli,

lai 53, wdowy, wiaścicielki sklepu.

WARSZAWA (Pat). Na miejscu zwa-

ienia się oiicyny domu Nr. 16 przy ul.

Kreta przybyi dziś w godzinach rannych p.

minister spraw wewnętrznych Kościałkow-

ski, imiormując się o los ofiar i przyczyny

katasiroiy. P. minister przekazai tymcza-

sowemiu prezydeutowi miasta stoiecznego

Warszawy kwotę i tysiąca ziotych na do-

raźną pomoc dla ofiar katastroty,

WARSZAWA (Pat. Z pod gruzów
uwalonego domu przy ui. Freia 16 wydo-

franszietera ri. Kclmana, iat 20,

tastroią przy ul. Freia 16 aresztowany 20-

stał administrator tego domu p. M. Podbór.

 

karetka Pogotowia Lekarskiego wraz z. ie-
karzami, którzy udzielają rannym pomocy.

Karetka Tow. „Ostatnia Posługa* od-

wozi ciała zabitych do prosektorjum.

Olbrzymie tiumy zbierają się w pobli-
żu miejsca katastroły,

Na miejsce katastrofy przybywają
przedstawiciele władz państwowych, wyda-

 

| Doszły do nas wiadomości, że od
„kilku dni chodzą po Wilnie jacyś
'osobnicy, którzy zbierają podpisy
celem powołania do Zgromadzenia
Wyborczego w Wilnie delegatów w
„osobach p. prof. W. Komarnickiego,
jp. dr. M. UGrużewskiego i innych
członków Stronnictwa Narodowego.

Jesteśmy upoważnieni do stwier-
„dzenia, że wymienione osoby nikogo
do takiej akcji nie upoważniały i że

jąc stosowne zarządzenia. Część bezdom- nie mają zamiaru ubiegać się o
nych została tymczasowo ulokowana w

żydowskim domu emigracyjnym.

 

ад7 aibesiS a
GENEWA (Pat). Wiczoraj otwar-

to 87 nadzwyczajną sesję Rady Ligi
Narodów. Sesja ta ma się rozpocząć
na wyznaczonem na 5 popoł. poui-
nem zebraniu Kady, na którem ma
być ustalony porządek obrad. Ogło-
szony przez sekreiarjat prowizo-
ryczny porządek obrad obejmował,
jak wiadomo, jedyny punkt — spór
wiosko-abisyūski.  Premjer Laval,
któremu towarzyszą liczni wyżsi
urzędnicy irancuskiego ministerstwa
spraw zagranicznych, m. in. Leger i
Miassigli, przybył dziś o godz. 8.40
rano. lym samym pociągiem przy-
był minister Eden oraz delegat Abi-

"wtorek wieczorem.
| zentować będzie na Radzie stały de-

P. Prezydent Starzyński natychmiast|Wiaściciel domu przebywa zagranicą. We-|legat nasz do Ligi Narodów, min.
wyznaczył 1000 zi, na doraźną pomoc.

Jeśli chodzi o samą nadbudówkę, to
byla ona budowana w r. 1909. W chwili
obecnej trudno określić zupelnie ściśle
przyczyny katastrofy, Zdaje się, iż belki
stropowe niższych kondygnacyj podczas

przebudowywania nie zostały zmienione i

ze starości zawaliiy się, powodując ka-
tastroię, a

WARSZAWA (Pat). Lista oiiar kata-
strofy w domu przy ul, Freta 16: Zabici —
Fransteter Haskiel, lat 40, oraz Fransteter
Jakób, lat 16, lokatorzy 3-go piętra; Fein-
kuchen, Kamasznik, Goldblatt Lonia, iat 8,

Ranni: Rojek Franciszek,

Abraham, 27 lat, Fransteter
lat 21, Fransteter Karola, Fransteter Bur-
cha, lat 38, Kirszenblat Doba, łat 19, Rajs
Kita, lat 61, Lancer Hanka, lat 21, Gold-
blatt Szaindla — wstrząs nerwowy,

Pozatem wydobyto tylko lekko ran-

  

Ryzesmau

Bronisiawa, |

diug prowizorycznych obliczeń brak jest 7

osób. Przypuszczają, że znajdują się one

pod gruzami, Akcja przy usuwaniu gruzów

trwa.

WARSZAWA (Pat) Przez caly dzień

pracowali bez przerwy strażacy i robotni-

cy przy usuwaniu gruzów na miejscu ka-
tastroty.

Dotychczas z pod gruzów wydobyto

8 ofiar, w tem 2 osoby ranione, 6 zabitych.

 

LONDYN (Pai). „Times“, stwier-
| dzając, że wczolajsza rozmowa Ede- domu, międzynarodowe ciało zbio-
na z Lavalem  dopiowadziła do
uzgodnienia taktyki w Genewie i że
Eden zaakceptował plan działania
Lavala, polegający na stopniowem nego z pod gruzów S5-ietniego Szmuła

Franstetera, Leżał on pod gruzami i prze-|
dziwnym wypadkiem zachowaj życie, Do-
znat wstrząsu nerwowego. j

vp | uzgodnionej między Lavalem i Ede-
, ZAPARCIE, Świadectwa powag lekar-

skich stwierdzają skuteczne działanie natu-
ralnej wody gorzkiej „Franciszka Józefa”,
| ino oJOAN

PREMJER TSALDARIS |
ULEGŁ WYPADKOWI, |

ATENY (Pat). Samochód premje-
ra Tsaldarisa zderzy się dzisiaj z sk]
mochodem ciężarowym,  przyczem|
premjer odniósł lekkie obrażenia.
Stan zdrowia premjera jest zupeł-
nie dobry tak, że wyznaczony na
czwartek odjazd premjera na. ku-
rację do Niemiec nie został odro-
czony.

 

TME E III I ITDia ORA TI T AEC

Nowy rząd
HAGA (Pat). Colijn . utworzył

dzisiaj nowy rząd na szerokiej pod-
stawie, zgodnie z życzeniem królo-
wej.  Następujący ministrowie za-
chowali dawne teki: Colijn, premier
i minister kolonij, pozatem objął on
tymczasowo tekę ministra obrony,|
Degraeff zatrzymał tekę ministra |
spraw zagranicznych, Vanschain —
tekę ministra sprawiedliwości, De-|
vilde — tekę ministra spraw 4

likwidowaniu przez Ligę oraz oba
mocarstwa sporu włosko-abisyńskie-
$o, wypowiada następujące przy-
puszczenia co do wspólnej linji,

nem.
Niektóre zarzuty włoskie pod

adresem Abisynji są słuszne, ale
wszelkie koncesje, zmierzające do
ograniczenia suwerenności Abisynji
na rzecz Włoch, nie mogą być po-
czynione wprost, lecz jedynie za po-
średnictwem Ligi Narodów, jako
protektorki wolności Abisynji i pro-
moto:ki współczesnych europejskich
ideałów cywilizacji. Nie może być
mowy o usunięciu Abisynji z. Ligi
Narodów, ale można wskazać Abi-
synji na jej obowiązki względem Li-
gi Wobec tego, że Abisynja nie jest

w Holandji
wnętrznych i Oud — tekę ministra
finansów, tekę ministra rolnictwa
objął Deckers, b. minister obrony, i
tekę ministra oświaty — Debruine,
b. minister spraw społecznych. Mi-
nistrem spraw społecznych został
Slingenberg, senator.

iasJa i IS aDIAOBSZA NikRI T DER 4

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

| Komarnicki Przybył również do
| Genewy wicedyrektor departamentu
[politycznego p. Gwiazdowski W.
| ciągu dzisiejszego przedpołudnia od-
"byty się liczne rozmowy polityczne.
jPremjer Laval rozmawiał dłużej z
| bar. Aloisi, a następnie z przedsta-
| wicielem Hiszpanji p. Lopez Oliva-
|nem. Minister Eden przyjął w ciągu
,przedpołudnia p. Hawariate, bar.
„Aloisi, a następnie był na śniadaniu

Przed bramą bez przerwy czynna jest! ų p, Avengla. Sekretarz generalny przez traktat wiosko-abisyński z r. 1928,

Spór wiosko-abisyński
 

„w stanie uporządkować sama swego

| rowe, a nie jedno wojujące mocar-
stwo, zrobi to za nią. Praktycznie
wyglądałoby to — zdaniem  „Ti-
mesa' — na kolektywny mandat
członków Ligi, wykonywany przez:
Radę Ligi zapomocą Wysokiego Ko-
misarza ze statutem podobnym do
statutu Wysokiego Komisarza Ligi
w Gdańsku. Włochy otrzymałyby
żądane koncesje lokalne, ale kon-
trola nad Abisynją sprawowanaby-|

!
łaby przez Ligę Narodów i jej urzęd-
ników.

Co do obecnej sesji Rady Ligi,|
„Tmes*' przewiduje, że ograniczy się
ona jedynie do wyznaczenia piątego
superarbitra, pozostawiając aż do 25
sierpnia rządom brytyjskiemu i fran-
cuskiemu czas na podjęcie stosow-
nych demarches w Rzymie i Addis
Abebie.

PRZYGOTOWANIA WOJENNE.

udział w Zgromadzeniu Wyborczem.
| Cała ta akcja ma charakter dywer-|

Posiedzenie.
  ELTEASA0

Ligi rozmawiał ze swej strony z p.
Fiawariate oraz prezesem Rady p.
Litwinowem. W kuluarach Ligi
mówi się o możliwości odroczenia
dzisiejszego  pouinego posiedzenia
Rady, wobec niewyrównania do-
tychczas różnicy zdań, jaka ma pa-
nować między delegatem Francji i
delegatem Anglji. Laval pragnie, jak
wiadomo, odroczyć do końca sierp-
nia dyskusję nad istotą sporu włos-
ko-abisyńskiego i wznowić proce-
durę koncyljacyjną. Rząd angielski
natomiast, godząc się w zasadzie z siedzenie

87-ma nadzwyczajna

sesja Rady Ligi Narodów rozpoczęła się od

posiedzenia pouinego pod przewodnictwem

kom. Litwinowa, który zakomunikował po-

rządek obrad. Przewodniczący przypomniał,

że Rada Ligi zebrała się na sesję nadzwy-

czajną w związku z decyzją powziętą na

sesji majowej, która przewidywała 25 lip-

ca na wypadek niewyznaczenia piątego ar-

bitra przez wioską komisję koncyljacyjno-

arbitrażową.

Następnie przemawiał delegat Wioch,

bar. Aloisi. Stwierdził, że prace komisji

koncyljacyjno - arbitrażowej, przewidziane

nie dały wyników z powodu stanowiska

Abisynji, której pełinomocnicy domagali się

rozszerzenia kompetencyj komisji na spra-

wy graniczne. Baron Aloisi podkreślał do-

niosiość incydentu w Ual-Ual i domagał się
szybkiego uruchomienia prac komisji po-

jednawczo-arbitrażowej.

Wprost przeciwnie przedstawił sprawę

delegat Abisynji prof. Jeze, przypisując

Włochom winę za przerwę w pracach ko-

misji.

 

"Różne Stanowiska Włoch i Abisyniji

<- Nr. 209

PODSTĘPNA ROBOTA
syjny i zmierza do stworzenia pozo*
|rów, że w Stronnictwie Narodowem
stanowisko w sprawie  niebrania
o» w, wyborach jest niejedno-

ite,
Dywersję taką uprawiają niekto-

re czasopisma sanacyjne, a ostai-
nio — jak widzimy — jacyś niepo-
wołani „działacze”, którzy po cichu
informują, że pp. Komarnicki, Gru-
żewsiki i inni mandat przyjmą.
Przed tą podstępną robotą ostrze-

gamy.

Rady Ligi Narodów
śwarancje co do nieuciekania się do
wojny. Podobne stanowisko zajmo-
wać ma również rząd abisyński.
GENEWA (Pat), Dzisiejsze po-

siedzenie minęło na licznych konte-
rencjach i rozmowach, które prowa-
dzili między sobą poszczególni de-
legaci na 87 nadzwyczajną sesję Ra-
dy Ligi Narodów, poświęconą zatar-
gowi włosko-abisyńskiemu.

Pouine konierencje kontynuowa-
he były również popołudniu.

. O godz. 17-ej zebrała się na po-
poułne Rada Ligi Naro-

procedurą koncyljacyjną,. chciałby
uzyskać ze strony Włoch konkretne

dów.
PTY

Po przemówieniu min. Edena, który po-

stawił pytanie, jakie sprawy stanowią

przedmiot dyskusji na Radzie, zabrał głos
mia. Laval, który stwierdziwszy, że do-

tychczasowe prace komisji pojednawczo-

arbitrażowej nie dały wyników, wyraził

opinję, że ze względu na zasadniczą różni-

cę zdań pomiędzy stanowiskiem delegata

wioskiego i abisyńskiego uważa chwilowo

dyskusję za niewłaściwą i przedwczesną.

W konsekwencji min, Laval zaproponował,

aby Rada Ligi zwoiana zostaia jutro o

godz. 5-ej popoł. Poszczególne delegacje,

zwiaszcza najbardziej zainteresowane, L. j.

angielska i irancuska szukać będą formuły,

której przyjęcie pozwoliłoby na zamknięcie

bieżącej sesji Rady Ligi Narodów.

Wniosek min. Lavala spotkał się z

ogólnem poparciem. Jednakowoż baron

Aloisi zastrzegł się, że nie będzie mógł
dyskutować nad całokształtem stosunków

włosko-abisyńskich, a delegat Abisynji pod-

kreślił, że poza incydentem w  Ual-Ual
istnieje zasadniczy stosunek Włoch do

Abisynji, który obecnie uniemożliwia poro-

zumienie. Dlatego też Liga Narodów nie
będzie mogła ograniczyć się do zbadania
jedynie tylko incydentu granicznego. 

jakie są zamierzenia Ligi Narodów i!
jakie są plany mocarstw europej-|
skich wobec konfliktu włosko-abi-|
syńskiego. Jeden z wyższych urzęd-'
ników oświadczył korespondentowi,'
że Abisyńczycy mają nadzieję, że
Włosi ich nie zaatakują. Zdajemy

Na wniosek min. Lavala zgodził się
również delegat angielski min, Eden, za-
strzegając jednak dla Ligi Narodów prawo
zbadania całokształtu zatargu włosko-abi-

syńskiego. Podobną opinję wyraził prze-

wodniczący Rady Litwinow, poczem Rada

Ligi przyjęła propozycję min. Lavala i po-

siedzenie zostało zamknięte.
sobie — powiedział — sprawę Z te-
go, že szanse są przeciwko nam.
Jak się zdaje jednak, Mussolini po-
szedł tak daleko, że nie może już
cołnąć się. W, kraju wszyscy wie-
dzą, że cesarz pragnie pokoju, o ile
może on być osiągnięty honorowo.

GENEWA (Pat). Bezpośrednio po

pierwszem pouinem posiedzeniu Rady Ligi

rozpoczęły się narady, w których biorą

udział min. Laval, min, Eden i komisarz

Litwinow.

Ks

"PROJEKT FORMUŁY POROZUMIE- LONDYN (Pat). Specjalny kores-
pondent agencji Reutera donosi z
Addis Albeby, stolicy Abisynji, że
zgórą miljon Abisyńczyków przygo-
towuje się intensywnie do wojny.,
Nawet 10-letni chłopcy uczą się|
władać bronią. Obywatele włoscy
w dalszym ciągu opuszczają teren
Abisynji. W Addis Abebie pozosta-
ła tylko 1 Włoszka. Odmowa posła
włoskiego w Addis Abebie Vinci'ego
wzięcia udziału w uroczystościach z
okazji rocznicy urodzin cesarza
uważana jest przez szerokie koła za
obrazę niewybaczalną. Niektórzy
doradzają nawet zerwanie stosun-
ków dyplomatycznych z Włochami

MANDAT MIĘDZYNARODOWY. | WAWCZEJ.
PARYŻ (Pat). Havas donosi z| PARYŻ (Pat). Havas donosi z Genewy:

Addis-Abeby, że abisyńskie mini- Laval, Eden i Avenol opracowali projekt
sterstwo spraw zagranicznychprze- | przedwstępny rezolucji, który jest obecnie
czy wiadomościom 0 tem, jakoby|podstawą rozmów. Prawdopodobnie tekst
Negus zgodził się na mandat między-| projektu formuły będzie zakomunikowany
narodowy nad Abisynją pod auspi-|w nocy bar. Aloisi'emu i Hawariatowi, De-
cjami Ligi Narodów. Koła urzędo-| legaci Włoch i Abisynji będą musieli sko-
we twierdzą,że Abisynja talkiej pro-| munikować się ze swemi rządami.
pozycji nie przyjmie. LONDYN (Pat). Agencja Reutera do-

PARYŻ (Pat). Havas donosi z|nosi z Genewy: Opracowany projekt for-

Addis Abeby, że jutro będzie tam| muły składa się z 4 punktów. Pierwszy za-
podpisany traktat handlowy i przy-|leca wznowieńie procedury  koncyljacji,
jaźni pomiędzy Szwecją a Abisynją.| drugi zawiera zobowiązanie do nie rozpo-”

ADDIS ABEBA (Pat). Patrjarcha|czynania wojny w czasie koncyljacji, trzeci
abisyński zwrócił się telegraficznie|mówi o powołaniu piątego arbitra, czwarty
z apelem do Ligi Narodów o poko-| zawiera oświadczenie, iż  sygnatarjusze z powodu zachowania się pos. Vin-  L. 0. P. P, ciego. W/ Addis Abebie nie wiedzą,,ko-abisyūskiego.
jowe rozstrzygnięcie zatangu włos-| traktatu z 1906 r. Abisynji udzielą swej po-

mocy dla uregulowania sprawy.
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Dziś rozpoczęcie obrad w Genewie
Czy Rada L'gi Narodów potrafi

zapobiec przelewowi krwi?
CZY ANGLJA MOŻE ZAMKNĄĆ

KANAŁ?

LONDYN, . 30.7. (Or.). Londyński
„Law Times" poświęca interesujący
artykuł sprawie ewentualnego zamk-
nięcia kanału Sueskiego w razie wojny
w Afryce wschodniej.
Pismo oświadcza, że Wielka Bry-

tanja jest i pozostaje w stosunku do
Suezu mocarstwem  opiekuūczem.
Wolność przejazdu przez kanał posia-
da dla przypuszczalnych uczestników
wojny znaczenie żywotne, Obie stro-
ny są syśnatarjuszami paktu Brianda-
Kelloga. To też, gdyby jedna z nich,
śwałcąc pakt powyższy, wydała woj-
nę, nie będzie ona miała prawa skar-
żyć się, jeżeli państwo opiekuńcze
zamknie kanał.

Ten, kto powołuje się na'traktaty,
musi je szanować. Radzie Ligi Naro-
dów, która się zbierze celem zapobie-
żenia wojnie, proponujemy co nastę-
puje: upoważnienie Wielkiej Brytanii,
jako państwa opiekuńczego, do
zamknięcia kanału dla okrętów
państw walczących i ich sił zbrojnych.
Gdyby propozycja ta została przyjęta,
pozwoliłaby ona tak kanalowi, jak i
iego kontrolerom, odegrać nową i za-
szczytną rolę obrońców pokoju świa-
towego.

*NASTROJE W GENEWIE

LONDYN, 30.7. (PAT). Korespon-
dent genewski. agencji Reutera dono-
si: .W Genewie sądzą naogół, iż W.
Brytanja nie będzie zadowolona z od-
roczenia sprawy włosko - abisyńskiej
przez przedłużenie istnienia komisji
pojednawczo-arbitrażowej.
_ Korespondent rzymski Reutera po-
daje, że, zdaniem władz, zebranie ge-
newskie będzie dalszym ciągiem ze-
brań majowychw sprawie sporu wło-
sko - abisyńskiego, a wszelaka próba
rozszerzenia ram _ dyskusji będzie
zdecydowanie zwalczana, choć możli-
we, że Włochy dadzą pełne wyjaśnie-
nie sprawy włoskiej przeciwko Abisy-
nji. , ; ‚ PSZ o
_ Według doniesień Reutera z Pary-
ża, koła francuskie żywią nadzieję, iż
zebranie genewskie upłynie spokojnie
i że Włochom i Abisynji udzielony bę-
dzie termin do 25 sierpnia, aby poko-
jowo załatwiły swe nieporozumienia.

SPOTKANIE LAVAL — EDEN

PARYŻ, 30.7 (PAT). Podczas roz-
mowy chargć d'affaires brytyjskiego,
Campbella, z Lavalem ustalono, iż
spotkanie premjera francuskiego z u-
dającym się do. Genewy ministrem E-
denem odbędzie się we wtorek o godz.
"R R

Przedmiotem konferencji" będzie
sprawa abisyńska, Niewiadomo jesz -
cze, czy Laval i Eden wyjadą do Ge-
mewy tyfn samym pociągiem, jest to
jednak prawdopodo" 2.

DZIAŁAĆ NA ZWŁOKĘ
PARYŻ, 30.7 (PAT). Agencja Ha-

vasa donosi: Prasa przywiązuje duże
znaczeńie do dzisiejszej rady mini-
strów, na której Laval ma wygłosić
exposć o stanowisku, jakie zajmie w
Genewie.
W artykułach wszystkich pism po-

wtarzają się słowa: umiarkowanie,
zwłoka i pojednawczość.

„Le Journal“, „L'Oeuvre“ i inne
dzienniki przypuszczają, że Laval po-
woła się na uchwały z' dn. 25 maja,
przewidujące prace komisji arbitra-

żcwej.do dnia 25 sierpnia oraz miano-
wanie 5 arbitra, Prasa widzi w tem
jedyny sposób uniknięcia zerwania ze
strony włoskiej „oraz ostatnią możli-

wość.pozyskania czasu, -by -znaleźć
zadowalające rozwiązanie,

„L'Echo de Paris“ doradza Lavalo-
wi, aby starał się: uzyskać : zwłokę.

Dziennik pisze: Mussolini powinien

zrozumieć, iż póstawi Francję w tru-

dnej sytuacji, jeżeli swemi oświadcze-

niami i gestami będzie zagrażał szere-
śowi traktatów. Jeżeli Mussolini zde-
cyduje się na współpracę z mocar-

stwami konserwatywnemi, można mu

będzie tego tylko powinszować. Ale
występowanie poza Europę w cha-

rakterze „siły rewolucyjnej' może je-
Gynie powiększyć trudności, jakie są
związane z jego zadaniem.

SYMPATJE DLA ABISYNJI

LONDYN, 30.7 (PAT). ' „Times” w

depeszy z Kalkuty donosi o wielkim

meetin$u muzułmanów iHindusów,

na którym wygłoszono liczne przemó-

wienia, wymierzone przeciwko. Wło-

chom i innym ,„mocarstwom imperjali-

stycznym”: Najostrzejsze ataki były

skierowane przeciwko włoskiemu fa-

szyzmowi i hitleryzmowi.

LONDYN, 30.7 (PAT). „Times* do-
nosi z Aleksandrji, że stowarzyszenie
młodych muzułmanów zwołało wielkie
zgromadzenie muzułmanów i koptów,
by zorganizować „komisję obrony nie-
zależności abisyńskiej', Oficerowie
egipscy i tureccy w wielkiej ilości pra-
śną wstąpić do armji abisyńskiej,

LITWINOW JEDZIE DO GENEWY

PARYŻ, 30.7 (PAT). Havas donosi
z Genewy: Oczekują tu przybycia Lit-
winowa, przewodniczącego rady Ligi
Narodów, dziś wieczorem. Delegat
Włoch, baron Aloisi i włoscy człon-
kowie komisji arbitrażowej w Scheve-
ningen, Montagna i Aldovrandi, ocze-
kiwani są dziś w nocy. Rada Ligi Na-
rodów będzie w komplecie jutro.
Kunzl Jizersky zastąpi w radzie Bene-
sza, jako przedstawiciel małej ententy.
Czechosłowację reprezentować będzie
poseł w Paryżu Osusky.

BRAK DECYZJI
CO DO STANOWISKA ANGLJI

LONDYN, 30.7 (PAT). Agencja
Reutera donosi: Przed wyjazdem min,
Edena rząd brytyjski nie powziął ża-
dnej decyzji na temat dyrektywy, któ-
rej należy się trzymać co do procedu-
ry na sesji rady Ligi Narodów, ponie-
waż o tej procedurze zdecydować mu-
si rada sama. Jednakże w Londynie
sądzą, że rozmowy Edena z Lavalem
pozwolą na ustalenie jednomyślności
pomiędzy Francją i W. Brytanją w
"sprawie stanowiska, które wypadnie
zająć w Genewie.

BYLE „NIE NARUSZAĆ
PRZYJAŹNI"

PARYŻ, 30.7 (PAT). Havas donosi:
W exposć na radzie gabinetowej La-
val oświadczył, że'delegacja francuska
na radzie Ligi Narodów troszczyć się
*będzie o to, aby nie naruszyć przyjaź-
ni Francji z Anglją i Włochami, usza-
nować zobowiązania wobec Ligi Na-
rodów, uniknąć ciężkiego przesilenia

| -w Lidze i spełnić rolę pojednawczą.

NOWY ATAK NA ANGLJĘ

RZYM, 30.7 (PAT). „Popolo @'На-
lia“ w artykule ,omawiającym zatarg
włosko - abisyński, atakuje ostro po-
litykę Anglji i podkreśla, że zatarg
ten mógł być rozwiązany bez użycia
siły zbrojnej, gdyby Anglja była! dora-
dziła negusowi zawarcie kompromisu
z Włochami, Dziennik oskarża Anglię,
że swą taktyką wzmogła nastroje wo-
jownicze cesarza abisyńskiego i zarzu-
ca jej, że używa Ligi Narodów dla
swych celów imperjalistycznych,

NOWA PROPOZYCJA,
ZROBIONA ABISYNJI

LONDYN, 30.7 (PAT.). Otrzymano
tu wiadomość o nowej propozycji, u-
czynionej w Addis-Abeba cesarzowi

| Abisynji.
W myśl tej propozycji nad Abisynją

zostałby rozciągnięty mandat euro-
pejski pod kontrolą Ligi narodów, z
tem jednak zastrzeżeniem, że żadne z
mocarstw europejskich nie uzyska w
Abisynji uprzywilejowania polityczne-
go, integralność państwa abisyńskiego
będzie zagwarantowana oraz, że rząd
abisyński posiadać będzie swobodę
wyboru swych doradców międzynaro-
dowych.

Natomiast mandat ten- przewidy-
walby pewne okrešlone przywileje go-
spodarcze dla Włoch. Cesarz Abisynji
oświadczyć miał, że gotów jest przy-
jąć pomoc międzynarodową dla wzmo-
żenia postępu cywilizacji w Abisynji,
przeto propozycja powyższa odpowia-
da jego intencjom.
Należy przypuszczać, że inicjatywa

tej propozycji pochodzi od Wielkiej
Brytanji.

OBCY OFICEROWIE W ABISYNJI

LONDYN, 30.7 (PAT.). Agencja
Reutera donost z Capełown: Cesarz
Abisynji przesłał kablogram do przed-
stawiciela dyplomatycznego . Abisynji
w Capetown, aby natychmiast skiero-
wał do Abisynji samolotami europej-
czyków, którzy zaciąśnęli się jako o-
ficerowie do armji abisyńskiej. Cesarz
zawiadamia jednocześnie, że na ekwi-
punek każdego z tych oficerów  Abi-
synja przeznacza po 200 funtów szter:

|. lingów.

LAVAL O ABISYNJI

PARYŻ, 30. 7. (PAT.j. Jak podaje
Havas, na dzisiejszem posiedzeniu

rady ministrów Laval poiniormowal

członków rządu o sytuacji zagranicz-

nej, a w szcześólności o działalności

dyplomatycznej, związanej z kontlik- tem włosko-abisyńskim.  

Przemówienie premjera bylo sto-
sunkowo krėtkie, gdyž, jak wiadomo,

problem ten był już obszernie rozwa-

żany na ostatniem posiedzeniu rady

ministrów. Wprawdzie od tego czasu

stanowisko Włoch i Abisynji zostało

publicznie bliżej określone w tele-

śramach, wymienionych niedawno

pomiędzy Rzymem, Addis-Abebą i

Abisynją a Genewą, ale nie zaszedł

żaden fakt, zasadniczo zmieniający
sytvacie.

Dyrektywy, jakiemi kierować się

bedzie Laval na najbliższej sesji rady

Lici, pozostają niezmienione. Delegat

francuski, kierując się chęcią niena-

rażania na szwank przyiaźni z Anelią

i z Włochami, praćnie oszczędzić Li-

dze Narodów niebezpieczneśo prze-

silenia.
runku pojednawczym. Oczekuje się

zreszta teśo sameśo od zaintereso-

wanvch rzadów, które żywią nadzie”

je. że wyjdzie to na dobro sprawie

pokoju i oróanizmowi politycznemu

międzynarodowej współpracy.

„NIC IM NIE WIADOMO"

LONDYN, 30. 7. (PAT.). Oficjalne

koła brvtyjskie oświadczają, że nic

nie jest im wiadome o propozycji usta

nowienia międzynarodowego manda-

łu europejskieśo nad Abisynją

kontrolą Ligi Narodów. Koła te pod-

kreślają, że w chwili obecnej, w prze-

dedniu rozważania sporu przed ra-

dą Ligi Narodów, rząd brytyjski nie

wysłępowałby z żadną nową propo-

zycią nie. chcąc krzyżować akcji Ligi.

Zdaniem wspomnianych kół propo-

zycja ta stanowi całkowicie prywat-

ną inicjatywę pewnych angielskich

kół politycznych, zbliżonych do obo”

zu radykalneso i do partii pracy. Pro-

pozycie podobne wysuwane były w

ostatnich dniach przez rozmaite o-

sobistości z teso właśnie obozu, w li-

stach otwartych, zamieszczanych na

szpaltach „Timesa“. :

LAVALIEDEN

JADĄ DO GENEWY

PARYŻ, 30.7 (PAT). , Rozmowa

premjera Lavala z ministrem Edenem

trwała około 40 minut, W konierencji

tej wzięli udział ze strony francuskiej

sekretarz generalny Quai d'Orsaj Le-

ger, a ze strony brytyjskiej — szef de-

partamentu Ligi Narodów wForeign

Oifice, Strang, i ambasador brytyjski

w Paryżu Clerk,
Po zakończeniu rozmowy, premjer,

Laval oświadczył przedstawicielom

prasy co następuje: Rozmawialiśmy z

min. Edenem o kwestji, która znajduje

się na porządku dziennym rady Ligi

Narodów. Zbadaliśmy ją w jej cało-

kształcie i pod różnemi kątami widze-

nia. Po rozmowie tej nastąpią jeszcze

inne rozmowy w Genewie.

Laval i Eden:wyježdžają dzisiaj

wieczorem do Genewy. ; 2

ODROCZENIE DYSKUSJI
DO 25 SIERPNIA?

PARYŻ, 30.7 (PAT). Agencja Ha-

vasa w depeszy z Londynu podaje, iż

gdyby dzisiejsze rozmowy francusko

angielskie w Paryżu wykazały możli-

wość porozumienia pomiędzy Francją,

Anglją i Włochami w sprawie bezpo-

średniej procedury pojednawezej

włosko - abisyńskiej, Anglicy zgodzą

się na to, by rada Ligi ograniczyła

swe prace do mianowania piątego

członka komisji pojednawczo - arbi-

trażowej.
Wówczas dyskusja ogólna odroczo-

na zostałaby do 25 sierpnia, tymcza-

sem zaś mogłyby nastąpić interwencje

na rzecz uregulowania zatargu wło-

sko - abisyńskiego. W razie, gdyby
porozumienie powyższe nie doszło do

skutku, delegacja angielska nalegać

będzie, by rada Ligi zajęła się nie-

zwłocznie całokształtem sporu.

 

Bandyci wykoleili
pociąg $

HSING - KING — 30.7 (PAT) — ,
W odległości 60 klm. od Hsing-kinė

bandyci wykoleśl: pociąg, który jechał

w kierunku Seiszan na Korei. 9 Japon

czyków i 2 Mandżurów zostało zabi-

tych, 3-ch Mandżurów jest ciężko ran-

nych
Bandyci uprowadzili z sobą, w celu

uzyskania okupu, 5 Japończyków i 20

Mandżurów. W pociągu znajdowało

się 220 pasażerów, prócz 12 żołnierzy

stanowiących straż pociągu, Żołnierze

ci zostali, po zaciętej walce, zabici lub

ro7brojeni. i

Na miejsce katastrofy wysłano dwa

pociągi raunkowe, Wojska japońskie
i mandżurskie zorganizowały pościg za
bandytami.

Bedzie więc działać w kie-.

 

Dalsza akcja antyżydowska
„w Niemczech.

BERLIN, 30.7 (PAT.). Policja w
Duesseldorfie aresztowała pewnego
Żyda za utrzymywanie stosunków z a-
tyjkami.
W ślad za innemi miejscowościami

nadreńskiemi rada śminna w Wittlich
nad. Mozelą ogłosiła uchwałę, zakazu-
jącą Żydom osiedlania się w tem mie-
ście. Nie wolno też Żydom kupować
domów albo gruntu. Roboty gminne
nie będą udzielane sympatykom Ży-
dów. Zakupy u Żydów uważane będą
jako zdrada narodu. ‚
Podobne uchwaly zapadly w szere-

gu miejscowości nadreńskich nad Mo-
zelą i w górach Eifel, W szeregu miej-
scowości odbyły się maniłestacje prze-
ciwko dopuszczaniu Żydów. do za-
mieszkiwania w nich,

Policja państwowa w Halle areszto-
wała 13 osób za „shańbienie rasy”. A:

 

Zderzeniedwumotecyklów
TARNÓW, 30.7 (PAT.). Wczoraj

późnym wieczorem na drodze Tarnów-
Pilzno nastąpiło zderzenie 2 motocy-
klistów, jadących w przeciwnych kie-
runkach, inż. Witolda Hennela z Mo-
ścic i Jana Majewskiego, studenta
medycyny uniwersytetu lwowskiego.

Obaj motocykliści doznali strzaska-
nia lewych nóg. W stanie b. ciężkim

przewieziono ich do szpitala w Tarno-
wie.

Tepierie masonerii
w Niemczech

BERŁIN —30.7 (PAT) — Urzędo-
wy organ min. skarbu zawiadamia, że
od dnia 1 września każdy podległy mi-
nisterjum urzędnik złożyć: ma deklara-
cję, czy należał bądź należy do ja-

| kiejś loży wolnomularskiej lub innej
pokrewnej organizacji.

W. razie odpowiedzi  twięrdzącej
wszelkie awanse danego urzędnika lub
powierzenie mu kierowniczych stano-
wisk uzależnione będą od každorazo
wej zgody- ministra,

; Tajiun na.Formozie

nie wyrządził
większych szkód

TOKIO — 30.7 (PAT) — Tajfun,
który nawiedził wczoraj wieczorem
Formozę,niewyrządził znaczniejszych
szkód i nie spowodował strat w lu-
dziach dzięki temu, że obserwatorjum
meteorologiczne uprzedziło ludność o
grożącem niebezpieczeństwie.

Przeszło 100 okrętów zdołało
schronić się w portach. Komunikacja

telefoniczna i telegraficzna, która ule-

gła przerwie, została dzi$srano wzno-

'wiona,
Tajiun posunął się w kierunku A-

moy-

Taifun nad Mandžurią
LONDYN, 30.7 (A. T. E.). Z Tokjo

donoszą: Tajfun, który zniszczył część

wyspy Formozy, przeszedł obecnie

nad Mandżurją, wyrządzając poważne

szkody.
Według wiadomości z Mukdenu,

rzeka Hun-Ho przerwała tamy i zalała
setki kilometrów. Komunikacja kole:

jowa jest przerwana.

Upały w St. Zjednoczonych
NOWY JORK — 30.7 (PAT) —W

środkowych stanach panują niebywałe u-

pały. Z powodu porażenia słonecznego
zmarły w ciągu kilku ostatnich dni 34 o-
soby.

Tajemnicze promienie
NOWY JORK — 30.7 (PAT) — „New

York Times“ donosi, že w laboratorjach

fortu Monmouth w stanie New Jersey

dokonano doświadczeń z nowemi tajem -
niczemi promieniami, które pozwalają

wykryć obecność okrętów nieprzyjaciel-
skich w odlesłości przeszło 80 km. od

brzegu.

Katastrofa lotn'cza
HELSINKI, 30.7 (PAT). W pobližu

Wyborga wydarzyła się straszna kata-

stroła lotnicza. Dwa samoloty bombar-

dowe podczas ćwiczeń zderzyły się na

wysokości 300 metrów. Wskutek zde-

rzenia nastąpił wybuch zbiorników z

benzyną i oba samoloty w * płomieniach

spadły na ziemię, ‚ 5

Jeden oticer i czterech podołicerów

zginęło. Jeden oficer i jeden podoficer

uratowali się, skacząc ze spadochronem.

| wśród których znajdują się

 

resztowani — jak podaje prasa —
również

żydowscy właściciele dwóch znanych
domów towarowych w Halle, zmusili
kobiety do utrzymywania z nimi sto-
sunków, wyzyskując przytem ich za-
leżność socjalną.
We Wrocławiu policja aresztowała

znowu kilku Żydów za utrzymywanie
stosunków z kobietami niemieckiemi.

Wszyscy aresztowani przewiezieni

będą dziś do obozów  koncentracyj-
nych.
  

Przygotowania

do lotu Lewsniewskego
MOSKWA, 30.7. (PAT). Kiero-

wnik centralnej dyrekcji północnych

dróg morskich, Schmidt, oświadczył,
że przygotowania do lotu Lewoniew-

skiego z Moskwy do San Francisco
zóstały już ukończone. Dzień odlotu
zależy jedynie od warunków mete-
orologicznych, które do 31 b. m. za-
powiadały się niepomyślnie.

Samolot Lewoniewskiego jest je-
dnopłatowcem, znak rozpoznawczy
Z. S. R. R. Nr. 025. Motor, typu M 34
o sile 950 koni, oraz cały aparat są

konstrukcji sowieckiej i zbudowane
zostały w Z. S$. R.R. z materjałów
sowieckich.
MOSKWA, 31.7. (PAT). Lotnicy

"Lewoniewski i Bajdukow codziennie
dokonywują próbnych lotów, staran-
nie badając pod wszystkiemi wzglę-
dami samolot, który ma przelecieć z
Moskwy do San Francisco ponad
biesunem północnym.

Sami lotnicy znajdują się pod stałą
kontrolą lekarską. Lotnik Gromow,
który ustalił rekord lotu na odle-

głość bez lądowania, oświadczył, że
samolot Lewoniewskieśo jest dosko-
nale przygotowany do lotów arktycz-
nych. Poważne trudności mogą na-
potkać lotnicy w postaci skłębionych
chmur pomiędzy Archansielskiem a
ziemią Franciszka Józefa oraz nad
Alaską, $dzie samolot, znajdujący się
wśród chmur, niewątpliwie pokryje
sie powłoką lodową.

Zdaniem ekspertów wszystko za-
leży od pośody. Jeżeli warunki atmo-
słeryczne będa pomyślne, lot odbę-

„dzie się normalnie.

Napad bandycki
w najruchiiwszym punkcie

N. Yorku

NOWY JORK — 30.7 (PAT) — Na
Piątej Avenue, najruchliwszej i jed-

nej z najelegantszych ulic Nowego
Jorku, dokonano zuchwałego napadu
'bandyckiego w odległości kilku kro -

ków od policjanta, kierującego ruchem

ulicznym.
Napad i kradzież dokonane były z

błyskawiczną szybkością. Setki prze-
chodniów widziały, jak dwaj.młodzi
bandyci związali właściciela sklepu

jubilerskiego i jego pomocnika, zabie-

rając z okna wystawowego i ze sklepu
kosztowności.
Pośród skradzionych drogocennych

przedmiotów znajduje się naszyjnik,
który niegdyś należał do Marji Anto-
niny.

 
 

Kronika teiegraficzna
— Havas donosi z Bukaresztu, že wylą-

dowal tam samolot wojskowy niemiecki Z

trzema pasażerami i z aparatem dla zdjęć

filmowych. Samolot nie miał prawa na prze-

lot nad Rumunią.

W odpowiedzi na zapytanie w izbie gmin

zastępca ministra wojny, Hacking, oświad-

czył: Po paroletnich próbach ministerjum

wojny postanowiło używać lekkich karabi-

nėw maszynowych czechosłowackich, zwa-

nych „Bren* zamiast karabinów Lewis'a.

„Breny” będą wyrabiane w Anglii.

— Na jeziorze Garda zatonęła wielka

łódź, w której znajdowali się członkowie

wycieczki, powracającej z Portese do Salo.

Łódź wywróciła się spowodu wielkiego wia-

tru, Część podróżnych zdołało dopłynąć do

brzegu. 5 osób zatonęło, .

— Na stacji San Vicente (Hiszpanja) zde-

rzyły się dwa pociągi z powodu złego na-

stawienia zwrotnicy. 3 wagony zostały cał-

kowicie rozbite. 6 pasażerów jest ciężko

rannych. Przeszło 100 osób odniosło lekkie

obrażenia.

—Na jeziorze Garda wywróciła się łódź

motorowa. 4-ech pasażerów i mechanik za-

tonęli.
— Jak donosi wydawnicza firma ,Ho-

heneichen", w ciągu ostatnich 2 i pół mie-
sięcy sprzedano pół miljona egzemplarzy

broszury Rosenberga p. t. „Do obskurantów

naszych czasów”. Broszura ta stanowi, jak

wiadomo, odpowiedź Rosenberga na kryty-

kę jego dzieła „Mit 20 wieku”.

 

 
 

  



ODŚWIEŻENIE
INTELIGENCJI
W prasie sanacyjnej, łącznie z czę-

ścią prasy opozycyjnej, rozwinęła się

ostatnio dyskusja na temat, z jakich

żywiołów powinien się rekrutować

nowy narybek inteligencji. Dyskusji
tej dał początek p. Studnicki, pisząc,

Że nie leży w interesie kulturalnego
poziomu kraju liczniejszy dopływ

żywiołów ludowego pochodzenia do
warstw wykształconych, gdyż nasią-

kanie tych żywiołów pierwiastkami

wysubtelnionej kultury może się do-

konywać tylko na przestrzeni paru po-

koleń, a więc obecność w warstwie

inteligencji licznej rzeszy ludzi, spo-

łecznie awansowanych w.jednem po-
koleniu, poziom tej warstwy obniża.

Na wywody p. Studnickiego odpowie-

dziano z kilku stron, podnosząc —
niezależnie od arśumentów z dziedzi-

ny ideologji i frazeologji demokratycz-

nej, których użyto — wartość świeże-

$o, niosącego w sobie powiew ziemi,

żywiołu chłopskiego dla naszego ży-
cia kulturalnego,

I jeden i drugi punkt widzenia za-

wiera dozę prawdy i dozę błędu.

Nie ulega kwestji, że trwanie i cią-

głość środowiska kulturalnego jest

ważną gwarancją trwania kultury.

Kultura nie jest abstrakcją, unoszącą

się gdzieś w obłokach, ale jest kon-

kretnym dorobkiem twórczości i pra-

cy w dziedzinie duchowej, a także i

materjalnej, trwającym w środowisku
ludzkiem. Bez środowiska ludzkiego

nie można sobie kultury wyobrazić.

A środowisko, którego skład osobowy
wciąż się zmienia, przestaje być śro-
dowiskiem. Wprawdzie dorobek kul-
turalny może przechodzić z mistrza na

ucznia, ale o wiele skuteczniej prze-

chodzi on z ojca na syna i z rodziny

na rodzinę, zwłaszcza, gdy nie chodz:

o pojedyńcze zdobycze, ale o rzecz o

wiele ważniejszą: o ogólną kulturalną

atmosferę, w której twórczość kultu-

ralna może się dopiero rozwijać. To

też dopływ do środowiska kulturalne-

śo żywiołów świeżych, tak znaczny,
że nietylko te żywiołysą przez środo-

wisko wchłaniane, ale następuje asy-

milacja wzajemna, dzięki której ; samc

środowisko się do tych żywiołów upo-

dabnia, jest zjawiskiem z punktu wi-

dzenia interesów kultury niepożąda-

nem.
Ale tembardziej niesłuszny jest po-

śląd przeciwny, którego konsekwen-

cją jest wniosek 'p. Studnickiego, że
należy dopływ chłopski do inteligen-

cji polskiej zahamować.

Przedewszystkiem — silne indywi-
dualności zdolne są asymilować się
do kulturalnego środowiska bardzo

szybko. Któż odmówi bardzo wyso-
kiej kultury Janowi Kasprowiczowi,

czy Juljanowi Fałatowi, którzy wy-
dźwignęli się w pierwszem pokoleniu i

sami w swem dzieciństwie pełnili jesz-

cze obowiązki pastuszków!

Następnie — dopływ świeżych ży-

wiołów, o ile nie jest nadmierny li-
czebnie, a więc nie pociąga za sobą

przemian rewolucyjnych, zawsze śro-

dowisko kulturalne wzbogaca o nowe,
świeże pierwiastki, Warstwa inteligen-

cji jest z natury rzeczy dość odsunięta

od przyrody i od realnego życia. Gdy-

byśmy ją pozbawili dopływu żywiołu
chłopskiego, wkrótce zamieniłaby się

na bezduszną kastę, o wyobrażeniach

papierowych, nie rozumiejącą życia

ani świata. Wprawdzie stan urzędni-

czy jest rzeczą lepszą od luźno zre-

krutowanych urzędników, stan ofi-

cerski od poprostu tylko oficerów

i t. d., — ale stan, to nie znaczy zam-

knięta kasta. Naprawdę żywotny i

zdrowy jest tylko ten stan, którego

ściany nie są zamknięte i który doko-
nywa ciągłej przemiany materji z resz-

tą społeczeństwa. Kto zna wielkość

dopływu żywiołów ludowych do pol-

skiej szlachty przed rozbiorami i war-

tość tego dopływu dla kraju, ten z

pewnością nie będzie się domagał

zamknięcia dostępu synom chłopskim

do dzisiejszej polskiej inteligencji!

„Tyle uwag natury ogólnej. A teraz
— uwagi związane z chwilą i miej-

scem.  

Liga Narodów i sprawy afrykańskie
W środę zbiera się w Genewie Ra-

da Ligi Narodów. Jedynym przedmio-
tern jej obrad mają być podobno spra-
wy afrykańskie.

Wyobraźmy sobie, że nie znamy
piętnastoletnich dziejów instytucji ge-
newskiej, że wiemy o niej tylko tyle,
co wiedziano w r, 1919, i co prezydent
Wilson i jego inspirator, pułkownik
House, umieścili w statucie Ligi, włą-
czonym do traktatu wersalskiego.
Gdybyśmy się wówczas dowiedzieli,
że zagraża ekspedycja kolonialna
Włoch na lądzie afrykańskim przeciw-
ko Abisynji, to nie wzruszylibyśmy się
tem zbytnio, bo bylibyśmy pewni, że
najwyższy trybunał nąrodów—Liga—
wystąpi energicznie w obronie niepod-
ległości i całości państwa, które jest
jej członkiem, że Włosi będą po-
wstrzymani, ba — ukarani...

Dziś, po tylu doświadczeniach, wie-
my, że nic podobnego się nie stanie.
Wiemy, że uczuciem panującem w
Genewie, w biurach na wybrzeżu W:l-
sona jest zakłopotanie, wynikające ze
świadomości, iż Liga jest zupełnie bez-  silna, że jedyną jej troską być musi

to, jak wyjść z honorem z niezwykle
trudnej sytuacji, Abisynja i jej protek-
torzy w Londynie pragnęliby, ażeby
Rada Ligi wystąpiła w roli sędziego,
by rozpatrzyła całe zagadnienie wło-
sko - abisyńskie, by powzięła uchwa-
ły, które byłyby wyrokiem sądu mię-
dzynarodowego. Lecz — niestety —
rząd włoski się na to nie godzi i żą-
da, by Rada pozostała w granicach
czystych formalności. Zatarg wyni-
knął z powodu zajść pod Ual-ual, zo-
stała wyznaczona komisja, złożona z
4 arbitrów, komisja ta nie zdołała za-
targu załatwić do 25 b. m., terminu
wyznaczonego przez Ligę Narodów —
powiadają Włosi — Rada Ligi może
się tedy zajmować jedynie tą sprawą,
a *nie całością zagadnień afrykań-
skich...

Zebrani w Genewie członkowie Ra-
dy będą się odrazu musieli zdecydo-
wać, jaki zakres zechcą nadać swym
obradom, zdając sobie przytem spra-
wę z tego, że jeśli nie zechcą się trzy-
mać w ramach zakreślonych przez
Włochy, to te ostatnie obrócą się ty-
łem do Ligi, idąc śladem Japonii i
Niemiec...

Pozycja Włoch jest dość silna nie-
tyłko dlatego, że Rada nie zechce do-
prowadzić do opuszczenia Genewy
przez jedno jeszcze mocarstwo, lecz
dla dwóch jeszcze powodów. Przede-
wszystkiem mają Włochy po swojej
stronie Francję, która pragnęłaby
wprawdzie niedopuścić do wojny z
Abisynją i stara się ochraniać prestige
Ligi, lecz która rozumie znaczenie
zaasgażowania się Włoch w Afryce
wschodniej i ma bardzo ważne powo-
dy polityczne dla szukania przyjaźni z
Rzymem. A następnie: nic tak nie
odpowiada zwyczajom i zdolnościom
genewskim, jak odkładanie. Mimo te-
dy wysiłków Anglji, mimo antywło-
skiego usposobienia państw neutral-
nych, jest rzeczą najprawdopodobniej-
szą, że Rada nic nie zdecyduje,- nic
nie załatwi, lecz z całą powagą i z za-
chowaniem wszelkich formalności od-
łoży całą sprawę do września. Posta-
nowieniu takiemu będzie przyświecała
nadzieja, że w ciągu miesiąca uda się
na drodze zwykłej akcji dyplomatycz-
nej zapobiec wybuchowi wojny w Af-
ryce, S. K.

 

Czy król Jerzy Il powróci ?
W myśl uchwały parlamentu grec-

kiego, odbyć się ma przed 15 listopada
plebiscyt nad formą rządu w Grecji.
Przywrócenie monarchji, które pó nie-
danej rewolucji Venizelosa w począt-
kach marca wydawało się pewnem,
dziś uchodzi już tylko za prawdopo-
dobne. W kraju niema entuzjazmu dla
monarchji, a tem mniej dla b. króla
Jerzego II. Obecne nastroje greckie
można nazwać rozczarowaniem za-
równo do monarchiji, jak i do republi-
ki. Pierwsza przyniosła Grecji strasz-
liwą klęskę w Małej Azji, druga —
słabość i krótkotrwałość rządów. W
Grecji istnieją dziś właściwie tylko о-
bozy antymonarchistów i antyrepu-
blikanów. Niewesoła będzie w tych
warunkach sytuacja króla, jeśli. do
Aten powróci. Będzie królem partji
i to partji nawet nie rojalistów, ale
republikanów, rozczarowanych do re-
publiki. Za kilka lat Grecy — któ-
rych zmienność jest dzisiaj takasama,
jaką była za Temistoklesa — rozcza-  rują się do monarchii... |

Właściwie system rządów, jaki ma |
zastąpić republikę, nie będzie monar-
chją. Premier Tsaldaris zastrzega się
przeciw tej nazwie. Ma to być demo-
kracja „krėlewska“, lub „ukoronowa-
na“. Różnić się będzie od republiki
tylko dziedzicznością szefa państwa. ||
Król nie będzie miał więcej władzy.
niż prezydent. Będzie jej miał nawet
mniej, gdyż po rewolcie 1 marca znie-
siono w Grecji senat. Nie będzie mógł
zatem król Jerzy przeciw Izbie po-
wszechnego głosowania manewrować
na terenie izby wyższej.

Gdybyż ten król był przynajmniej
osobą nieznaną, zdolną obudzić w na;

rodzie wielkie nadziej! W r. 1830 ta
właśnie okoliczność skłoniła zwycięs-
ką rewolucję lipcową do powołania
Ludwika Filipa na tron francuski. Al- |
bo gdybyż — panując przez kilkanaś- |
cie miesięcy — pozostawił w Grecji |

dobre i trwałe wspomnienie! Żadnym
jednak z tych atutów Jerzy II nie roz-
porządza. Wśród ludności starej Gre-
cji istnieje sentyment dla jego zmarłe-
go ojca, Konstantyna, któremu zapo-
mniano, że jako następca tronu prze-
grał haniebnie wojnę z Turcją w r.
1897, a pamięta się jedynie, że w
dwóch wojnach bałkańskich, r. 1912 i
1913, okrył wojska helleńskie laurem
zwycięstw i przyłączył do Grecji po-
kaźne części Macedonii, Tracji i Epi-
ru. Był czas, kiedy zdawało się Gre-
kom, że zwycięski król wkroczy pe-
wnego dnia do Konstantynopola i
wskrzesi dawne grecko - bizantyjskie
cesarstwo Paleolośów. Konstantyn I
— niedoszły cesarz Konstantyn XII —
złączył się w pamięci wielu patrjotów
greckich z temi górnemi marzeniami
ich młodości. Klęski w Azji Mniej-
szej, w r. 1921, rozwiały nadzieje, a
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Rim. Szosland z Kalisza
zdobywca puharu narodów w Holandji

Czy dzisiejsza inteligencja polska

jest naprawdę tyle warta, że należy ją

tak starannie chronić przed roz-

cieńczeniem drogą dopływu innych

żywiołów?

Nie, po trzykroć nie! Trudno wyo-

brazić sobie żywioł mniej wartościowy

kulturalnie, niż przeciętny ogół dzi-

siejszej naszej inteligencji. Cóż wie i u-

mie przeciętny polski inteligent dzi-

siejszy, prócz umiejętności najściślej,

niemal rzemieślniczo zawodowych?

Nic! Czemże się naprawdę interesu-

je? Chyba głównie bridżem. Jakiż
jest jego charakter? Taki, jaki się wy-

chował w czwartej brygadzie BB. Ja-

kież jest jego życie rodzinne, znajdu-

jące się pod znakiem bezdzietności i

rozwodów?

Gdzież jest dziś prawdziwa twór-

czość kulturalna? Gdzie mecenasi

sztuki, czytelnicy wartościowych ksią-

żek, konsumenci kulturalnego dorob-

ku? Przecież poza Obozem Narodo-

wym,w znacznej części złożonym z ży-

wiołów ludowego pochodzenia, nawet

skromne czytelnictwo poważniejszej

lektury jest niesłychanie słabo rozpo-
wszechnione, :

Właśnie w zdrowej,  moralnej, a

rzechowującej w sobie mocną, trady-

cyjną kulturę masie chłopskiej, znaj-

dzie się rezerwoar sił, zdolnych polską

warstwę kulturalną odświeżyć i odro-
dzić,

A teraz zastrzeżenie drugie. Inteli-

gencja polska w swojej masie jest nie-

słychanie zažydzona, Rozejrzyjmyż się

dokoła, ilu w niej widzimy mężów Ży-
dówek, synów Żydówek, wnuków Ży-

dówek, a dalej przechrztów oraz ich

potomstwa. Jeżeli ta warstwa ma być

jedyną strażniczką naszej kultury, je-

żeli nie ma być odświeżona przez czy-

stą krew chłopską — to kultura nasza
nietylko, że się nie zachowa, ale zgi-

nie. Rozpłynie się w nowej „kulturze'',

którą w oparach IPS'u i kawiarni Zie-

miańskiej tworzą mechesy i pół-Żydy,

— w „kulturze“ judeopolskiej.

A więc — nie brońmy chłopskiemu

synowi dostępu do szczytów kultury i

społecznej drabiny.
Ale to nie znaczy, byśmy mu nie

stawiali ostrych wymagań ideowości,

pracy i zdolności. I byśmy w tym

chcącym się piąć wyżej materjale

ludzkim nie dokonywali starannego,

dyktowanego interesem kultury naro-

dowej przesiewu.

||

samego Konstantyna pozbawiły koro-
ny. Jego synowie nie zaznaczyli się
niczem w pamięci narodu. Popular-
ność zachował z całej rodziny królew-
skiej jedynie młodszy brat Konstanty-
na, dziś przeszło 60-letni książę Je-
rzy, który nieśdyś był gubernatorem
Krety przed jej połączeniem z Gre-
cją. Jeśli dziś Jerzy II występuje jako
jedyny pretendent, to tylko dlatego,
że on, a nie kto inny, jest głową dyna-
stji greckich Gliicksburgów,
Jego osoba obniża nawet szanse

monarchji. Jerzy II rozwiódł się z kró-
lową Elżbietą, siostrą króla rumuń-
skiego Karola i królowej - wdowy Ju-
gosławji i ożenił się w Anglji morgana-
tycznie, z jakąś — podobno — Żydów-
ką, z którą ma dwoje dzieci. Elżbieta
nie była popularną w Grecji, ale jej
następczyni ma chyba jeszcze mniej
danych dla zyskania serca narodu. Je-
rzy uchodzi za człowieka lubiącego
się bawić (zabawy są zwykłem zaję-

( ciem królów na wyśnaniu) i nie wyka-
| zał dotąd talentów, potrzebnych do
| rządzenia krajem „tak rozdartym i tak
trudnym do kierowania, jakim jest
dzisiejsza Grecja. Coprawda, nieraz

| wesoły pretendent okazał się poważ-
nym i wielkim królem. Szekspirowski
książę Harry wyrzekł się towarzysza
swych pijatyk, Fallstaffia, gdy został
Henrykiem V. Bliżej naszych czasów

| wielki bon vivant jako książę
| Walji, Edward VII, zostawił jako król
' wspaniałe imię. Jerzemu II pozostaje
sposobność potwierdzenia jeszcze raz
tego wyjątku. W tem leży szansa
Grecji i dynastji,
Przywrócenie monarchji nie wywrze

zapewne wpływu na politykę zagra-
niczną Grecji, przypuszcza się. bo-
wiem, że nadal u władzy pozostanie
dzisiejsza koalicja Tsaldarisa i gen

, Kondylisa, zwolenników Ententy bał-
| kańskiej. Przeciwnikiem tej polityki
jest Venizelos, który jednak w naj-
bliższym czasie nie ma widoków do'-
ścia do rządów. Poza tem wśród nie-
wielkieśo stronnictwa rojalistów gen.
Metaxas, wychowanek akademji woj-

 

skowej w Berlinie i przyjaciel Kon-
stantyna I, uchodzi za sympatyka
Niemiec.
Powołanie Jerzego II może — jak

.sądzą — ożywić agitację za restaura-
cją Habsburgów. Czyżby grało tu ja-
kieś prawo serji? Czyżby przychodzi-
ła passa na królów, jak była moda na
dyktatorów? Możliwe, epoka nasza
obfituje w niespodzianki.

  

I

PRZEGLĄD PRASY
DEMONSTRACJA PRZECIW

ANGLJI

Sjoniści w Polsce dokonali onegdaj
wyboru delegatów na sjonistyczny
kongres powszechny, który w tym
roku zbierze się w Szwajcarji, w Lu-
cernie. Większość uzyskała lewica,
która też zapewne rządzić będzie
dalej w „Agencji Żydowskiej”. Układ
sił w łonie sjonizmu może być dla
nas obojętnym, ale polityka między-
narodowa  Egzekutywy _ Sjońskiej,
engażująca znaczną część polskich
obywateli musi nas interesować: Dla-
teśo zwróciliśmy uwagę na następu-
jące doniesienie żydowskiego dzien”
nika „5 rano“
„Natychmiast po otwarciu Kongresu wy-

znaczony zostanie specjalny dzień, pošwię=

cony demonstracji całego kongresu prze-

ciw planowi Rady Ustawodawczej. Z dekla-
racjami wystąpią kierownicze osobistości i

najlepsi mówcy Kongresu. Zaproszone то-

staną do udziału w tej demonstracji rów-

nież i nie żydowskie osobistości z. kół Ligi

Narodów, znawcy mandatu i prawa między”

narodowego. W ten sposób — liczą — pro-
test w Lucernie przeciwko Radzie Ustawo-

dawczej rozejdzie się głośnem echem, z

czem Anglja będzie musiała się liczyć”,

A zatem delegaci naszych (!) sjoni-
stów wezmą udział w wystąpieniu
przeciw Anglji, zamierzającej wpro-
wadzić w Palestynie coś w rodzaju
parlamentu, by czynić zadość życze-
niom Arabów. Oczywiście z ich sjo-
nistyczneśo stanowiska wystąpienie
to ma swój sens, ale znajduje się ono
w kolizji ze stanowiskiem polskiem.
My nie mamy żadnego interesu w de-
monstracji przeciw Anglii. Jest to ko-
lizja małeśo znaczenia ale za nią na-
pewno przyjdą większe. Jedynym
sposobem uniknięcia ich w przysz-
łości musi być pozbawienie Żydów
obywatelstwa polskiego. Trudno bo-
wiem pogodzić realne obowiązki o-
bywateli polskich z obowiązkami,
których źródło tkwi w patrjotyzmie
palestyńskim. Nie można mieć dwóch
ojczyzn, ani dwóch patrjotyzmów.

„INDYWIDUALNOŚCI ANI
WIELKIE ANI ŚWIETNE”

Trafnie ocenia „Czas” stanowisko
Stron. Narodowego, twierdząc, że
było ono w walce z reżimem poma-
jowym ze wszystkich stronnictw „naj
bardziej zdecydowanem, konsekwen-
tnem i jednolitem”, Również można
się zgodzić z jeśo opinją, że ci opor-
tuniści, którzy ze Str. Lud. przeszli
do sanacji, „nie byli indywidualno-
ściami ani wielkiemi, ani świetnemi
Nawiasem dodajemy, że wśród tych
ludowców, którzy po r. 1926 pospie-

szyli z pomoca.. zwycięscom, znaj-
duja sie m. in. Bojko, Byrka, Sanojca,
Paschalski, Fidelus, Kulisiewicz, Mi-
chalkiewicz.
Trudno jednak zrozumieė opty-

mizm organu konserwatywnego. ktė-
ry z listu p. Langera (wzmiankowane-
g0 Drzez nas wczoraj) wnosi, że
„bojkot ogłoszony przez opozycję się nie

uda, że ludność pogłosuje, jeśli tylko w

przyszłym sejmie ujrzy sejm gospodarczy,

zdolny przez rozumną politykę gospodarcźą

zmienić czy poprawić jej dole".

Przyszły sejm ma być zatem i ro-
zumnym i wszechmocnym! Tego nie
przewiduje ani konstytucja „ani zwy-
kły zdrowy rozsądek. Kandydują zna-
ni sanatorzy. Wszystko można o nich
powiedzieć tylko nie to, żeby mogli
chcieli lub umieli zmienić politykę
rzadu w jakiejkolwiek dziedzinie. —*

"P. Langer zaawansował w „Cza*
sie' na „poważnego działacza” a jego
uwagi nazwano „cennemi i bardzo
pozytywnemi”, Wystarczy zbliżyć się
do sanacji, by najbardziej okrzyczany
partyjnik zmienił się na poważnego
i pozytywneśo polityka.

Nie przeszkodzi to zapewne „Сла-
sowi' zaliczyć $0 później do „indy-
widualności ,ani wielkich ani świet-
nych". Jak tamtych...

.|- ŻYDZI A OBÓZ NARODOWY

„Nasz Przegląd“
spektywę
„Endecja doszedłszy do władzy, wypo-

wie mniejszościom narodowym walkę na

śmierć i życie, gotując im całkowitą zagła-

dę i nie cofając się przed rozpętaniem woj-

ny domowej, bodaj z narażeniem na szwank

interesów państwa. Ten wzgląd na interes

zarówno ich własny jak i ogólno państwo-

wy nakazuje mniejszościom mieć się na

baczności i wystrzegać się wszystkiega, co
może bodaj pośrednio wesprzeć Endecję”.

Arogancja żydowska, pozwala
sobie pisać o możliwem „narażeniu

taką stawia per-

Obóz Narodowv. daje nam miarę nie-
wiści, jaką się cieszą narodowcy
wśród Żydów. Jest to w porządku. I
w porządku jest także zapowiedź
„Naszego Przeglądu”, że Żydzi i w tych wyborach znajdą się wśród na-
szych wrogów. :

na szwank interesów państwa” przez |

       



Władysław Rabski
W dziesiątą rocznicę śmierci

Upływa w dniu dzisiejszym dziesiąta
rocznica zgonu Władysława Rabskie-
go, znakomitego publicysty, krytyka i
literata.
„Byla to postać w życiu naszem wy -

bitna dzięki sile przekonań, które gło-
sił z pełną odwagą, dzięki zdecydowa-
nemu stanowisku, otwartości sądu,
mocy argumentacyjnej. Indywidual-
ność o głęboko narodowych instynk-
tach, niezdolna do kompromisu, wy-
wierająca duży wpływ na środowisko.
Te cechy występują w miarę oddalenia
coraz wyraziściej, dziś zwłaszcza, gdy
silnie zarysowane osobowości należą
w publicystyce i krytyce do bardzo już
rzadkich wyjątków. Narodowy i spo -
łeczny punkt widzenia wytyczał drogi
również jego myśli krytycznej, stąd
wypływała opozycja w stosunku do
dekadentyzmu i estetyzujących pięk-
noduchów Młodej Polski.

Wielkopolanin z pochodzenia, ró-
wieśnik Przybyszewskiego, Kasprowi -
cza, spędził młodość w Kępnie (gdzie
się w 1865 r. urodził i gdzie ojciec je-
go był sędzią), Poznaniu i Wągrowcu.
Tam zdał maturę i wyjechał na studja
do Berlina. Poświęcił się literaturom
słowiańskim, historji sztuki i filozofji.
Studja te wieńczy doktoratem, uzy-

'skanym na podstawie rozprawy o sa-
tyrach Opalińskiego Krzysztofa, ogło-
szonej po niemiecku w 1892 r. Ale już
jako student rozpoczął pracę literacką,
drukując w 1886 r. w Gazecie Opol -
skiej pierwszą nowelę „Przymierze
Krakowiaka”.
Ż Berlina wraca do Poznania i dwa

lata pisujew Dzienniku Poznańskim
feljetony i sprawozdania teatralne. W
r. 1894 obejmuje redakcję nowo zało-

żonego Przeglądu Poznańskiego, na
którego łamach przez trzy lata stacza

z całą werwą, swadą i temperamen-

tem, kampanje z parafjańszczyznąi

prowincjonalnem zacofaniem ówczę -

snego Poznania. Był to okres radyka-
lizmu Rabskiego.Koło Przeglądu po-
trafił skupić młodą inteligencję, a za*

razem rozwinąć żywą działalność po-

Mtyczną i społeczną, jako prezes „So-

koła”, jeden z przywódców ruchu lu *

dowego i mówca polityczny.

Nie zaniedbywał przytem prac lite-
rackich, pisywał też korespondencje
do warszawskiego Słowa, ogłaszał roz-  prowy w Głosie, Prawdzie, Tygodniku

   

Książka Jędrzeja GIERTYCHA

ZA PÓŁNOCNYM KORDONEM
(PRUSY WSCHODNIE)

Książka prócz tekstu zawiera barwną mapkę.

Illustrowanym i in., nawet tłumaczył
(Brandesa: Uczucie narodowe).
W 1897 r. przeniósł się Rabski do

Warszawy, gdzie jego aktywność lite-
racka jeszcze bardziej się zwiększa
Pracuje w Wieku i Kurjerze Warszaw-
skim. którego wkrótce staje się jednyrn
z tilarów. Pod pseudonimem Kaprys
pisuje tam cięte feljetony, a wreszcie
obejmuje po bardzo cenionym krytyku
WA. Bogusławskim dział recenzyj tea-
tralnych. Na tym stanowisku pozosta-
je,wyjąwszy lata 1914 — 1918, aż do
śmierci.

Rabski zrezygnował, mimo sukce-
sów, z młodzieńczych ambicyj drama-
'urga, na rzecz krytyka teatralnego.
Dwa ogłoszone dramaty: „Asceta“
(1893) i „Zwyciežony“ (1895), wysta-
wiono w Poznaniu, Lodzi i Warsza-
wie. A „Zwyciežonego“ przełożono na
język czeski i niemiecki. Również
przestał się bawić w beletrystę, a na-
pisał sporo nowel, zaniechał też pisy-
wania wierszy, skupił swą działalność
w cbrębie krytyki i publicystyki. To
widać najlepiej, mu odpowiadało.

Tom zebrany z ogłoszonych w la-
tach 1918 — 25 w Kurjerze Warszaw-
skim Kartek ulotnych i wydany p. t.
„Walka z polipem“ (1925), charaktery-
zuje dosadnie jego pozycję pisarską:
podstawą jej byla zawsze walka o i-
deały narodowe, o godność człowieka
i prawdę.

Zbiór recenzyj teatralnych, ogłoszo-
ny również w roku śmierci autora p. t.
„Teatr po wojnie”, uzupełnia tę cha-
rakterystykę, wykazując wszystkie
zalety Rabshiego, jako krytyka o nie -
zwykłej kulturze, znawstwie i smaku.
Ale chcąc wyczerpać poczet jego tru-
dów, trzebaby wspomnieć przecież
nietylko o rozprawach literackich 2
Hauptmannie, Ibsenie,  Dannunzio,
Maeterlincku, literaturze skandynaw -
skiej, o pracach niemieckich: „Die jun-
gen Polen“, „Das Nackte in der
Kunst“, alė tež o licznych jego odczy-
tach i przemówieniach, a w końcu też
o pracy ściśle politycznej, jako posła,
wybranego w 1922 r. na Sejmz listy
Stronnictwa Narodowego.
Władysław Rabski niósł przez wy-

pełnione pracą życie bujność rasowe-
go Polaka, temperamet świetnego pi-
sarza i wiarę w Polskę narodową, dla-
tego e, o nim żywą zawsze zosta*
nie. (p. g.)

    
     

Cena 6.50 zł.

    

ZEWSZĄDW...
DALEKA MORSKA WĘDRÓWKA

MEWY
W Gdyni dwaj bawiący się chłopcy

złapali siedzącą na brzegu mewę, która
miała na nodze obrączkę z napisem
„Museum Gėteborg Sweden B 14, 634“.

ODKRYCIE PALACU TEODORYKA

W Rawennie natknięto się ostatnio na

resztki fundamentów i ścian starożytne-
go pałacu wzniesionego częściowo z
marmuru. Jak można wnioskować ze
znalezionych jednocześnie fragmentów
mozaiki, pałac ten pochodził prawdopo-
dobnie z V w. naszej ery i przypuszcza|-
nie był siedzibą króla Ostrogotów Teo.
doryka (454 — 526), który, jak wiadomo,

rezydował w Rawennie i Weronie. у

15 MILJONÓW ROWERZYSTÓW
W NIEMCZECH

Iaż, dr. Todt, generalny inspektor nie-

mieckiego systemu drogowego oświad<

czył ostatnio, że według statystycznych

obliczeń liczba obywateli niemieckich,

używających rowerów, jako środka loko-

mocji wynosi 15 miljonów. Jest przeto

rzeczą naturalną, że w systemie dróg na-

leży również uwzględnić potrzeby tych

obywateli i stworzyć dla nich warunki

jazdy, wykluczające, a. przynajmniej

zmniejszające niebezpieczeństwo. W tym‚

celu przeprowadzona zostanie przy dro-

gach niemieckich sieć drożyn dla użytku

rowerzystów.

36 MILJONÓW PASAŻERÓW
W JEDNYM MIESIĄCU

W sprawozdaniu dyrekcji berlińskich

zelektryfikowanych kolei dojazdowych

 

 

za miesiąc czerwiec podaną jest również
liczba pasażerów „których koleje te prze-
wiozły w miesiącu sprawozdawczym.
Okazuje się, że w ciągu tego jednego
miesiąca przewieziono nie mniej, jak 36
milionów pasażerów, W ciągu tego same-
go miesiąca roku ubiegłego przewiezio-
no 32 miljony pasażerów.

PRAWDZIWI GERMANIE

W Berlinie odbywa się obecnie turniej
zapaśników zawodowych, na którym za-
paśnictwo polskie reprezentują Sasorski
natomiast, obok innych reprezentują:
i Szczerbiński, Zapaśnictwo niemieckie
Adamczak z Berlina, Kochański z Ko-
lonji i Stromski z Holsztynu. Prawdziwi
Germanie.

DAWNE POZWY SĄDOWE

Wśród luźnych dokumentów miasta
Pucka, zachowało się w oryginalnych
formach 5 pozew sądowych puckich,
przechowywanych obecnie w archiwum
w Gdańsku. Pozwy wypisane są na
skrawkach papieru, opatrzone herbem

miasta Pucka i cztery z nich datowane są
z zamku puckiego. Jedną z pozw poda-
jemy w brzmieniu oryginalnem:

„Bastuba Maćku. Rozkazujęć pod wi-
ną, abyć stanął na ratusz do Pucka przed
Sąd Pucki do oddania świadectwa na
blizkoprzyszły poniedziałek, to jest na
dzień trzeci miesiąca Czerwca. W Zam-
ku Puckim die 28 maja R-o 1641. Michał
Łaski Podstarości Pucki”.

ILE ONA WYDAJE
Przed sądem w Nowym Jorku toczyła

się ciekawa sprawa, w której wdowa po
miljonerze angielskim, mr. Duff-Frazier,
występowała z żądaniem zmniejszenia

 

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA NAUKOWA

Język francuski w Polsce, — Na odbywa-

jącym się na Sorbonie kongresie profesorów

języka francuskiego zagranicą prof, Instytutu

Francuskiego w Warszawie, p. Clement wy-

głosił referat na temat nauczania języka

francuskiego w Polsce i w Jugosławii. Prof.

Clement podkreślił, iż poziom francuskiego

w Liceum francuskiem w Warszawie jest

równoległy z poziomem jakiegokolwiek lice-

um we Francji. Natomiast w Instytucie Fran-

cuskim w Warszawie pośród 800 słuchaczy,

znajomość języka francuskiego jest bardzo

nierówna, zwłaszcza wśród tych, którzy wy-

szli z prywatnych girmazjów w Polsce a nie

mega opłacać profesorów języka francuskie-

go. Prof. Clement podkreślił konieczność

podjęcia wysiłków w celu szerzenia znajo-

mości kultury francuskiej w Polsce, gdzie

młodzież ma obecnie do wyboru 3 języki,

a mianowicie prócz francuskiego język an-

gielski i niemiecki. Prof. Clement głosi ko-

nieczność wzmożenia akcji propagandowej

za pomocą ustanowienia stypendjów uniwer-

syteckich na wyjazd do Francji i zaleca po-

sługiwanie się fonograłem, radjem albo fil-

mem. Wspominając o filmie zaznaczył, iż

w Polsce idzie stosunkowo niewiele filmów

francuskich, a te, które są wyświetlane są

to niejednokrotnie filmy niemieckie w

wersji francuskiej,

ZJAZDY NAUKOWE_

Zjazd Higjenistów Polskich, — X-ty Zjazd

Higjenistów Polskich poświęcony Higjenie

Pracy i chorobom zawodowym, odbędzie się

w Katowicach w czasie od 20 — 22 wrześ-

nia br, Do 18-go września informacyj udzie-

la się w lokalu Tow. Higjenicznego, Warsza-

wa,Karowa 31. Głównemi tematami Zjazdu

są' 1) Urządzenia higieniczne na terenie wo-

jewództwa śląskiego, 2) Higjena pracy w

górnictwie, 3) Higiena pracy w hutnictwie,

4) Zagadnienie wód ściekowych w przemy-

śle, ze szczególnem uwzględnieniem okresu

kryzysowego, 5) Zagadnienie zadymienia w

miejscowościach przemysłowych. Wyżej wy-

mienione referaty wygłoszone będą na po-

siedzeniach plenarnych. Reszta releratów

bedzie wygłoszona na posiedzeniach 2-ch

sekcyj: 1) Higjeny pracy, 2) Chorób zawodo-

wych. Składka za uczestnictwo w Zjeździe

wynosi zł, 10 dla członków i 5 zł. dla osób

towarzyszących. Uczestnikiem Zjazdu może

być każda osoba, zajmująca się naukowo

lub praktycznie higieną. Komitet Wykonaw-

czy przyjmuje zgłoszenia członkostwa w

Zjeździe. Adres Komitetu Wykonawczego —

Warszawa, Karowa 31, tel. 663-46P. K.O.

1888. Zgłoszenia komunikatów przyjmuje

Komitet Wykonawczy od dnia 1 sierpnia

b. r, Referaty zgłoszone i przyjęte na Zjazd

oraz wnioski referatów w całości lub w do-

kładnem streszczeniu będą ogłoszone dru-

kiem w miesięczniku „Zdrowie Publiczne”.

Przed kongresem fizjologów. — Na roz-

poczynający się w tych dniach w Leningra-

dzie międzynarodowy kongres fizjologów

przybyło już 210 delegatów ze St. Zjedno-

czonych, 73 z Angli, 71 z Francji, 52 z

Włoch, 32 z Japonii, 28 z Austrji, 23 z Cze-
chosłowacji, 20 z Polski, 19 z Chin etc,

ki, Córka pani Duff otrzymuje mianowi-
cie zgodnie z testamentem ojca swego
105.000 dolarów rocznej renty. Z tej zaś
sumy, jak twierdzi matka, wydaje na u-
branie 5.400 dolarów, na lekcje muzyki
900 dolarów, na inne lekcje 2,250 dola-
rów, na lekcje tańca i ślizgawkę 150 do-

larów, na pensje sekretarza i guwernant-

ki 4.500 dolarów, na dentystę 3.600 do

larów, na lekarza 2,250 dolarów, na róż*

ne rozrywki 1.800 dolarów, na wycieczki
i podróże 5.250 dolarów. Ogółem, stwier-
dza pani Duff - Frazier, w ciągu 18 mie-
sięcy wydatki córki wyniosły 68.000 do-
larów. Jak na 15-letnią pannę jest to nie-

zły budżet. Otóż pani Frazier pragnie za-
prowadzić szereg oszczędności i zmniej-

szyć wydatk', na co jednak musi otrzy -

mać zezwolenie sądu wobec formalnego

brzmienia testamentarnego zapisu. Cie-

kawe, jak się sąd ustosunkuje do żądania

pani Frazier i jak będzie brzmiałwyrok.

DOSTALI I ZRZEKLI SIĘ
Ambicję sięgającą widocznie poza

grób m'ał pewien Amerykanin, Laon

Mac Berny z San Pedro w Kalifornii,

który przed zgonem zapisał testamentar-

nie Stalinowi i Rooseveltovi... po 1.000

dolarów, Nie należy sobie zaraz wyobra-

żać, iżby ekscentryczny kalifornijczyk

miał był miljonerem, któremu chodziło o

jak'ś wybryk. Wprost przeciwnie, Mac

Berny posiadał tylko te 2.000 dolarów,

tak, iż dzieciom swoim nie pozostawił ani

centa. Gdy prezydent Roosevelt dowie -

dział się o osobliwym prezencie, zrzekł

się go natychmiast na rzecz dzieci zmar-

łego. Po pewnym czasie nadeszła z Mo-

skwy taka sama decyzja zrzeczenia się

ze strony Stalina. Cel jednak został o-

siągnięty: prasa amerykańska rozpisuje

się o ekscentrycznym legacie i Mac Ber-

ny, nieznany za życia, stał się głośnym

po śmierci. 

Doskonale prowadzony przez prof
Kazimierza Nitscha „Język Polski”, or -
gan Tow. Miłośników Języka Polskiego
(roczna przedpłata zł, 5 » daje w każdym
zeszycie odpowiedzi na przeróżne wąt-
pliwości w sprawach poprawnego mówie-
nia i pisania. Jedno z takich zapytań w
ostatnim numerze tak brzmiało:

* Zbliża się chwila, że stanę przed

Styksem, a wówczas chciałbym zwrócić

się do Charona z przemową, zaczynają-

są się od słów: „przewieź mnie, proszę,

do krainy cieniów”, ale boję się, czy nie

spotkam się z groźnem spojrzeniem i

cierpką uwagą, że teraz nie używa się

formy cieniów lecz cieni. Byłby to dla

mnie, miłośnika Języka Polskiego, cios

okropny i nie mam innego wyjścia, jak

zwrócić się do Szanownej Redakcji z u-

( silną prośbą o radę i wyjaśnienie, jak

tworzyć 2. przyp. |. mn. podobnych rze-

czowników r. męskiego.

Corazto częściej spotyka się w mowie

iw druku afektacy'ną miękką końcówkę

r. ż, zamiast prostodusznej i, że tak po-

wiem, fizjologicznie wymagalnej twardej

końcówki -ów. Nie jestem upartym i by-

najmniej nie dążę do powrotu do daw-

nej, używanej przez Piotra Skargę, formy

obywatelów zamiast dzisiejszej obywate-

li; nawet gotów jestem przyznać racjo-

nalność (jeśli specjaliści tak zawyroku -

ią) spotkanego w pewnym podręczniku

wojskowym wyrażenia „Pluton własny:

100 naboi + 1 R. K. M. z 5-a taśmami
nabojów”, ale nie mogę w żaden sposób

spokojnie czytać ogłoszenia w gazetach

że zdun podejmuje się naprawy piecy,

albo, że maszyna zgniotła robotnikowi

pięć palcy, a nawet, przyznam się, że gdy
usłyszałem w pewnym odczycie słowo

profili zamiast profilów, to straciłem wą-

tek kilku następnych zdań, zanim zrozu-

miałem, że prelegent mówi o profilach
czyli wykresach  "'
Odpowiedz zaś brzmiała tak: — My

się Pan, przypisując końcówce -ów więk*

NAŁAMACHCZASOPISM
Poeci medyccy, — Myśl Narodowa dru-,

kuje świetne studjum K. L. Konińskiego

o Bibljotece Medyckiej, w której pojawiło

się dotychczas tyle wybitnych utworów:

Maryli Wolskiej, Beaty Obertyńskiej, Mi-

chała Pawlikowskiego, listy Grottgera etc.

Oto jak Koniński charakteryzuje poetów

medyckich:

Cechą znamienną a wspólną autorów Bi-

blioteki Medyckiej jest to, cobym nazwal

„formizmem retrospektywnym”, co ma zna*

czyć: rozkoszowanie się, nietylko wspom*

nieniami i tradycjami, lecz i, przedewszyst-

kiem, różnolitemi kształtami przeszłości, nie-

tylko więc treściwo - uczuciowe, lecz i for-

malno - estetyczne. Nie jest to jednak epi-

gonizm; bo epigonizm naśladuje dlatego, że

nie umie inaczej, a tutaj naśladuje się włas=

nowolnie, ze świadomym zamiarem. Dowo-

dem zaś, że tak właśnie rzecz się ma, jest

to, że zależnie od ochoty i fantazji naśla-

duje się tu rozmaite style i rozmate epoki —

przez wczuwanie się, przez sympatję, Jest

jakaś bardzo wytrawna rozkosz w takiem 
budżetu wydatków małoletniej swej cór: 4

swobodnem władztwie nad stylami i czasa-

mi. W takiem porównawczem przeżywaniu

ARABJA W PARYŻU

Blisko sto tysięcy Arabów znalazło

przytułek i pracę w Paryżu. Nad brzega-

mi Sekwany powstała Arabja w wydaniu

kieszonkowem. Arabowie znajdują się w

tej szczęśliwej sytuacji, że nie potrzebują

się obawiać, jak inni cudzoziemcy, wysie-

dienia z racji kryzysu i wzrostu bezrobo-

cia. To im nie grozi. O ile pochodzą oni

z Algieru, Tunisu, Marokka mają za so-

bą prawo stałego przebywania we Fran-

cji i wykonywania tu wszystkich zawo -

dów. Przeważnie też Arabowie osiedia-

ją się w Paryżu na stałe, czują się jak u

siebie w domu, żyją swojem życiem, ma-

ją swój meczet, swoje szkoły, ba, nawet

swoje dzielnice. Zamożnych jest między

nimi mało, główna masa składa się z ro-

botników i rzemieślników, pozatem

drobni handlarze, przekupnie.

Do umiejscowienia ludności arabskiej

w Paryżu przyczynił się w dużym stopniu

b. prefekt policji Chiappe. Arabowie da-

wali się mocno we znaki szynkarzom,

sklepikarzom, w których pili, jedli, bra-

li towary. Spoczątku płacili, potem brali

na kredyt, a przy okazji, czasem bez 0-

kazji rozbijali łby swym wierzycielom.

Policja miała z nimi dużo kłopotu. A że

są to obywatele francuscy i prócz tego

mahometanie, więc nie można było trak-

tować ich jako niewygodnych cudzoziem-

ców. Wówczas to Chiappe wpadł na po-

mysł zlokalizowania plagi arabskiej; z

pomocą rządu wybudowano meczet bli-

sko Vincennes, przy meczecie — Ка -

wiarnie i restauracje arabskie. Tu Ara-

bowie jedli, pili, modlili się i... bili się

między sobą. Dzielnice Javel, Menimon-

tant i inne odetchnęły z ulgą, Arabowie

wynieśli się.
I byłoby wszystko w porządku, gdyby

nie to, że meczet zaczęli tłumnie zwie-

dzać cudzoziemcy, zwiedzający Paryż.

Arabowie nie wytrzymali. Obudził się w 

Kłopoty językowe
szą starość, bo w zabytkach od począt-
ku spotykamy obie, a teoretycznie -ów

jest nowe u wszystkich z nich, i tylko u
niektórych. Niesłuszne jest też szukanie
uzasadnienia w stronie „fizjologicznej“,

bo przyczyna — o ile ją można znaleźć —

jest raczej graficzna lub znaczeniowa:

wahając się między napisaniem naboi
(tak według ortografji) a naboi niejeden

wybierze nabojów; to znów posłyszy się

wyssaną z palca zasadę, że męskoosobo-

we muszą mieć ów, bo -i jest żeńskie,
rzeczowe, i t. p, — A co jest „afekta-

cyjne”, to też czasem zależy od smaku:

dla nas np. naturalniejsze jest pisarzy

niż pisarzów, obywateli niż obywatelów,

nie mówiąc już o jedynie możliwem nau-

czycieli, gdy niektórzy używają strasz-

nych nauczycielów. Zdaje się nam też nie

ulegać wątpliwości, że dziś szerzy się

ów, nie -i: por. np. tradycyjne „święto

Trzech Króli" obok nowego „zjazdu

trzech królów".
Naogół każda gramatyka pouczy, że w

rzeczownikach męskich „miękkich” moż-

liwe są w dopełnianiu |. mn. dwie koń-

cówki: -i i -ów, żadna jednak nie poda

ściśle, które z tych wyrazów mają -i, a

które -ów: w języku kulturalnym napew-

no mówi się tylko: koni, śledzi, paznok-

ci, pieniędzy... napewno tylko: palców i

pieców, ale większość ma obie formy:

cieni i cieniów, obywateli i obywatelów,

naboi i nabojów; profil jest nowy i dość

rzadko używany w tym przypadku, tru-

dno więc orzec, jak u niego „lepiej”, ale

powodu do potępienia profili niema. O-

gólne przyczyny tego stanu rzeczy —

drażniącego wielu ludzi — wyjaśnia tak

ściśle naukowy Łoś (Gram. pol. III 49 —

51), jak i półpopularny Kryński (Gram.,
4, wyd., 67 — 9), ale szczegółowe wyka-

zanie, dlaczego w jednych słowach tak,

a w drugich inaczej, wymagałoby poszu+
kiwań bardzo mozolnych, a mimo to czę
sto bezowocnych.

a

elementów stylu epoki, jak język ze swojem

słownictwem, zdobnictwem i rytmiką, jak

obyczajowość, w każdej epoce inna, jak,

inne przy każdym stylu życia, liryczne na-

strojenie; nawet, niby to taka powierz-

chowna tylko odmienność czasów, odmien-

ność stroju i sprzętu domowego dać może

gdy jest przeżywana porównawczo, przy-

jemność estetyczną bardzo dojrzałą. Auto-

rowie B. M. nie znają wycieczek ponętniej-

szych nad wycieczki w przeszłość,

TEATR

Polskie sztuki teatralne zagranicą. — W)

ubiegłym roku wystawiono zagranicą m. in.

następujące sztuki autorów polskich: „Spra-

wa Moniki" Morozowicz-Szczepkowskiej w

Holandji. i Ameryce, „Teorja Einsteina"

Cwojdzińskiego w Czechosłowacji, Austrii

i Ameryce, „Fraulein Doktór" Tepy w Ru-

munji, „Tamten“ Zapolskiej w Niemczech

p. t. „Warschauer Zitadelle“, „IvarKreuger“

Tepy na Litwie i w Brazylji. Akcję pośred=

niczącą przy, wystawianiu tych sztuk pro=

wadził Związek Artystów i Kompozytorów:

Scenicznych (ZAIKS),

 
Z Z

nich duch chciwości i zmysł handlu. Za-

częli wtykać turystom „prawdziwe” dy-

wany smyrneńskie z Drezna, mosiężne

lichtarze i biżuterję wyrobu czeskiego i

t į. brie - A brac. „Nabijali w butelkę”

naiwnych, biorąc za rzeczy warte 5 fran-

ków po 50 i 100, jak się dało. Wynikło z

tego, co wyniknąć musiało: pobili się

między sobą. I znowu policja miała dużo

do roboty z uspokojeniem gorących sy*

nów Afryki,

CIEKAWE ODKRYCIE

ARCHEOLOGICZNE W SZWECJI

W Upland, w Szwecji, niedaleko Upsa*

li, zrobiono ciekawe odkrycie archeolo-

giczne, z okresu Wikingów. Jest to t.

zw. grób łódkowy ze szkieletem kobiety,

spoczywającym w łodzi, około 4 metrów

długiej i zachowany lepiej, niż inne po-

dobne szkielety, jakie znaleziono w

Szwecji, niepochowane w ziemi. Łódź m+

piękny kształt, zrobiona jest z mocnych

desek dębowych i złożona została w war<

stwie gliny. W grobie znaleziono zbiór

przedmiotów rzucających światło na 0-

byczaje obserwowane przez Wikingów

podczas ceremonii pogrzebowej.Kobieta

została pochowana ze swym koniem i

psem, które zostały zabite przed pogrze-

bem. W swą ostatnią podróż wyposażo-

na została nietylko w wiosło i czerpak,

lecz również i w żywność, w pierścień

ze złotego drutu, narzędzia tkackie, nie-

ckę i pięknie rzeźbione drewniane żagle

CO ZOSTAWIĆ?

— Nie wiem, co zostawić w domu

przed wyjazdem na letnisko, a co zabrać

ze sobą...

—Ah, to proste! Zrób tak, jak ja: za-

bieram ze sobą tualety — zostawiam w

domu męża! 



Kłopoty wyborcze sanacji wileńskiej
Arcydzieło pp. Cara i Podoskiego

obliczone było na „wykiwanie* opozy-
cji, gdy zaś się okazało, że opozycja
„wykiwać się nie dała i nie stanęła
do wyborów, powstało wiele kłopotów,
z któremi sanacja nie wszędzie urn'e
sobie poradzić.

Zaczęło się od Senatu. Ogłoszono
rejestrację osób, uprawnionych do
głosowania. W pięknej sali posiedzeń
zarządu miejskiego zasiadła komisja
rejestracyjna,
Wpadłem któregoś dnia, by obejrzeć

zbliska, jak wygląda rejestracja.
Znalazłem na miejscu 7-miu człon-

ków komisji i ani jednego rejestrują-
cego się. To też z dużą dozą sceptycyz-
mu przyjąłem wiadomość, że już się
zarejestrowało ponad 3 tysiące osób.
Sceptycyzm mój znalazł niebawem po-
twierdzenie we wzmiance „Slowa“
które w numerze z dn. 18 lipca liczbę
zarejestrowanych określiło cyfrą 1200
osób, zaś cyfra 3000 miała oznaczać
ogólną liczbę uprawnionych, Ale i te
liczby nie odpowiadały ściśle faktycz-
nemu stanowi rzeczy.
Gdy onegdaj powtórnie odwiedzi-

lem komisję rejestracyjną, którą w
międzyczasie przeniesiono z pięknej
sali do małego pokoiku, zastałem ten
sam obraz: 7 członków komisji i... 0
rejestrujących się, Ale zarejestrowa-
nych na listach figurowało już około
5.000.

Skąd się oni wzięli?
W sposób nader prosty. Zażądano

list członków izby adwokackiej, izby
lekarskiej, oraz wykazu członków po-
szczególnych organizacyj gospodar-
szych i społecznych, no i urzędów, z
których dopiero powpisywano na listy
Au tych, co prawo glosu posia-
ali,
W ten sposėb zdolano ustaliė, že

Wilno posiada znacznie więcej osób
uprawnionych do głosowania senackie-
śo, niż owe 3 tysiące, o których się mó-
wiło na początku,

Liczbę tę dałoby się określić cyfrą
7, a może i8 tysięcy. Ile z tego osobiś-
cie się zarejestrowało, ustalić do-
kładnie nie mogę, gdyż członkowie
komisji odmawiają (z przyczyn zrozu-
miałych) informacyj. W każdym razie
nie będzie przesady, jeśli powiemy, że
osobiście zarejestrowało się 10, a
może nawet 15 proc. osób, wciągnię-
tych następnie na listy,
Na tem jednak kłopoty wyborcze sa-

nacji nie kończą się.
Gdyby do wyborów stanęła opozy-

cja, cały impet i ostrze walki zwróco-
ne byłoby przeciwko reprezentantom
stronnictw opozycyjnych. Obecnie jed-
nak wszelkie rozgrywki siłą rzeczy od-
bywać się będą wewnątrz obozu sana-
cyjnego.
Przedsmak tych rozgrywek pozna-

liśmy już z artykułu b. posła Mackie-
wicza, który żali się w „Słowie'” na to,
iż sejmik powiatowy wileńsko - trocki
wybrał do zgromadzenia wyborczego
samych „naprawiaczy* z całkowitem
pominięciem reprezentantów ziemian
sanacyjnych.
Jak wobec tego będą wyglądali

Nowość!!
JULJAN PODOSKI

ORŁY
NA ZIEMI

POWIEŚĆ

 

z życia osadników kresowych, „któ-

rzy, jak prawdziwe Orły, zstąpili z

wyżyn bohaterstwa bez miary w sza-

re życie, pełne łez i zawodów”.

240 stron cena 3 zł. 85gr    

przywódcy ziemian, którzy zapewniali,
że tylko nowa ordynacja gwarantuje
im możność posiadania swej reprezen-
tacji w parlamencie, „Entuzjazm* dla
dziela pp. Cara i Podoskiego posunię-
to tak daleko, że nawet opodatkowano
biednych ziemian na cele wyborcze.
Mówi o tem okólnik Nr, 35, podpisany
przez p. Stanisława Wańkowicza, a
wzywający ziemian do wpłacania do
dn. 1 września r. b. 20 proc. podatku
gruntowego państwowego na cele wy-
borcze.
Jak twierdzą złośliwi, za uzbierany

w ten sposób fundusz mają zamiar b.
posłowie sanacyjnych ziemian kreso-
wych, ofiarować autorom ordynacji |

Wilno w lipcu 1935 r.

wyborczej po osadzie, naśladując po-
darunek racławicki.
Swoją drogą ciekawą byłaby staty-

styka wpłaty tych składek. Ilu też zie-
mian zgodzi się z końcowem zdaniem
okólnika p. Wańkowicza co do „waż-
ności akcji wyborczej dla żywotnych
interesów ziemian”, przyczem „lekce-
ważenie tej akcji miałoby mieć kata-
strołalne następstwa”.
Obawiam się, że na apel p. Wańko-

wicza odezwie się znacznie mniej osób
niż na odezwy prezydenta miasta d-ra
Maleszewskiego, wzywające do reje-
strowania się na listy wyborców se-
nackich.

P. K-cki.  

$mutne czasy i szkodliwi ludzie
Historja i okolica Pilicy — Bieda i bolączki — Żydzi wzięli

wszystko w posiadanie — Rola p. p. Arkuszewskich
(Od własnego korespondenta)

Miasteczko Pilica leży w pięknej oko-
licy powiatu olkuskiego. Pilica, to bar-
dzo starożytna miejscowość, rodzinne

śniazdo Pileckich, z rodu których Elżbie-
ta była żoną wielkiego króla Jagiełły
Również Jakób Sobieski, syn wielkiego
króla Jana, był przez krótki czas jej oby*
watelem. O 250 mtr. na południe od
miasteczka, bije kilka krynicznych źró-

deł, skąd wypływa jedna z piękniejszych
rzek w Polsce, także zwana — Pilicą.
Poprzestańmy jednak na tym krótkim

wstępie historyczno - geograficznym, a
zajmijmy się opisaniem tutejszych I/cz-

 

Dla kupców chrześcijańskich
najlepszym organem reklamy jest

„WARSZAWSKI DZEEWNEK WARRODBDOWY**

 

  

Z CAŁEGO ПР/ав)
KAMIŃSK
 

Zgon &. p. ks. Bolesława Korwin - Szy-
manowskiego. — W dniu 29 b. m. na
cmentarzu parafjalnym w Kamińsku pod
Piotrkowem złożono na miejsce wiecz-
nego spoczynku zwłoki miejscowego pro-
boszcza ks. d-ra Bolesława Korwin-Szy
manowskiego, szambelana Jego Świąto
bliwości konsultora diecezji częstochow-
skiej, kanonika honorowego  kolegjaty
kalisiciej, b. długoletniego dziekana gi-
delskiego i gorzkowickiego, zmarłego na-
gle w dniu 26 b. m. w wieku lat 56, w
31-ym roku kapłaństwa (M. Kar.).

KALISZ
 

Nabożeństwo za duszę Ś. p. brygadjera
Mączyńskiego. — Staraniem Stronnictwa
Narodowego w Kaliszu odprawione zo-
stało w sobotę, dn. 27 lipca r. b., o godz.
9-ej rano, nabożeństwo żałobne w koś-
ciele św. Mikołaja za bohaterskiego ob-
rońcę Lwowa, ś. p. Brygadjera Czesława
Mączyńskiego. Mszę św. żałobną i modły
przy katafalku odprawił ks. dr. Stani-
sław Zaborowicz. W nabożeństwie wzię-
ły udział; Stronnictwo Narodowe, Naro
dowa Organizacja Kobiet i Cechy rze-
mi.eślnicze ze sztandarami, a nadto obec-
ni byli przedstawiciele BBWR., p. mec.
Stanisław Szal i p. dr, Niepokojczycki,
natomiast świecili nieobecnością przed-
stawiciele władz.

Odpust w kościele OO. Franciszka -
nów. — W dniu 2 sierpnia r. b, przypa-
da w kościele OO. Franciszkanów odpust
ku czci N. M. P. Anielskiej. W czwartek,
dn. 1-go sierpnia, jako w wigilję uroczy-
stości, odprawione będą o godz. 6 popoł
nieszpory z Wystawieniem i kazaniem.
W dniu 2 sierpnia porządek nabożeństw
następujący: prymarja o godz. 7 rano,
msze św. o godz, 9 i 10, suma z Wysta-
wieniem i kazaniem o godz. 11-ej. Niesz-
pory uroczyste o godz. 6 popoł,

Kaliszanin zwycięzcą w Spaa. — W
składzie ekipy polskiej, która wygrała
najważniejszy konkurs jeźdźców o Pu-
har Narodów w Spaa znajdował się wie-
lakrotny zwycięzca, kaliszanin, p. rot-
mistrz Szosland, który bieg ten odbył bez
błędu.

Chłopiec wypadł z pociągu. — Do
szpitala św. Trójcy w Kaliszu przywie-
ziono ciężko poturbowanego chłopca,
9-letniego Stanisława Olejniczuka, ia-
dącego z matką i rodzeństwem ze Stani-
sławowa. Chłopczyk pod Kaliszem wyj
rzał w czasie biegu z pociagu i upadł na
tor, doznając ciężkich obrażeń całego

 

Napcd bandytów na plebanje
Zastrzelili gospodynię—Kilka osób rannych

W poniedziałek dnia 29 b. m. dwuch
bandytów urządziło napad na plebanję
we wsi Przesmyki w pow. siedleckim.

Bandyci byli zamaskowani i uzbroje-
ni w rewolwery. Wpadłszy na plebanję
wymierzyli bandycj rewolwery w księ -
dza, domagając się wydania pieniędzy i
kosztowności. Krzyki i wrzaski obudziły
śospodynią Apolonję Szymańską, która
zęrwawszy się, przez okno wszczęła a-

larm. Wtedy bandyci dali do gospodyni
trzy strzały. Szymańska zmarła od ran
wkrótce.

Zbóje, obawiając się obławy, nic nie
zdążyli zrabować, połączyli się z trzema
stojącymi na czatach i uciekli Za ucie-
kającymi bandytami wyskoczył oknem
ksiądz, alarmując po drodze mieszkań-  

ców. Jednocześnie zakrystjan zaczał
bić w dzwony, włościanie zaś w dzwon.
ki alarmowe, używanz podczas pożaru.
Chcąc udaremnić pościg, bandyci zno-

wu dali kilka strzałów w stronę księ-
dza, lecz chybili. Mimo ostrzeliwania się
ludność uzbrojona w kłonice, widły, koły
itp. zarządziła pogoń. Wkrótce do pości-
gu przyłączyła się policja. W wyniku je-
den ze ścigających mieszkańców został
ciężko ranny, kilku zaś lżej,

Istnieje przypuszczenie, iż są to człon-
«owie tej samej szajki bandyckiej, która
dn. 12 b, m. dokonała rozbicia kasy о-
dniotrwałej w Spółazielni Mleczarskiej w
Sterdyni (pow. Sokołowski), rabując 5
tysięcy złotych.  

ciała. Chłopiec przez kilka godzin nie
odzyskał przytomności, przeto zachodzi
obawa o jego życie.

ŁÓDŹ
 

Przed procesem 16 b. radnych miej-
skich. — W piątek, dnia 2 sierpnia odbę-
dzie się proces 16 byłych radnych, któ -
rzy oskarżeni zostali o wywołanie zajść i
udział w nich na posiedzeniu plenarnem
rady miejskiej w dniu 28 maja r. b. Pro-
ces ma się odbyć na sali sądu grodzkie-
go.
Przed sądem staną następujący radni:

ze Stronnictwa Narodowego: adw. Kazi-
mierz Kowalski, Antoni Czernik, Anton:

belka. Franciszek Miłoch, Wincenty Ko-
żuchowski Aleksander Stolarek, Józef
Kwiatkowski Stanisław. Gonera, Walen-
ty Sośnicki, Roman Siedlanowski i dr
Czesław Rostkowski; z PPS: Janusz Ur-
bach : Golińsk: zaś z ugrupowań żydow-
skich: radni, Folenderski, adw. Józef
Wajcman i Abram Sztajnsznajder.
Wszyscy zostali postawieni w stan o-

skarżenia z art. 128 k. k., z którego gro-
zi kara aresztu do 6 miesięcy lub grzyw-
ua Skład sądu nie został jeszcze ustalo-
ny. Oskarżonych będzie bronić 16 adwo-
katów.

ŁOMŻA

Konsekracja nowego kościoła w Jed-
wabnem. — J. E. ks. biskup Stanisław
Łukomski dokonał konsekracji nowego
kościoła w Jedwabnem, Parafja jedwa-
bińska posiadała drewniany kościół, któ-
ry padł ołiarą płomieni w czasie walk
rosyjsko - niemieckich podczas wojny
światowej. Staraniem ówczesnego pro-
boszcza w Jedwabnem, ks. Kostro, zbu-
dowano kaplicę, ale dy wróciły z Rosji
rzesze wyśnańców, potrzeba kościoła
stała się paląca i wówczas, w roku 1925
nowy proboszcz, ks. Andrzej Gawędzki
przystąpił do budowy świątyni. Pracę je-
go, mimo niezwykle trudnych warunków,
spowodowanych srożącym się od lat kry-
zysem gospodarczym, kontynuowałna -
stępca, ks. proboszcz Szumowski i dzię=
ki gorliwej pomocy paraf' an w ciągu 4 lat
doprowadził ją do szczęśliwego końca. W
dniu konsekracii miasto zostało udeko-
rowane sztandarami, a wierni mimo u-
lewnego deszczu tłumnie zapełnili koś-
ciół.

MILANÓWEK

 

 

Zebranie wyborcze rady. — W ubie-
głym tygodniu odbyło się posiedzenie
rady gminnej dla wyboru delegata do
zgromadzenia okręgowego. Radni naro-
dowi w liczbie 7 złożyli deklarację, że
nie będą brali udziału w wyborach, po-
czem opuścili posiedzenie. Sanacy;na
część rady dokonała wyboru we włas-
nem gronie, Delegatem został wybrany
p. Gliński znany z afery z biletem ko-
lejowym Związku Gmin.

PRZEMYŚL

180 na 1000. — Zarządzenia wyborcze

napotykająna zupełną obojętność. Mimo
apelu starosty i prezydenta miasta, po
prawo głosu do senatu zgłosiło się zaled-
wie 180 osób. Są to przeważnie urzęd-
nicy i Żydzi. Jest to cyfra śmieszna, sko-
ro się zważy, że uprawnionych jest co-
najmniej tysiąc osób. Dla ratowania sy

  

tuacji magistrat zarządził wypełnienie
list na podstawie spisów magistrackich.
Z narodowców nie zarejestrował się nikt.

TOMASZÓW LUBELSKI
 

Pożar w Majdanie Sopockim. — We
wsi Majdan w Sopocki, w zabudowaniach
Antoniego Burdy wybuchł pożar, który
zniszczył 6 domów mieszkalnych, 21 bu-
dynków gospodarkich, narzędzia, sprzę:
ty domowe i część tegorocznych zbiorów
Straty wynoszą około 15000 zł. Przy»
czyny pożaru narazie nie zdołano usta-
lić. Dochodzenia prowadzą władze noli-
cyjne.

WARTA

Stosunki w handlu zbożowym. Dziwnie
ułożyły się stosunki w handlu zbożowym
w Warcie. Pomimo, że właścicielami 2-ch
młynów motorowych są Polacy, jednak
handel zbożem koncentruje się w 90 proc.
w rękach Żydów.
Cały kontyngent zboża, jaki zużywają

oba młyny, t. j. zgórą 600 korcy na do-
bę, przemielają Żydzi na swój rachunek
i wywożą mąkę do Łodzi. Doszło już do
tego, że Żydzi kupują zboże od włościan
na podwórzach p. p. młynarzy. Na zapy-
tanie, co jest przyczyną tych nienormal-
nych stosunków, których przedtem nie
było, panowie młynarze odpowiadają z
rumieńcem wstydu, iż głównym powo-
dem wytworzonych stosunków anormal-
nych jest brak gotówki w obrocie.
Koniecznością zatem jest, by ktoś z

Polaków, rutynowany w handlu zbożo-
wym, wszedł w porozumienie z właści-
cielami młynów w Warcie i wyparł Ży-
dów. Młynarze bowiem nie są związani
żadną umową.

 

WŁOCŁAWEK

"Wyjazd na urlop J. E, ks. biskupa. —-
JE. ks. biskup ordynarjusz Karol Radoń:
ski wyjechał na urlop do rodziny w Wiel-
kopolsce. Spowodu choroby J. E. ks. bi-
skupa Sufragana Wojciecha Owczarka
zarząd diecezją objął ks. kanonik M.
Skowronek.

  

PILICA, w lipcu.
nych bolączek i smutnych wypadków.
Większość tutejszych mieszkańców nie
zdaje sobie nawet sprawy z bogatej i
sławnej przeszłości Pilicy, Nic dziwne-
go, bo większość tę stanowią, jak zresz=
tą wszędzie na wschodzie Polski — Žy-
dzi, Decydu'ącą oni odgrywają rolę w
handlu i przemyśle.
Właścicielami czterech autobusów kur-

sujących do Sosnowca, oraz Olkusza i
Zawiercia są Żydzi - Rusinkowie. Opłaty
za przejazd autobusami są różnorodne,
inne dla Żydów — inne dla chrześcijan.
Naprzykład za przejazd do Zawiercia od
chrześcijan pobiera się po zł. 1,50, a od
Żydów zaś po zł. 1.00, oczywiście regulo-
wanie należności za przejazd odbywa się
w sposób dyskretny, aby tej, niczem nie-
usprawiedliwionej różnicy, chrześcijanie
nie mogli zauważyć. Przed niedawnym
czasem przynajmniej szoferzy byli jesz-
cze katolicy, obecnie i to się już zmieni-
ło i większość wśród nich stanowią
Żydzi.

szego żydostwa przyczynił się w dużej
mierze, a i nadal się przyczynia — p.
Arkuszewski. P. Arkuszewski posiada
maąqtek ziemski i zamek w Pilicy i Smo-
leniu. P. Arkuszewski jako właściciel fa-
bryki drożdży, przyjął wspólnika Żyda
ze Wschodu, niejakiego Rakowszczyka.
Po śmierci Rakowszczyka przez szereg
lat rządziła w fabryce jego żona, a po
śmierci tejże objęła znów rządy pozosta-
ła po niej córka. Ta rozmawia, takw
biurze, jak i publicznie, nie polskim lecz
rosyjskim językiem z innym wschodnim
Żydem.

Administracja fabryki drożdży daje
głównie zarabiać Żydom. Słabo opłacany
przewóz węgla do fabryki uskuteczniają
chłopi, zaś przewóz wyrobionych droż-
dży do żydowskich hurtowni Żydzi, za co
się już płaci nieco drożej.

Tartak, zawsze czynny (z wy'ątkiem
świąt żydowskich), dzierżawi Żyd Raz-
ner, młyn — Żyd Ch. Wajnsztok. Śłód
wyrabia tenże Wajnsztok. Piec wapienny
dzierżawi również Żyd, mleko z majątku,
mimo istniejącej mleczarni spółdzielczej,
zabiera również Żyd, a wszystko to jest
własnością p. Arkuszewskiego. Odbior-
cami zboża i drzewa z rozległych pól i
lasów są ciż Żydzi: Wajnsztok i Razner.
Nic więc dziwnego, że biedni do niedaw-
na Żydzi, dzięki p. Arkuszewskiemu,
obrośli obficie w pierze i mocno shar-
dzieli, nawet wobec swojeśo protektora
i dobrodzie'a. Jeszcze przed kilku laty
Chaimek Wajnsztok przybywał na każde
zawołanie p. Arkuszewskiego i pokornie
stawał w progu. Teraz dla przebycia 300
mtr. drogi od siebie żąda już przysłania
po siebie — powozu, do czego pp. Arku-
szewscy, ojciecisyn, skwapliwie się sto-
suią.

Jeżeli tak dalej będzie trwało, to ich
podwo'e i ich powóz, staną się Chaimka
podwojami i powozem, wątpię jednak czy
wówczas tenże Chaimek zechce p. p.
Arkuszewskim wydzierżawić młyn i po-
słać po nich swój powóz. - ч—
Nic więc dziwnego, że wielu ludziom

nasuwa'ą się rozmaitego rodzaju reflek-
sje, Żydzi się bowiem bogacą, a więk-
szość Polaków w Pilicy i okolicy ledwie
wegetuje. Bieda panuje tutaj wszech-
władnie. Jakie są tej biedy inne przyczy
ny i objawy — napiszemy nóżniej.

Bezstronny.

 

Pokątne Śluby i rozwody
„arcybiskupa“ Farona

KAP podaje: „Faron, zwący siebie
szumnie „arcybiskupem polskiego koś -
cioła starokatolickiego miał ostatnio kło-
poty. Komisja budowlana poleciła mu o-
puścić lokal kaplicy przy ulicy Żelaznej
Jednocześnie zdarzyło się, że został
przytrzymany w czasie rewizji domu przy

ulicy Miedzianej, gdzie poszukiwano ko-
munistów. Wypadło mu więc obejrzeć się
za nową siedzibą, Wreszcie znalazł ją
przy ulicy Długiej w małem mieszkanku,
zresztą aż za wielkiem, by zgromadzić
kilkudziesięciu „wiernych.

Skąd się oni biorą, najlepiej świadczą
odczytywane co niedziela „zapowiedzi”,
których liczba jest nadmiernie wysoka w
stosunku do ilości „paraijan“. Interes z
pokątnemi ślubami i rozwodami — to
jest istota działalności Farona. Nie prze-
szkodziło mu w tem nawet czasowe
„zamknięcie kaplicy, gdyż udzielał ślu-
bów w „warszawskiej katedrze" — jak

 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

AKTUALNA PRACA P. T.

Myi Oni w Walce o Konstytucje
Pro. BOHDANA WINIARSKIEGO

Stron 80. Cena zł. 1.80.  

pisze — marjawitów. Dziękuje im za to
w swem piśmie i stwierdza, że prawdzi-
wych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Czyżby marjawici znów szukali kogoś do
unji?

Ostatniej niedzieli w nowej kaplicy
odbyło się nabożeństwo z kazaniem, w
którem nie zabrakło napaści na Kościół.
Między innemi kaznodzieja wmawiał w
słuchaczy tego rodzaju brednie, jak np.
więzienie i torturowanie przez Kościół
ks. Kopernika”.

 

 

NĄGRODZONA PRZEZ AKADEMJĘ

UMIEJ. W KRAKOWIE KSIĄŻKA

Z. WASILEWSKIEGO

Cena zł. 5 (z przes.)

Do nabycia w Admin, „Myśli Naro-

dowej” Al. Jerozolimska 17.

Konto w P.K.O. Nr. 3105,

Do powodzenia ekonomicznego tutej-
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Šląskie koncerny obce
Jest rzeczą wszystkim w Polsce

znaną, że t. zw. „wielkie koncerny”
uaOem Śląsku należą do obcych.

tak:
SRA „Skarboferme”, czyli Spółka
dzierżawna kopalni skarbowych jest
ekspozyturą kapitału francuskiego, do
spółki z rządem polskim.

2) Koncern „Robuz”, będący spół-
ką sprzedaży szereśu średnich i
mniejszych kopalń węgla (również nie
polskich), jest ekspozyturą žydow-
skiego kapitału międzynarodowego,
firmowanego przez Żydów, bądź wy-
chrztów, posiadających obywatelstwo,
lecz nie zawsze dobrze władających
językiem polskim .

3) Koncern „Giesche” należy w
większości do holdingu amerykań-
skiego „Anaconda”.

4) T. zw. S.A. G., czyli Śląska
Spółka Akcyjna Kopalń i Hut Cynko-
wych, jest własnością grupy francu-
sko - belgijskiej.

5) Wspólnota Interesów (obecnie w
zarządzie sądowym), jest własnością p.
Flicka; rodem z Berlina i w tem też
mieście zamieszkałego.

6): Koncern Pszczyny (w zarządzie
przymusowym), jak wiadomo, należy

 

do osławionego z akcji antypolskiei
magnata mniejszościowego, zamiesz-
kałego obecnie w Londynie.

7) Koncern „Hohenlohe'” jest rów-
nież własnością kapitału obcego, nie

wspominając już o przedsiębiorcach
mniejszych, jak

8) Tow. ks. Henckel - Donners-
marcka w Świerklańcu, bądące u-
handlowionym zarządem majątku tego
arystokraty niemieckiego, który nadał
brzmienie angielskie swej firmie, za-
pewne aby imponowało to tym, któ-
rzy z tem przedsiębiorstwem będą się
stykali.

Wymieniliśmy tu jedynie najpoważ-
niejsze przedsiębiorstwa śląskie, gra-
jące rolę dominującą nietylko tu, na
Śląsku, lecz mające bardzo poważny
wpływ na całokształt życia gospodar-
czego Polski, oraz będące czynnikiem

b ważkim w dziedzinie polskiego bi-
lansu handlowego, a to w pierwszym
rzędzie ze względu na eksport węgla.
który w r. 1934 wynosił okrągło 9,7
miliona ton i stanowił główne źródło
uzyskiwania walut obcych na potrze-
bv gospodarcze kraju, Sytuacja w wielkim przemyśle śląs-
kim jest zatem daleka od tych idea-

 

Koncesjonowanie

przemysłu samochodowego
Czy przymus nabywania samochodów?

We wtorek ogłoszono uchwalone na
ostątniem posiedzeniu rady ministrów
rozporządzenie 0  koncesjonowaniu

przemysłu samochodowego. Orzeka о-

no, żę obowiązek uzyskiwania koncesji
ozciąga się na przemysł wyrobu sa -

mochodów oraz podwozi samochodo -

wych, wytwarzanych we własnym za-

kresie lub częściowo nabywanych.
Koncesji udziela minister przemysłu i

handlu, który może to uprawnienie
przekazać wojewódzkiej władzy prze-

mysłowej: Rozporządzenie weszło w

żyrie z dniem ogłoszenia.
© koncesję na montaż samochodów

w Polsce zabiega podobno kilka zagra-

nicznych przedsięb, wśród nich firma
„General Motors“, wyrabiając samo-
chody „Chevrolet“ i inne. Zamierza 0-

na początkowo prowadzić montaż w

fabryce Zieleniewskiego w Krakowie,
a w razie powodzenia przedsięwzięcia
zbudować własną fabrykę.

Niektóre pisma prowincjonalne do -

niosty, jakoby istniał zamiar wywarcia
nacisku na urzędników administracji,

przedsiębiorstw 1 banków państwo-
wych, którzy zarabiają powyżej tysią-

ca złotych miesięcznie, aby przyczyni-
li się do rozwoju motoryzacji kraju

przez nabywanie samochodów.

Na rynku szczeciny, włosienia i Sierci
Według informacyj Izby Przemysło-

wo - Handiowej we Lwowie, eksport

szczeginy w czerwcu r. b. zmniejszył się

poważnie, a to z powodu trudności zby

tu gatunków szczeciny krótkiej, której

głównym konsumentem były Niemcy

Poważne zapasy tego artykułu, pozosta-

łe u eksporterów, przyczyniły się też do

obniżki,cen. Za zaświadczeniami ek-

sportówemi wysłano w czerwcu T. b

1.162 kg. szczeciny wartości około zł.

16000, przyczem towar ten skierowany

był do następujących krajów: doAustrj!

805 kg., do Anglji 150 kg., do Czechosło-

wacji 202 kg, do Francji 5 kg.

Sezonowe zainteresowanie  włosie-

niem spowodowało zwiększenie ekspor-

tu tego artykułu w czerwcu r. b. o oko-

ło 45 proc. w stosunku do maja r. b. W

okresie tym wysłano 2.905 kg. włosienia

wartości około 18.000 zł. do następują:

cych krajów: do Austrji 1.574 k$., do

Czechosłowacji 1.132 kg., do Jugosławii

199 kg.

W. miesiącu sprawozdawczym zanoto-

wano poważną ekspedycję sierści do An-

ślji w ilości 14.618 kg.

 

Bogate złoża nafty

w Tustanow:cach

Na głębokości około 1.400 metrów od-

kryto w Tustanowicach, w t. zw. piaskow-

cu borysławskim, bogate złoża naftowe.

W pierwszym dniu eksploatacji osiąśnię-

to produkcję 11 ton nafty. W dalszym

ciągu produkcja ustaliła się na 8 ton

dziennie. Wydobywana ropa jest zupełnie

czysta. (Pr.)  

łów, jakie w życie współczesnej Pcl-
ski wniósł Obóz Narodowy.

Nie negujemy, że w pewnych +-a-
runkach pomoc obcego kapitału w u-
trzymaniu wielkich objektów  prze-
mysłowych może się okazać koniecz-
ną, a nawet użyteczną dla całokształ-
tu gospodarki narodowej.

Pomijając inne względy, a to natury
ściśle gospodarczej i finansowej, które
mogą przemawiać za współpracą Pol-
ski z kapitałem obcym na gruncie
przemysłu, musimy w pierwszym rzę-
dzie podkreślić te przesłanki natury
ludzkiej i socjalno politycznej, któ-
re winne być ściśle przez kapitał ob-
cy zachowane na terenie Po!ski i bzz
których istnienie wielkich koncernów,
będących w ręku obcym, staje się nie-
tylko sz':odliwem, lecz wprost nie do

zniesienia dla szerokiej opinii polskiej.

Do tych przesłanek, a raczej 7asad,
należy w pierwszym rzędzie stosunek
obcego kapitału do interesów ośól-
nych kraju - (w danym wypadku Pol-
ski), gdzie ten kapitał się znajduje, o-
raz do przedstawicieli tego naroću,
wśród którego pracuje.
Na Śląsku stosunek koncernów nie-

mieckich do interesów państwowych
polskich jest powszechnie znany. Zmu-
sił on też rząd do b. radykalnych posu-
nięć.

Posunięcia te nie zawsze i nie cał -
kiem były udane, zaciążyły one na
wydatkach państwowych i stały się
źródłem niemałych kłopotów jeśli nie
bezpośrednio dla skarbu, to w k ż-

dym razie dla banków państwowych,
które finansują zarówno t. zw. Wspól-

notę Interesów, jak i mocno zabaśnio-

ny koncern ks. Pszczyńskiego, z któ-

rego wyciska się z wielkim trudem za-

ległe i złośliwie niepłacone przez księ-

cia na Pszczynie podatki, należące się

skarbowi państwa.
Stwierdzić wypada, że w obu wy-

padkach objęcie przez rząd polski

powyższych przedsiębiorstw niewąt-

pliwie przyczyniło się do daleko posu-

niętej polonizacji administracji, co w
życiu Śląska ma duże znaczenie.

Ale i tu popełniono szereg błędów

kapitalnych, a mianowicie wraz z Po-

lakami wpuszczono do koncernów

moc Żydów, posiadających wpływy w

sferach dziś miarodajnych i to na sta-

nowiska niebylejakie, bo dyktatorskie

i kierownicze. Wystarczy przytoczyć

Wspólnotę, gdzie „dobrze widzia-

ny' w sferach wojewódzkich Żyd

Radowski vel Rapaport, b. konsul w

Wrocławiu „został głównym dyrekto-

rem jeszcze przed zarządem rządo-

wym po to, aby do koncernu wpako-

wać szereg swoich ziomków, a czę-

ściowo i krewnych, którzy pod polską

flagą stworzyli sobie judeo - polską

idyllę na glebie górnośląskiej. Górno-

ślązacy zostali przy tych zmianach

całkowicie wyeliminowani i jest rze-

czą jasną ,że z dużem rozgoryczeniem

na taką politykę personalną spoglą-

dają.

Gdzie jak gdzie, ale w przedsiębior-

stwach,w których rząd decyduje o ob-

sadzie personelnej, należałoby polsz-

czyć personel, a nie zażydzać koncer-

ny „obsadzając odpowiedzialne stano-

wiska Żydami z Małopolski.  

Ulgi w podatku gruntowym
W „Dzienniku Ustaw” z dnia 30 go

lipca ukaazło się rozporządzenie mini-
stra skarbu w sprawie zniesienia po -
boru 10-procentowego dodatku do pań-
stwowego podatku gruntowego. Pobór
tego dodatku znosi się poczynając od
wpłat na podatek gruntowy, dokony-
wanych po dniu 31 lipca 1935, Rozpo-
rządzenie wchodzi w życie z dniem 1
sierpnia r. b.
Ustawa uchwalona przez Sejm i Se-

nat podczas ostatniej sesji budżetowej,
podwyższająca z 10-ciu do 15-tu pro-

cent dodatek do podatków bezpośred-
nich, wyłączyła od podwyżki podatek

gruntowy, obecnie wobec katastrofal -

nego położenia wsi nasuęnła się ko-

nieczność całkowitego zniesienia do-
datku do tego podatku.
Uchwalenie rozporządzenia poprze-

dziły podobno długotrwałe targi mię-

dzy ministerstwem rolnictwa a mini-

sterstwem skarbu. Wśród projektów,
zmierzających do złagodzenia nastro-

jów ludności wiejskiej, znajduje się,

śak mówią, także projekt umorzenia

zaległych kar administracyjnych.
Dalszą ulgę w podatku gruntowym

stanowić będzie nieprzedłużenie na

rok następny rozporządzenia o pobie-

raniu 10-procentowego dodatku, wpro-

wadzonego w październiku r. 1933 dla

pokrywania kosztów interwencji na

rynkach rolniczych i hodowlanych. Ww

kołach rządowych zapowiadają obni-

Odprężenie walutowe

Warszawa 30. 7. Na dzisiejszych giełdach

walutowych nie zanotowano już żadnych

poważniejszych zmian w porównaniu z no-

towaniami wczorajszemi. W każdym razie

kształtowanie się kursów i obrotów nace-

chowane było poważnem odprężeniem, spo-

wodowanem  lepszemi perspektywami w

Holandji.

Dewizę na Amsterdam notowano: w War-

szawie 358,10, wobec 358,35 wczoraj, w Zu-

rychu 207,35 wobec 207,30, w Paryżu przy

otwarciu 10,25 i pół. wobec 10,26 i pół. przy

wczorajszem zamknięciu.

Dewizy na Londyn i Nowy Jork nie wy-

kazały większych zmian przy tendencji na

różnych giełdach niejednolitej.

Dewiza na Medjolan utrzymała się mniej-

więcej na dotychczasowych niskich kur-

sach, przyczem w Warszawie nawet nieco

osłabła. Dewiza na Zurych miała tenden-

cję w dalszym ciągu mocniejszą.

Wiadomości gospodarcze

Stery finansowe obliczają, że odpływ zło-

ta z Banku Niderlandzkiego w tygodniu u-

biegłym, a właściwie w ciągu 4-ech ostat-

nich dni, wyniósł 150 — 175 miljonów ilore-

nów, czyli 1/5 — 1/4 całego zapasu złota.

Ważniejsze pozycje bilansu Banku Włoch

z dnia 20 b. m. wykazują tylko nieznaczne

zmiany w porównaniu z poprzedniem spra-

wozdaniem (w milj. lirów): Zapas złota po-

został właściwie bez zmian na poziomie

5,523,7; zapas walut nieznacznie wzrósł z

361,1 do 361,4; obieg banknotów wzrósł z

13,210,2 do 13,266,5. Tak więc najprawdo-

podobniej dopiero w następnym bilansie

zostanie uwidoczniona dalsza zamiana złota

na dewizy i odpływ tych dewiz na cele po-

krycie zobowiązań zagranicznych.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

ROZDZIAŁ 1V.

-— No, nareszcie! — odezwał się Jerzy.

— Bardzo panu dziękuję — powiedziała dziew-

czyna.
—_ Niema za co. To była ogromna przyjemność.

Mógł teraz przyjrzeć się uciśnionej dziewicy

bliżej, swobodniej i lepiej, aniżeli dane mu to było

doiychczas. Ujawniły się obecnie drobne szczegó-

ły, które zdaleka nie były widoczne. Odkrył, na-

przykład, że oczy, które uważał za bronzowe, mia-

ły tylko ogólne zabarwienie bronzowe. Migotały w

nich złote iskierki, doskonale harmonizujące ze zło-

tymi pasemkami, które słońce, wpadłszy na kró-

ciutką wizytę, uśmiechnięte po dawnemu życzliwie,

ujawniło w jej włosach. Podbródek jej był prosto-

kątny, zdradzający silną wolę, ale w opozycji do

tego stały miłe dołki w buzi i wesołe, radosne usta.

Łagodził również jej rysy nos,który wyglądał na

1aki nos, co pierwotnie zamierzał być dostojny, ary-

stokratyczny, ale w połowie drogi zrezygnował

i podniósł się przekornie na czubku. Była to dziew-

czyna, która lubi walczyć i ryzykować, ale porażkę

przyjmuje z uśmiechem i nawet śmiechem. |

Wprawdzie Jerzy był tylko fizjognomistą z

amalorstwa, ale umiał wyczytywać z twarzy to, co

każdy mógł wyczytać. Im lepiejprzyglądał się

dziewczynie, tem mniej rozumiał to, co się stało.

Cała historja wydawała mu się nieprawdopodobna. 

Mimo uśmiechniętych ust, dziewczyna ta miała mi-

nę i prezencję taką, że niepodobna było sobie wyo-

brazić, by mógł ktoś ją zaczepić na ulicy. Złotawo-

| bronzowe oczy, umiały spoglądać wyniośle i taki ty-

pek, jak ów młodzieniec w cylindrze, byłby jednem

jej spojrzeniem zmrożony. Czem więcwytłomaczyć,

że ten przekarmiony wieprzek tak ją wystraszył, że

aż wskoczyła do cudzego samochodu? Była teraz

spokojna, to prawda, ale widać było również jasno,

że w momencie wskakiwania do taksówki, nerwy

odmówiły jej posłuszeństwa. Tkwi w tem jakaś ta-

jemnica
Dziewczyna przyglądała się pilnie Jerzemu i

Jerzy przyglądał się jej uważnie przynajmniej przez

dziesięć sekund. Widocznie inspekcja wypadła po-

myślnie, ponieważ wkońcu dziewczyna się uśmiech-

nęła. Wreszcie głośno się roześmiała czystym, sre-

brzystym śmiechem, który Jerzemu wydał się bar-

dziej melodyjnym, aniżeli najpopularniejsza jego

piosenka.
— Widzę, że pan się głowi, co to wszystko ma

znaczyć? — odezwała się

Właśnie ta kwestja najbardziej interesowała

Jerzego. "

Och, nie — odparł. Bynajmniej. To nie mo-

ja, sprawa. !

—Naturalnie, jest pan zbyt dobrze wychowa-

ny, aby wtrącać się w cudze sprawy?

— Naturalnie. Co się pani jednak stało?

— Niestety, nie mogę tego powiedzieć.

— Co mam jednak powiedzieć szoferowi?

— Nie wiem. Co się zwykle mówi szoferom?

— Chciałem powiedzieć, że szofer będzie ura-

żony. jeśli mu nie wytłomaczę dokładnie, co się sta-

ło... On już zszedł ze swego piedestału, aby się do-

wiedzieć przyczyny całej historji. Tego rodzaju ży-

czliwość zasługuje na uznanie.

—Daj mu pan duży napiwek-  

Jerzy przypomniał sobie, z jakiego powodu sie-

dzi w taksówce.
— Powinienem był najpierw panią o to zapy-

tać. Dokąd mam panią odwieźć?

— Och, nie mogę panu zabierać taksówki. Do-

kąd pan się wybierał?

—- Jechałem do swego hotelu. Wyszedłem bez

pieniędzy, muszę więc najpierw je zabrać.

Dziewczyna drgnęła.
— Co się stało? — spytał Jerzy.

— Zgubiłam torebkę.

— O Boże! Było w niej dużo pieniędzy?

—Niezbyt. Ale dość, by kupić bilet powrotny

do domu.
— Oczywiście, nie pytam o pani adres.
—Niestety, nie mogę panu powiedzieć.
— Nie miałem zamiaru pytać.

— I to właśnie podziwiam w panu.
pan natrętny.

Jeizy zamyślił się.
— Jedna jest tylko rada. Musi pani poczekać

w taksówce przed hotelem, ja pójdę i przyniosę pie-

niądze. Potem, jeśli pani pozwoli, pożyczę pani, ile

trzeba.
— Bardzo pan jest uprzejmy. Czy będzie pan

mógł pożyczyć jedenaście szylingów?

— 7 łatwością. Otrzymałem właśnie spadek.

—Naturalnie, jeśli pan uważa, że powinnam

być oszczędna, to pojadę trzecią klasą. To wynie-

sie tylko pięć szylingów. Bilet pierwszej klasy ko-

sztuje dziesięć i pół. Jak się pan domyśla z tego,

mieszkam o dwie godziny jazdy od Londynu.

— I to jest wiadomość!

— Ale niezbyt wiele, nieprawdaż?

— Uważam, że lepiej będzie, jeśli pani poży-

czę całego funta szterlinga. Będzie pani mogła ku-

pić sobie coś do jedzenia.
(d. c. n.).

Nie jest 

żenie zarządzeniem ministra spraw

wewnętrznych również podatków na

rzecz samorządu terytorjalnego.

 

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 30-go lipca

 

DEWIZY

Belgja 89,55 (sprzedaż 89,78, kupno

89,32); Holandja 358,10 (sprzedaż 359,00,
kupno 357,20); Kopenhaga 117,15 (sprze-
daż 117.50, kupno 116.60); Londyn 26 23
(sprzedaż 26.36, kupno 26.10); Nowy
Jork 5.28 i siedem ósmych (sprzedaż 5.31
i siedem ósmych, kupno 5.25 i siedem ós-
mych); Nowy Jork (kabel) 5.29 i jedna
ósma (sprzedaż 5.32 i jedna ósma, kupno
5.26 i jedna ósma); Paryż 34.98 (sprzedaż
35.07, kupno 34.89); Praga 21.93 (sprze -
daż 21.98, kupno 21.88); Szwajcarja
173.05 (sprzedaż 173.48, kupno 172.62);
Stokholm 135.25 (sprzedaż 135.90, kupno
134.60); Włochy 43.43 (sprzedaż 43,55,
kupno 43.31); Berlin 212.75 (sprzedaż
213.75, kupno 211.75).
Obroty dewizami średnie, tendenc'a

dla dewiz niejednolita. Banknoty dola-
rowe w obrotach prywatnych 5.27 i pół;
rubel złoty 5.71 i pół; dolar złoty 9.08 i
pół; gram czystego złota 5.9244: W obro-
tach prywatnych marki niem. (banknoty)
181.00. W obrotach prywatnych funty
ang, (banknoty) 26.24.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 42.75; 7 proc.

poż. stabilizacyjna 66,25 — 65,82 — (w
proc.); 4 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 53,00; 5 proc. konwersyjna
68,00; 6 proc. poż. dolarowa 83.50 (w
proc.); 8 proc. L. Z. Banku gosp. krajow.
94,00 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku
gosp. kraj. 94,00; (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gosp. krajow. 83,25; 7 proc. oblig.
Banku gosp kraj. 83,25; 8 proc. L. Z.
Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Ban-
ku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. budowla-
ne Banku gosp. kraj. 93,00; 7 proc. L. Z.

Tow. kred. przem. pol. 82,00: (w proc);
7 proc. L. Z. ziemskie dolar. 46,50 —
47,00; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,00;
5 proc. L. Z. Warszawy 69,50 — 69.75;

4 i pół proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)

58,75 — 59,38 — 58,50; 5 proc. L. Z. Lo-

dzi (9133 r.) 52,75 — 52,50; 5 proc. m.

Siedlec (1933 r.) 42,00; 5 proc. m, Rado-

mia (1933 r.) 42,00.

AKCJE
Bank Polski 94,00 — 94,50 — 93,50;

Warsz. Tow. fabr. cukru 33,00 — 33,50 —

33.25; Starachowice 34,75 — 34,50;Ha-

berbusch 36.00.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 30-$go lipca

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet

wagon W-wa, w handlu hurtowym, ła -

dunkach wagonowych.

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 15.50

—16.00; Pszenica jednolita 742 gl. 15.50

— 16.00; Pszenica zbierana 731 gl. 1500

— 15.50.

Żyto I standart 700 gl. 10,75 — 11,00;
Żyto II standart 687 śl. 10,50 — 10.75;

Owies III st. (niezadesz.) 497 gl. 15,50 —

16.00; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.

15,00 — 15,50; Owies III st. (zadeszcz )

438 gl. 14,75 — 15,00; Jęczmień browar-

ny 689 gl. bez obrotu

Jęczmień 678-673 gl. 13,75—14,25; Jęcz-

mień 649 gl. 13,50 — 13,75; Jęczmień

620.5 gl. 13,00— 13,50; Groch polny 23,00

— 25,00; Groch Victoria 20,00 — 30,00;

Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —

—; Seradela podwójnie czyszczona —i

Lubin niebieski — 12,50 — 13,00; Łu-

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

pik zimowy — — —; Rzepak i rze-

pik letni — — —i Siemie Iniane

basis 90 proc. — — —; Mak nie-

tues<* 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne

—_ — —; Mąka pszenna gat, I;A 020

proc. 30.00—33.00; Mąka pszen. gat. I-B

0—45 proc. 27.00 — 30,00; LC 0 — 55

proc. 25,00 — 27,00; 1 — D 0 — 60 proc.

23,00 — 25,00; I-E 0 — 65 proc. 21.00 —

23,00; II-B 20 — 65 proc. 20.00 — 22.00;

II-D 45—65 proc. 19.00 — 20.00; 11-F

55—65 proc. 18.00 — 19.00; 11-G 60—65

proc. 17,00 — 18.00; III-A 65—70 proc.

12.00 — 13.00: Mąka żytnia | gat. 0—55

proc. 18,50 — 19,50; I gat. 0—65 proc.

17,50 — 18,50; II gat. 15,00 — 15,50; ra-

zowa 15,00 — 16,00; poślednia 11,50 —

12,50; Otręby pszenne grube przem.

stand. 9,25 — 9,75, Otręby pszenne

średnie przem. stand. 8 75 — 9,25; о-

tręby pszenne mialkie 8,75 — 9,25; O-

tręby żytnie 8,00—8,50; Kuchy Inia-

ne 16.50 — 1700; Kuchy rzepakowe

1175 — 12.25; Kuchy stonecznikowe

15.25 — 15.75; Śruta sojowa 45 proc.

18,00 — 18.50.

Ogólny obrót 1092, ton, w tem żyta 520

ton Usposobienie spokojne.

Uwaga! Ceny grochu, maku, mąki i

śruty sojowej rozumieją się łącznie z

workiem, innych artykułów — luzem.



Dlaczego milczy prasa
o sprawkach żydowskieg»— oszusta?

Byliśmy jedynem pismem, które poda-

ło sensacyjne szczegóły, dotyczące na-

dużyć i machinacyj oszusta i hochszta-

plera, Żyda Szulima Bajera. Wprost nie
chce się wierzyć, że oszustowi pozwolo-

no tak długo bezkarnie grasować pod

pozorem różnych akcyj społecznych.

Notowany wielokrotnie w kartotekach
urzędu śledczego żydowski oszust nawią-
zuje kontakt z różnemi organizacjami

i instytucjami, wyłudzając wszędzie pie-

niądze.

NIEZWRÓCONE KAUCJE

Jak w kryminalnej powieści przewija

się „działalność* Bajera. Oprócz poda-
nych przez nas szczegółów, dotyczących

oszustw Bajera, zdobyliśmy nowe wia-

domości.

W r. 1933 Bajer był naczelnym dy-

rektorem teatru „Alhambra“. Wskutek

niepłacenia przez niego pensji aktorzy

oraz pracownicy teatralni zastrajkowali
i przerwali przedstawienia. Należne im

pensje nie zostały im wypłacone do dnia

dzisiejszego. Bajer pobrał wówczas kau-
cję od 8 pracownic po zł. 125, w sumie
zł. 1.000. Kaucji tych dotychczas nie
zwrócił.

AFERA Z FESTIWALEM

Od 20 sierpnia do 10 września r. 1933
odbywał się festiwal krynicki, którego
Bajer był zarządcą. Pracował wówczas

do spółki ze znanym aferzystą Szlamą

Abramsonem, który zasłynął z afery wo-
żenia ludzi do Palestyny. Bajer zarobił

na festiwalu około 20.000 zł. Dzięki „spe-
cjalnemu* prowadzeniu ksiąg oraz zli-

dwidowaniu na czas  przedsiębiorstwą,
żadne podatki oraz świadczenia społeczne
nie zostały zapłacone.
W dniu 1 października 1933 r. Bajer

zawarł umowę w sprawie sprzedaży bi-

letów ulgowych z teatrami „Cyganerja*

i „Nowa Komedja*. Mimo, iż Bajer za-

rabiał wówczas na obrocie 17%, podczas

gdy odnośne komisje kulturalno-oświa-

towe, trudniące się bezpośrednią sprze-

dażą tych biletów, otrzymywały jedynie

3%, Bajer nie płacił podatków również
dzięki specjalnej buchalterji, prowadzo-

nej w specjalnym kajeciku. Stosunki fi-
nansowe z Bajerem doprowadziły m. in.

oba te teatry do likwida przyczem

Bajer umiał zawsze wyciągnąć duże
pieniądze.

     

  

SKANDAL
ZE „ŚWIĘTEM WARSZAWY*

Głośny był również w swoim czasie
skandal ze „Świętem Warszawy”, które,

jak się okazuje, było również organizo-

Bodajto handlować

z Żydem
Eksploatację popularnego filmu nieme-

$o z Charlie Chaplinem, p. t. „Światła

wielkiego miasta”, powierzono w War-
szawie właścicielowi biura filmowego
„Glorja” — Mendelsonowi, Właścicielka
praw do tego filmu na Europę, firma
francuska „Les artistes associćs', powie-
rzyła Mendelsonowi wyświetlanie filmu
przez trzy lata.
Po upływie tego terminu Mendelson o-

desłał wprawdzie kopję filmu do Paryża,
nie zaprzestał jednakże wyświetlać go w

Polsce, posługując się drugą kopją, spo-
rządzoną w swem atelier.
Firma francuska wystąpiła przeciwko

Mendelsonowi do sądu, zarzucając mu
naruszenie praw autorskich. Sąd powziął

decyzję, aby na rozprawę powołać świad-
ków z Paryża.

 

 

wane przez Szulima Bajera. Na „uro-
czystościach* tych Bajer zarobił 10.000

zł., przyczem pracownicy komitetu orga“

nizacyjnego też nie otrzymali swych

pensyj, a dostawcy otrzymali jedynie 50

proc. swoich należności. Bajer wysta-

wiał jednak komitetowi rachunki na peł-

ne wypłacone sumy.
Urządzona w tym czasie przez Bajera

wycieczka do Pilicy używała bezprawnie
zniżek za karnetami, których posiada-
czem był Bajer.

„BEZPŁATNE PASZPORTY*

Do niebywałego też skandalu doszło z
wycieczką do Belgji. Bajer uzyskał 20

bezpłatnych paszportów, które sprzeda-
wał po 260 zł. za sztukę. Różni, Żydzi
kosztem skarbu państwa wyjechali na  

wycieczki po Belgji, a zarobił na tem

Żyd - oszust. W jaki jednak sposób zdo-

łał Bajer uzyskać bezpłatne bilety — na-

razie pozostaje tajemnicą.

PRASA MILCZY

Oto część informacyj o nieprawdopo-
dobnych wprost sprawkach żydowskiego

oszusta. Na marginesie tej sprawy war-
to też podnieść niezmiernie charaklery-

styczne zachowanie się warszawskiej pra-

sy, która milczy w tej sprawie jak zaklę-

ta. Różnie się mówi na ten temat. W

szczególności podejrzanie wygląda tu ro-
la pewnego dziennikarza Żyda.

Powyżej podaliśmy tylko część infor-
macyj o osobie Bajera. Nie wyczerpuje

to oczywiście całej sprawy, do której je-

szcze niejednokrotnie powrócimy.

 

Strzały w„Domu Akademiczim"
Nocnv napad na port era

W poniedziałek w kolonji akademic-
kiej im. Bol. Chrobrego (Mochnackiego
10), Franciszek Kukuć, został silnie ude-
rzony przez jakiegoś mężczyznę, który
następnie szybko pobiegł na I piętro.
Portjer był chwilowo oszołomiony, ied-
nak wkrótce oprzytomniał i — przy-
puszczając, że został dokonany napad.
w celu rabunku kasy — wyjął rewolwer
i wystrzelił dwa razy na alarm, celu'ąc
w górę. Na odgłos strzałów nadbiegli in-
ni port'erzy, administrator domów, Bo-
gusławski i policjanci, Niezwłocznie do-
konano szczegółowej rewizji w poko:

jach gościnnych na parterze i I piętrze,
gdzie wówczas było około 60-ciu gości,
wyłącznie przyjezdnych. Policja spraw-
dziła dokumenty wszystkich gości.

Portjer nie mógł sprawcy napadu roz-
poznać tembardziej, że nie zdążył zau-
ważyć jego twarzy. Ponieważ w chwili
napadu wszystkie drzwi frontowe były
pozamykane, przeto sprawcą był miesz-
kaniec pokojów gościnnych. Poszukiwa-
nia, sprawdzania i konfrontacja z udzia-

łem kilkunastu policjantów i  komisa-
rzem, trwały około dwóch godzin, lecz
nie dały pożądanego wyniku.

28 prac”sów o złodziejstwo
W wydziale odwoławczym warszaw-

skiego sądu okręgowego znajdzie się je-

dyny w swoim rodzaju proces-monstre.

Jednego dnia na wokandzie spraw. kar-

nych o kradzież nazwiska Eugenj. Kose-
wickiego i Wacł. Michalskiego figurować

  

Grzechy miodości
Pewien przemysłowiec z Białegostoku,

przebywając przed wojną w Monachjum,
zaangażował lektorkę języka. niemiec=
kiego.
W roku 1915, w okresie okupacji nie-

mieckiej, lektorka już jako mężatka wy-
stąpiła do sądu z żądaniem alimentów
dla dziecka, którego ojcem był ów prze-
myslowiec. Sąd zasądził na jej rzecz
znaczną sumę, a sądy polskie zatwierdzi-
ły to orzeczenie. Przemysłowiec żądaną
kwotę zapłacił,
Niedawno zgłosił się doń jakiś młody

chłopiec z Niemiec, podając się za jego

syna. Przemysłowiec, podejrzewając ja-

kiś podstęp, usunął go z mieszkania.
Wówczas do sądów niemieckich wpłynę-
ła nowa skarga byłej lektorki, zarzuca»
jąca przemysłowcowi porwanie chłopca
Sądy niemieckie przekazały sprawę pro-
kuraturze polskiej. Po stwierdzeniu, że

chłopiec przekroczył granicę nielegalnie,
sprawę umorzono.
 

Of ary

NA BEZROBOTNYCH NARODOWCÓw

M. i St Jasiukowicze Zł. 25— za-
miast kwiatów na trumnę ś. p. Marji z
Oettikerow - Zaborowskiej.

 

 

$:.hwytanie morderczyn: dziecka
we wsi Sońsk pow. ciechanowskiego

We wsi Sońsk, w powiecie ciechanow-
. skim, schwytano sprawczynię porwania

dziecka żydowskiego w ogrodzie Кга-
sińskich, Jest to 28-letnia Janina Szym-
czakówna, zamieszkała wraz ze swym
przyjacielem, Janem Fatkiem, przy ul
Burakowskiej 22.
Szymczakówna, po porwaniu dziecka,

błądziła kilka godzin po ulicach, aż zna-
lazła się na Ullrichowie, w pobliżu fortu
Tam udusiła niemowlę kołderką i wrzu-
ciła zwłoki do wody w fosie fortecznej
Następnie udała się z wózkiem na pl
Kercelego, gdzie sprzedała wózek z poś
cielą za 16 zł.
Na ślad zbrodniarki natrafił przodow-

nik policji śledczej Jaszczyk. Dokonał .on
szeregu wywiadów, które zaprowadziły
go do domu przy ul. Burakowskiej. Na
podstawie posiadanego rysopisu poznał
on zbrodniarkę, którą aresztował. Pod-
czas przeprowadzania do komisarjatu  

Szymczakówna zdołała zbiec.
Tego samego dnia jednak powróciła

do domu, gdzie zabawiła parę godzin
Po paru dniach zjawiła się jeszcze raz na
krótko w mieszkaniu, poczem wyruszyła
w drogę do swej matki, zamieszkałej we
wsi Sońsk. Szymczakówna przebyła pie:
chotą około 100 km.
Wskutek rozesłanych telefonogramów

komendant posterunku policji w Gąsoci-
nie, zainteresował się przybyłą. Czuiąc
że policja jest na jej tropie, zbrodniarka
wyruszyła w dalszą drogę. Aresztował ją
na dworcu w Ciechanowie komendant
policji ciechanowskiej, Motoczyński. °
Po wstępnem badaniu, które trwało 5

godzin, Szymczakównę przewieziono do
urzędu śledczego w Warszawie do dv-
spozycji sędziego śledczego. Przyznała
się ona do zbrodni, jednak bliższe moty*
wy zbrodniczego czynu nie są narazie
znane. |  

będą 28 razy, bo tyle rozegra się odręb-

nych procesów.

Sprawy te powstały wskutek samo-

oskarżenia się przez Michalskiego w po-

licji, że na terenie pow. pułtuskiego po-

pełnił 28 kradzieży na wsi. Pylany o

„wspólnika, wskazał. na. Kosewickiego,
у Z, *

choć ten wypierał się winy, dowodząc,'

że pomówienie nastąpiło,z zemsty za о-|

skarżenie: Michalskiego o otrucie konia.

Sąd grodzki w Pułtusku uznał winę K.i

skazał go na równi z Michalskim w 28

sprawach na różne kary po:6 mies, 8
mies., rok i Żlata więzienia, nie wyda-

jąc wyroku łącznego, wskutek czego każ-

dy ze skazanych miałby do odsiedzenia

po 14 lat więzienia.

Od tych wyroków wnieśli 28 skarg a-
pelacyjnych, w których K. domaga się

uniewinnienia, a M. ogłoszenia wyroku
łącznego, w którym wszystkie kary były-
by zsumowane.  

1 - К w s -

W pierwszą rocznice Śmierci
ks. rektora Edwarda Szwejnica

We wtorek, dnia 30 lipca b. r. minęła
pierwsza rocznica śmierci trybuna mo-
ralnego młodzieży akademickiej, ś. p
ks. rektora Edwarda Szwejnica.
Z tej smutnej okazji w kościele aka-

demickim im. św. Anny odprawiono
sześć Mszy św. na intencję Zmarłego O
godz. 10-ej rano odbyło się uroczyste na-
bożeństwo żałobne przy udziale b. licz-
nego grona życzliwych pamięci ks.
Szwejnica. Na środku kościoła, wśród
zieleni i żywych kwiatów, ustawiony był
katafalk.
W nabożeństwie wzięła udział Czci-

godna Matka ś. p. ks. Szwejnica, oraz
delegacje młodzieży akademickiej ze
sztandarami, stow. „Juventus Chistia-
na” oraz Sodalicji Marj, akademików.

Warto przypomnieć, że istnieje komi-
tet uczczenia ś. p. ks. rektora Szwejni-
ca, (sekretarjat mieści się w zakrystji
kościoła akad. ul. Krak. Przedm. nr. 66),
zadaniem którego jest wystawić nagro-
bek na mogile ks. rektora, ufundować
stypendjum Jego imienia dla niezamoż-
nego akademika oraz wydać dzieła au-  tora podręcznika „Etyki” i znakomitego
kaznodziei, Naturalnie urzeczywistnie-
nie pięknych zamierzeń Komitetu wyma-

ga większej sumy pieniędzy, których
niewątpliwie nie poskąpi społeczeństwo.

Na'bliższym aktem uczczenia pamięci

ks. rektora Szwejnica będzie poświęce=
nie tablicy pamiątkowej w kościele aka-
demickim, co nastąpi przypuszczalnie w
dniu Jego imienin, t. j. 13 października

P.T;
Pamięć o świetlanej postaci ks. rekto-

ra Szwejnica tkwi żywo wśród szerokich
rzesz młodzieży akademickiej i w spo-
łeczeństwie polskiem.

S. N.

Przewóz lotniczy paczek
Z dniem 1 sierpnia r, b. dopuszczono

do przewozu lotniczego krajowe paczki
pilne na linjach: Warszawa — Gdynia,
Warszawa — Lwów, Warszawa — Kra*
ków, Warszawa — Poznań, Warszawa —
Wilno i Warszawa — Katowice,

Inowacja ta ma na celu przyśpieszenie
transportu paczek pilnych, bez dodatko-
wych opłat za przewóz lotniczy.

Bliższych informacyj co do przewozu
paczek pilnych udziela każdy urząd pocz-
towy.

„Poznajmy stolicę!"
Zazd turystyczny do Warszawy

Liga popierania turystyki wespół ze
Związkiem propagandy turystycznej m.
st. Warszawy organizuje w dniach 14,
15 i 16 sierpnia r. b. zjazd do Warszawy
pod hasłem „Poznajmy stolicę”,

Uczestnicy zjazdu za okazaniem karty
uczestnictwa otrzymają 80 proc. zniżki
kolejowej w drodze powrotnej z War-
szawy do miejsca wyjazdu, 25 proc.
zniżki od cen biletów w tramwajach
mie'skich w Warszawie, 50 proc. zniżki
od biletów wstępu na wystawę budo-
wlaną na Kole, 40 proc. zniżki od bile-
tów w teatrach: Wielkim, Narodowym
i Letnim, ponadto zaś korzystać będą z

Klasyfikacja grun

Min.- spraw wewnętrznych wysłoso-

wało do wojewodów, prezydenta m. st.
Warszawy, przewodniczących wydzia-
łów powiatowych i prezydentów miast

wydzielonych pismo okólne w związku

z powołaniem wojewódzkich i powiato-

wych komisyj klasyfikacyjnych, które
dokonać mają klasyfikacji gruntów dla

podatku gruntowego.

Ministerstwo wzywa władze samorzą-

dowe do udzielania wojewódzkim i po-

wiatowym komisjom klasyfikacyjnym

*bezpłatnie wszelkich posiadanych mater-

jałów pomiarowych (planów i rejestrów)

Koce niezdatne do użytku
sprzedano dla wojska

Na wokandzie Sądu Najwyższego znaj-
dzie się wkrótce sprawa, będąca echem
wielkiej afery, jaką przed paru laty wy-
kryto w Białymstoku, w związku z do-
stawami dla wojska.
Fabrykanci białostoccy (w znakomitej

większości Żydzi) wyprodukowali olbrzy-
-mią ilość koców, przeznaczonych na eks-
port do Indyj brytyjskich. Gdy transport
przyszedł na miejsce przeznaczenia oka-
zało się, że koce nie nadają się do użyt-
ku, rozrywają się bowiem w ręku, gdyż
do ich wyrobu użyto papieru. Wobec te-
go cały towar odesłano z powrotem do
*Polski. Tutaj kupcy weszli w porozumie-
nie z komisją odbiorczą zakupów dla
wojska i koce, nie nadające się do użyt-
ku, sprzedano armji polskiej. Skarb pań-
stwa stracił na tej tranzakcji parę miljo-

nów złotych.
Prokuratorja generalna przystąpiła 0-

becnie do wyprocesowania odszkodowa-
nia od dostawców, w większości przeby-
wających w więzieniach, bowiem po wy-

kryciu afery wytoczono wielu osobom
procesy karne i wszyscy zamieszani w tę

pośrednicy, oraz
skazani

sprawę  fabrykanci,
członkowie komisji odbiorczej,
zostali na więzienie.

Pierwszy proces o odszkodowanie od-
był się w Krakowie. Prokuratorja gene-
ralna zażądała zasądzenia na rzecz skar-
bu państwa "od niejakiego Kazimierza
Dudka, skazanego w związkuz omawia-
ną aferą, sumy 300.000 zł. Sąd okręgowy
krakowski zasądził jednak tylko 20.000
zł. Sąd apelacyjny uchylił to orzeczenie,
podnosząc kwotę do 270 tysięcy zł. . Od
tego wyroku Dudek odwołał się do Sądu
Najwyższego, prosząc o uchylenie wyro-
ku. Również prokuratorja generalna od-
wołała się do Sądu Najwyższego, doma:  

gając się zasądzenia kwoty 300 tysię-
cy zł.
Ogólna suma powództw wynosi kilka

 

 miljonów złotych.

szeregu innych zniżek na różnego ro-
dzaju imprezy, wystawy i t. d., oraz z
bezpłatnego udziału w wycieczce go
mieście, organizowanej przez Związek
propagandy turystycznej m. st. Warsza-
wy. у

Karty uczestnictwa w cenie zł. 2.20
sprzedawane będą przez wszystkie pla-
cówki „Orbisu* i „Wagons-Lits Cook".
Wyjazd do Warszawy nastąpić może
tylko w dniach 13, 14 i 15 sierpnia, po-
dróż zaś powrotna powinna być ukoń-
czona w dniu 17 sierpnia do godziny
24-ej.

ów dla podatku
gruntowe0

na posiadłości gruntowe, należących dó6
tych urzędów lub instytucyj, względnie

przechowywanych u nich. Ponadto u-

rzędy i instytucje samorządowe zezwalać
mają na sporządzanie niezbędnych do

klasyfikacyj gruntów odrysów planów i

odpisów rejestrów.

 

  ©.

Przeniesienie klubów

wioślarskich

Odbyła się wstępna konferencja zainte-
resowanych władz w sprawie przeniesie-
nia przystani klubów wiošlarskich w
związku z pracami nad porządkowaniem
brzegów Wisły.

W pierwszym rzędzie idzie o wszystkie
kluby położone między mostem ks. Po-
niatowskiego i kolejowym. Zostaną one
przeniesione w górę rzeki, powyżej plaży

Kozłowskiego. (6)

 

Nowa instytucja żydowska
„Moment“ (Nr. 166) w depeszy ž.

a. t. z Warszawy donosi o odbyciu się
w. dniu 18 b. m. w Warszawie, pod
przewodnictwem bankiera  Szere-
szowskieśo, zebrania, poświęconego:

„ — założeniu instytucji finansowej pol-

skiego żydostwa”.

Referat o konieczności:
„— wytworzenia centralnej instytucji fi-

nansowej, w której ześrodkowały się siły

gospodarcze polskiego żydostwa, wygłosił
p. poseł Wiślicki”,

Po referacie rozwinęła się dysku-
sja, w której wzięli udział: R. Szere-
szowski, Karol Sachs, M. Lewin, S.
Goldstein (Częstochowa), Chaskiele-
wicz, dr, Szaszkes, Michelson, Horo-
witz i inni.

Zebranie postanowiło: :
„— utworzyč instytucję bankową pod

nazwą Centrala Kredytowa. Jednocześnie

zatwierdzono statut instytucji i wybrano 18

członków Rady”.

Do tejże Centrali:
„— przyłączyły się istniejące 3 żydowskie

centrale spółdzielni (centrala żydowskich

spółdzielni w Małopolsce, centralny bank
ludowy w Wilnie, centralny bank spėl-

dzielczy „Aguda” w Warszawie), szereg
większych banków spółdzielczych (Warsza-

wa, Częstochowa, . Łódź, Katowice i in.),

centrala kas bezprocentowych, związek  kupców, jak również grupa obywateli z pp.

A Gepnerem, K. Sachsem i inż. Stanisła=
wem Szereszowskim na czele. Ta grupa już
zadeklarowała 200 tys. zł, jako kapitał za-

kładowy”.

Jeszcze jedna broń w tej walce,
jaką prowadzi żydostwo w Polsce o
panowanie w dziedzinie gospodar-
czej.

W Mokotowie brak
kąpieliska

Mokotów dotychczas nie posiada ką-
pieliska publicznego, Wprawdzie w o-
środku zdrowia przy ul. Puławskiej są
natryski, ale są one dostępne tylko dla
dzieci szkół powszechnych.
Z tego względu Koło przyjaciół Moko-

towa czyni usilne starania u władz miej-
skich, aby ten brak został naprawiony i
mieszkańcy wielkiej dzielnicy uzyskali
kąpielisko. ($).

Kuc szotlandzki w Zoo
W warszawskim ogrodzie zoologicz-

nym urodził się kuc szotlandzki, Jest on
nieco większy od... Ioksterjera „przecięt-
nego wzrostu”,
Matka i syn czują się dobrze i przyj=

mują już odwiedziny publiczności. (g)

  

       



       

Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z szej

lotnemi
dnia 1/8 stan pogody w całej Polsce!

winien się stopniowo polepszać.

Chłodno.
Umiarkowane wiatry z północo-

pomocy,

, GŁOSY CZYTELNIKÓW

drzewa, wskutek czego złamał CU

bie prawe, biodro. M'iezwane na Uprzejmie proszę o zamieszcze-,

kowe, po udzieleniu mu pierwszej zrosby do osób doświadczonych o

, odwiozło. go do szpitala: wskazówkę, co mami czynić w mem

żydowskiego. (k) ci J | kłopotliwem położeniu.

— Szkitem pokrajał ręce. Ja-; | Jestem z za kordonu mińskiej

.

Co robić?
który należy do b. Banku Ros.-

deszczami. Począwszy odlmiejsce wypadku pogotowie ratun-'niję w „Dzienn. WiL* mojej gorącej| Azjatyckiego, ostatecznie, by dano

mi w zarząd pomieniony dom, sło-
wem choć cokolwiek, żebym mógł
się utrzymać z rodziną, do chwili
ostatecznego rozliczenia się ze Skar”

Świętokrańztwo w Ostrowca
WILNO-TROKI. W dniu 30 bm.

ks. proboszcz Numyski Piotr zamel-
dował, że w nocy z dn. 29 na 30 bm.
lub w godz. popołudniowych dnia 29

bm. z kościoła rzym.-katolickiego w

Ostrowcu nieznany sprawca skradł
z tabernakulum puszkę od komuni-

kantów, wart. 120 zł. Sprawca do-

stał się do tabernakulum zapomocą

zachodu. czun Stanisław, zam. przy Ро-' gub., sluckiego : i w. 2 ; : : 2

a gub., siu powiatu, gdzie w ro-|bem. l cóż? Wszystkie moje zabie-|otwarcia drzwiczek  podrobionym

A DYŻURY APTEK: — narskiej s” 8,- stółanzw ku 1920, w czasie inwazji bolszewic-| gi nie odniosły sell a Roe kluczem lub wytsiokem daino z

wiej ACO OE ać eAPB 22 kiej, całe moje mienie zostało u bol-| w międzyczasie utraciłem posadę,|bocznego oliarza ze skarbonki, po

aptek: (UŽS: ikó я Az ° k

6 Chomiczew- Dac zy OŚCI Za|szewików. jestem w sytuacji bez wyjścia. „oderwaniu małej kłódeczki, skradł
Miejska — Wileńska 23,

skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie-

go — Ostrobramska 28, Filemonowicza —

Wielka 29. 4

SPRAWY MIEJSKIE

— Zarząd miasta interesuje się

przedmieściami. W dniu wczoraj-

szymi komisja miejska zlustrowala

przedmieścia miasta, przyczem Za”

poznała się z bolączkami poszcze-

gólnych dzielnic. Przedewszystkiem

komisja zbadała stan oświetlenia i

dróg na peryłerjach miasta. Wyniki] -=

lustracji posłużą do ewentualnych

prac drogowych i dodatkowego

oświetlenia naszych przedmieść. (h)

— Przeniesienie rynku Łukiskie-

go. Zarząd miasta bez przerwy kon-

tynuuje prace regulacyjne na placu

przy ul. Łukiskiej, Plac ten, po

ostatecznej regulacji, będzie oddany

do użytku publicznego, gdyż mieścić

się będzie na nim targowisko. Ry-

nek na Łukiszkach zostanie zupeł-

nie zniesiony i w początkach przy-

szłego roku rozpoczną się wstępne

prace nad urządzaniem parkumiej-

skiego. (h)
Lustracja Hali Miejskiej. Ko-

misje sanitarne zlustrowały straga-

ny, położone koło Hal Miejskich

oraz miejsca sprzedaży wHali. Zba-

dano przeszło 100 próbek towaru

pracę, potłukł wczoraj szyby w

warsztatach swego pracodawcy, ra-
niąc się przy tem dotkliwie w ręce.

Poranionego szkłem opatrzyło po-
gotowie ratunkowe. (kj
— Straż pożarna w lipcu. W.

ciągu miesiąca lipca Miejska Straż
Pożarna wyjeżdżała na miasto w

ośmiu wypadkach. W. tem dwa wy-
padki wydobywania ludzi z dołów

kloacznych. (k)
‚та TOWAROWA Ь TIAT AVI ОНа

U ludzi, cierpiących na żołądek, kiszki
i złą przemianą materji, stosowanie natu-

ralnej wody gorzkiej Franciszka-Józeia po-

budza prawidłowość funkcji narządów tra-

wienia i kieruje odżywcze dla organizmu

soki do krwiobiegu. Pytajcie się lekarzy.
‚на AOAS

ieatr i muzyka.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

 

w Teatrze Letnim w dalszym ciągu wspa-

niała farsa w 3-ch aktach p.t. „Hiszpańska
mucha” w reżyserji J. Boneckiego. — Ceny

zniżone.
— Teatr „Rewja”. Dziś rewja p. t.

„Romans z. przeszkodami”. Początek sean-
sów o godz. 6 min. 30 i 9 min, 30,

Z za kotar studjo.
„Frūulein Doktor“ w Teatrze Wyobraźni.

W. czwartek, dnia 1 sierpnia, o godz.

21,30 nadaje scena Teatru Wyobraźni słyn-

ny oraz zlustrowano wszystkie straga-

ny. Odpowiednie raporty komisja

przekaże władzom. (h)

Doktor“, jeden z największych

scenicznych ostatnich lat. Sztuka J. Tepy,

grana przez wszystkie bez wyjątku teatry

Bernardyūskim, Dziś o godz. 8.30 wiecz. —

faktomontaż Jerzego Tepy „Fraulein
sukcesów

Przed wojną światową miałem

złożone pieniądze w Banku Rosyj-

sko-Azjatyckim, którego nierucho-

mości zostały na terytorjum Polski.
Nieruchomości te _ Ministerstwo

Skarbu oddało Komitetowi Likwida-

cyjnemu i ten ostatni przyznał mi

13.131 zł. 69 gr., oprócz tego Mini-)

sterstwo Skarbu zabrało moje akta

na sumę 26.000 rubli złotem za oku-

pację niemiecką, sporządzone pro-

tokularnie przez Komisję Szacunko-

wą w Warszawie w roku 1920—1921

i dotychczas ani pieniędzy, ani ak-

tów nie mogę otrzymać. W,tej spra-

‚ м1е kilkakrotnie zwracałem się do
Pana Ministra Skarbu, do Komitetu

Likwidacyjnego, do p. Likwidatora
Tomkiewicza, do Ministerstwa Spra-

wiedliwości, prosząc, by dali mi choć

10—159/0, mojej należności, lub też

po 200 zł. miesięcznie z komornego

domu w Wilnie, ul. Wielka Nr. 36,

SkkhZDADOZZOZЧЫУЕЫО`ЭЕльОЙО ЧЕ DAS

KOMUNIKAT SEKCJI WŁAŚCI-
CIELI NIERUCHOMOŚCI

PRZY STR. NARODOWEM.

W, piątek, dn. 2 sierpnia o godz. 7

wiecz. w lokalu Stronnictwa Naro-

dowego przy ul. Mostowej Nr. 1 od-

będzie się zebranie SEKCJI WŁA-
ŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, na

 

Co mam robić? | znajdujące się w niej pieniądze w

(2) Jan Kłujszo. |ilości około 3 zł.
KRĘTAIWC STTTLST ILS RETE

Młodzież komunisty

W lutym roku ubiegłego, w cza-
sie pogrzebu komunisty Witalisa;
Szacha, wządzono w Małych Tupa-|
łach (powiat nowogródzki) pochód
komunistyczny. Niesiono  transpa-
renty z antypaństwowemi hasłami,
śpiewano rewolucyjne pieśni, nad
mogiłą zmarłego komunisty wygło-
szono kilka przemówień w duchu
komunistycznym.

Pomimo to, iż kilku komunistów
udało się policji zatrzymać, niewy-
kryto podówczas sprawców głów-
nych. Władze policji śledczej od te-.
go czasu zwróciły baczniejszą uwa-
śę na ruch komunistyczny w powie-
cie nowogródzkim. W. wyniku dłuż-
szej obserwacji aresztowano kilku
wybitniejszych wywrotowców i do-
piero po nitce do klębka wykryto
na terenie całego powiatu nowo-!

 

Na wszystkie 
którem p. Tadeusz Sikorski, emery-
towany wiceprezes Sądu Okręg, w;

HELIOS |
„Plaża w Deanvilie... Najnowsze modele tal

czna powędrewała
za kraty

gródzkiego dobrze zakonspirowany

komitet powiatowy Komunistyczne-

go Związku Młodzieży Zachodniej

Białorusi. Za kraty więzienia śled-

czego powędrowało 15 osób.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w

Nowogródku przywódcy  komuni-

styczni z powiatu nowogródzkiego

Konstanty Stankiewicz i Mikołaj

Huryna skazani zostali na 6 lat wię-

zienia. Resztę zamknięto w więzie-
niu na przeciąg lat czterech.

Sąd Apelacyjny w Wilnie w sto-

sunku do Konstantego Stankiewicza

wyrok poprzedni zatwierdził, Miko-

łajowi Hurynie zaś zmniejszył karę

do lat 4. Trzem nieletnim komuni-
stom zmniejszył karę o jeden rok.

Dziesięciu pozostałym wyrok instan-
cji pierwszej zatwierdzono. (k)

(AUSTRIA TESTAI OMACGOECTSEŚR 0STTACA

Seanse; balkon 25 gr, parter od 54 gr.

100 POCIECHI
let... Zabawy miljonerów w kom. muzycznej

S м IE polskie, święci obecnie triumfy na blisko 2 a
mArs moz a poi Bo aoc ojopcREkho 4 ufezykaidCh. Lublinie, wygłosi reierat pod tyt. 66

wy siracyjme, TO- W lutym b. r. londyńska B. B. C. trarsmi-|„Sposoby uzyskania obniżenia po-

sta grodzki w trybie administracyj- towała na wszystkie rozgłośnie angielskie| datku od nieruchomości według 55 ®

no-karnym ukarał Aleksandra Szen-': całowieczorowy speaktaki „Fraulein Dok-| obowiązującego ustawodawstwa”, | Z zachwycającą parą kochanków Constance Gummings | Frankiem ewłonam:

kę (Zakretowa 3) grzywną w wyso”;

kości 150 zł. z zamianą na 14 dni

aresztu za bezprawne i samowolne

odbudowanie szpecącej rudery przy

ul. Zakreiowej 3, oraz

Jana Zajączkowskiego (Lwowska

67) grzywną w wysokości zł. 15 z

mowolne przerwanie leczenia c

tor” z desek eksperymentalnego teatru na
Polskie Radjo nadaje 'sztukę w

opracowaniu radjofonicznem autora:- spea-
W głównych ro-

lach wystąpią artyści teatrów lwowskich:

Zdzisława Życzkowska, Tad. Białoszczyń-
| ski, T. Kański, Wł. Krasnowiecki.

Piccadilli.

kera lwowskiej rozgłośni.

Czwartek znakomitych solistów.

. > i Czwartek, 1. VIIL, stoi pod znakiem

zamianą na trzy dni aresztu za SAa- zyąkomitych
ho-|godz. 16.45 usłyszymy z Torunia pianistkę

słynnych solistów. Tak o

oraz p. dr. Zygmunt Fedorowicz —
omówi sprawę wyborów do Sejmu
i Senatu.

Wstęp tylko dla pp. członików
za zaproszeniami.

RESZTOWANIE _MŁODOCIANE-

W, gminie janowskiej od pewnego
GO FALSZERZA.
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„PAN|
 

 

Dziś KOLOSALNE POWODZENIE.

 

=B0LER0=| Marję Dońską w dziełach romantyków nie- ozasui ukazały się fałszywe. 50 i 20

   

rej córki na jaglicę.
KRÓNIKA POLICYJNA.|

— Z zemsty pobili gajowego. №!

jednym z barów pod Wilnem ciężko|

pobity został przez nieznanych 0so-|

bników gajowy Jakób Tatul ze wsi|

Fabjaniszki, gm. rzeszańskiej. Ta-i

tula pobili wynajęci ludzie przez!

niejakiego Kozłowskiego, który z

zemsty za karę więzienia, otrzyma”

nego dzięki Tatulowi, spowodował
napad i pobicie. (h)
—Porzucił żonę i zamieszkał ze

złodziejką. Estera Wisiejska (Gao-

na 6), żona poważnego kupca, zio-

žyla meldunek w po icji, iż mąż ją

porzucił i pozostawił z dziećmi na

pastwę losu, sam zaś zamieszkał ze

znaną złodziejką Wajbordową, któ-

ra wszędzie podaje się za Wisiejską,

dopuszczając się nadużyć na jej

szkodę. (h)
—Jeździli i nie zapłacili. Doroż-

karz Zenon Sańko (Mętna 8) powia-

domił policję, iż niejaki K, Duszyński
(Zawalna 8) i Wołkowa F. (Sawicz

13) wynajęli go na cały dzień, a gdy
przywiózł ich do domu, pasażerowie

nie uregulowali mu rachunku. (h)

—Pijacy teroryzują właściciela

domu i dozorczynię. Notoryczni pi-

jacy Jan Matun i Bronisław Sztrel

wdarli się do mieszkania dozorczyni

domu Nr. 34 przy ul. Tartaki, gdzie

zdemolowali całe urządzenie Kali-

nowskiej, przyczem grozili zabój-

stwem jej syna Edwarda. Niezależ-|

nie tego, ciż sami pijacy grozili!

pozbawieniem życia właściciela do- |

mu Morgenszterna (Kwiatowa 7), a!

to z powodu, iż Morgensztern nie|

przyjął ich na stanowisko dozor- |

ców domu. (h)
WYPADKI.

— Pod kołami dorożki, W dniu

wczorajszym pod przejeżdżającą do-

rożkę na ul. Raduńskiej wpadła 70-

letnia Kaz. Urbanowa (Horodelska

17). Padając, staruszka uległa zła-

maniu podudzia prawego. Wezwane
pogotowie ratunkowe odwiozło ją

do szpitala żydowskiego. (h)
— Nagły zgon. W dniu wczoraj-

szym zmarł nagle Józef Szyszkie-

wicz (Portowa 23), woźny K. K.O.

i szatniarz z Lutni. Ze względu na

to, iż lekarz nie mógł ustalić przy”

czyny zgonu, zwłoki zabezpieczono

do dyspozycji komisji lekarsko-

"śledczej. (h)
— Nieszczęśliwy wypadek. Bro-

nisław Kieńc, zam. przy szosie Nie-

menczyńskiej2, spadł z wysokiego

 

 
Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

mieckich: Schuberta. i Schumanna, oraz z

Warszawy duet złożony z dwóch sopra-

nów: Wiiktorji Skwarczewskiej i Ady Ka-

mińskiej. O godz. 19.30 w audycji z płyt,

jednego z największych skrzypków dóbr

obecnej: Bronisława Hubermana w kilku

drobnych utworach, zaś o godz. 21.00: zna-

komitego tenora polskiego, stałego artystę

oper zagranicznych Mieczysława Saleckie-

go, który ostatnio w swym recitalu przed

mikrofonem warszawskim potwierdził pa-

nującą o nim opinję pierwszorzędnego śpie-

groszówiki. Kilkaset sztuk falsyfika-
tów puszczono na rynkach i w drob-
nych handelkach. Przeprowadzone
dochodzenie doprowadziło do ujęcia
kolportera i fałszerza w jednej oso-
bie. Okazał się nim 17-letni chło-
pak ślusarski Michał Krupnik, który

kował bilon. Krupnika przekazano

 

w wolnych chwilach od pracy fabry- |

 

Nad program: Najnowsze dodatki. Balko

'REWJA |i

ROMANS

Balkon

ZP
Z udziałem nowozaangażowanych

LENY w

n na wszystkie,seanse 25 gr. parter od 54gr.

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

RZESZKODAMI
Rewja w 2 cz. 16 obr.

B. i H. JANASZKOW (duet groteskowo-muzykalny)
AJN=WNY, przy udziale ulubieńców Wilna

waka. Tak więc w czwartek zapewne ma-

ło kto z radjosłuchaczy odejdzie od swego

odbiornika.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 1 sierpnia.

6.30: Pieśń. 6.33: Pobudka do gimna-

styki, 6.50: Muzyka. 7.20: Dzien. por. 7,30:

Pog. sport,-turyst. 7.35: D. c. muzyki:

8.25: Giełda roln. 11.57: Czas i hejnał.

12.03: Wiad. meteor. 12.05: Dzien. poł.

12.15: Płyty. 13.00: Chwilka dla kobiet.

13.05 Muzyka tan. 13.30—13.35; # rynku

pracy. 15.15: Muzyka z płyt. 15.25: Życie

art. i kultur. miasta. 15.30: Koncert. 16.00:

Opow. dla dzieci: „Samoloty dla dzieci”.
16.15: Koncert solistów. 16.50: Codz. odc.
prozy. 17.00: Koncert. 17.30: Tr. z Dru-
skienik: „Tam, gdzie odpoczywał Marsza-

k 18.00: O ksiąžce prof. Wartensteina
„ „Pochwala fizyki“. 18.10: Minuta po-

ezji. 18.15: „Cała Polska śpiewa'. 18.30:

Pog. ekonom. litewska. 18.40: Chwilka spo-

 

łeczna. 18.45: Płyty. 19.15: Konc. rekl.

19.30: Płyty. 19.50: Pogad. aktualna, 20.00:

„Jak spędzić święto?” 20.10: Koncert.

20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Obrazki z ży-

cia dawnej i współcz. Polski. 21.00: Recital

śpiewaczy M. Saleckiego. 21.30: Słucho-

wisko p. t. „Fróulein Doktor“ J. Tepy.

22.00: Wiad. sport.  22.10—23.30: Mała

ork. P. R.

0ZR? 4, NR iTINKLAI

INSPEKCJA AKAD. ZWIĄZKU
MORSKIEGO W TROKACH.

Rektor Staniewicz i wiceprezy-

dent Wilna Nagurski dokonali in-

spekcji Akademickiego Związku

Morskiego w Trokach z ramienia

rektoratu i T-wa pomocy młodzieży

akademickiej. Wyniki inspekcji by-

ły dobre i wspomniany związek

otrzymał ofiarę w wysokości zł, 200

na zakup boerów (sani żaglowych).

Zaznaczyć należy, że okręg wi-

leński AZS-u jest pionierem sportu

boerowskiego i ubiegłej zimy wileń-

ski AZS prowadził jedyny polski

obóz tego rodzaju sportu nad Na-

roczą.

 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.
Dla chorej na gruźlicę („Dz. Wil" z

dn. 21/VII 35) zł. 2— p. E. B.

do dyspozycji władz śledczych. (h)

ścianie, uzbrojeni w cepy, kosy i wi-
dły, stoczyli tormalną walkę, w wy-,
niku której dotkliwie poraniono Ste-|
fanowicza, Kazimierza,  Kulczyka
Michała, Janowicza Marjana i Ko-
złowskiego Franciszka. Zajście zli-
kwidowała policja. (h)

WALKA Z TAJNEM
GORZELNICTWEM.

komisarz Kontroli Skarbowej w Wi-
lejce, Michniewicz Antoni, będąc na
inspekcji pow. dziśnieńskiego, ujaw-
nił dobrze zakonspirowaną gorzelnię
u Jana, Michała i Konstantego Rabi-
zów, zam. w kolonji Paszki, gm. her-
manowickiej. W czasie, gdy asysta
policyjna udała się do sąsiedniej
miejscowości, celem dokonania dal-
szej rewizji, Rabizowie steroryzo-
wali podkomisarza Michniewicza i
zniszczyli dowody rzeczowe w po-
stąci aparatów gorzelniczych *oraz
usiłowali zmusić podkom. do odda-
nia spisanego protokółu.

„SZUKASZ ŚMIERCI
WSTĄP NA CHWiLĘ".

W. jednem z miast prowincjonal-
nych na wejściu do Ubezpieczalni,

Społecznej ktoś złośliwy zawiesił ;
kartkę z napisem „Szukasz śmiefci|

— wstąp na chwilę”, Osobę, która|

wywiesiła tę kartkę, zauważono.

Będzie ona pociąśnięta do odpowie
dzialności karno-administracyjnej.

NIEURODZAJ NA OGÓRKI.
Z Trok donoszą, iż skutkiem dłu-

gotrwałych deszczów i niepogody
tegoroczny urodzaj na ogórki jest
słaby. Ogólnie znane ogórki trockie
w b. r. będą drogie, gdyż hodowcy
nie spodziewają się większego uro-

dzaju. Obecnie w Trokach za 100
ogórków w hurcie płacą po 3—4 zł.
W Wilnie cena utrzymuje się od
4—6 zł. za setkę. (h)

 

   
'oraz znanej Śśpiewaczki-tangistki

NINKI WILINSKIEJ, CZERWINSKIEGO, AL. GRANOWSKIEGO.
BÓJKA MIĘDZY WŁOŚCIANAMI |

mieszkańcami wsi Zapole, śm. zales-,
kiej, doszło do krwawej bójki, Wło-,

GŁĘBOKIE, M dn. 28 bm. pod-j-

, Codz.
Podczas zatargu o grunta między | 399

 

podaje do ogólnej
wiadomości, że

Zestawiona z najbar

 
į i sprzedaż |

KUPIĘ
niedużą, parokonną
karetę w dobrym sta-
nie. Oferty do Adm.
„Dz.Wil.* pod „A.B.*

DOMEK
o 3-ch mieszkaniach,
200 s. kw. ziemi wia-
snej—do sprzedania.
Tr. Batorego 5 (b. Po
iocka).

PATARIA
Mieszkania

i pokoje

 

   

    
MIESZKANIE

2 pok. z kuchnią, nie-
duże, z elektryczno-

wynajęcia.
$w. Piotra i Pawła 3,
m. 4.

ścią, do

 

 

WANYCH Z

 

kasa ezynna do godz. 10:ej

RAFACH
LICYTACJA

Miłośikom płaków ku uwadze
miZEECJALNA,,KANARKÓW

1 Innych śpiewających ptaków
dziej lubianych przez

ptaki nasion jak: kanar, rzepik, konopie,

sałata, murzynek, proso It. 4.

do nabycia w Polskim Składzia
Aptacznym

Władysława Trubiłły
Wilno, Ludwisarska 12 róg Tatarskiej

 

z całodziennem do-
brem utrzymaniem na
sierpień przyjmę. Od
Wilna 1/› godziny
koleją. Bliższe wia-
domości — u dozor-
czyni, ul. Zygmuntow-
ska Nr. 8.

PRACA. bi

ABSOLWENT
Instytutu Nauk Han-
dlowo - Gospodarczych
z ukończoną prakty-

żyć kaucję. Oferty

kierować do Biura Ś. Grabowskiego po
„Absolwent“,

ką poszukuje posady.

Na żądanie może zło-|

Wileński Lombard „KRESOWJA*
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielk

121 sirpnia I. b.
lej 52), tel. 7-22,
o godz. 4-ej pop. Od-
będzie się w lokalu

lombardu LICYTACJA NIEWYKUPIONYCH I NIEPROLONGO-

ASTAWOW od Me 1 do J6 61,435.

UWAGA! W dniulicytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard

nie będzie przyjmował.

mea

 

KUCHARZA,
inteligentna, średnich
łat, skromnych wy-
magań, poszukuje
pracy. Podgórna 14,
m. 5, M. kiuszczyń-
ska. 350—0

MŁODY MĘŻCZYZNA
poszukuje pracy stró-
ża, woźnego, wszel-
kiego rodzaju pracy
fizycznej za b. skro-
mną opłatą. Ma na
utrzymanju żonę i
dziecko. Poważne
świadectwa i reko-
mendacje.
Srodkowa 8—5, Kon-
dratowicz.

ADMINISTRACJI
majątku poszukuję za

skromne wynagro-

dzenie. Znam prawo;
oraz procedurę  54-

dową, administracyj-
ną i skarbową. Mogę
złożyć gwarancję. —
Administracja „Dz.

Wi“ da B. W. 3

INTELIGENTNA
osoba poszukuje po-
sady gospodyni, Zita
dobrze kuchnię, mo-
glaby samodzielnie

zająć się domem albo
w pensjonacie, lub

jako ochmistrzyni w
majątku. Chętnie za-
jęłaby się dziećmi.
Ma kwalifikacje, u-
mie szyć. Świadectwa

dli rei. UL Bakszta 11, 
Ul. Mało-

2 seanse: o 6.30 I 9.15 W niedzielę i święta 3 seanse: o 4.30, 7 | 9.30 W soboty

z zawodu, z małą ro-
dziną, za mieszkanko
podejmie się wsze|-
kiej pracy, albo przyj-
mie na siebie obo-
wiązki dozorcy domu,
czy też stróża  fa-
brycznego i t. p. Po-
siada rekomenadcje u-
rzędów państwowych.
UL Śniegowa 3 m. 2,
„A. Ol. —4

| ŚLUSARZ

PRACOWNIKÓW  i[i-
„žycznych i umyslo-
wych wykwalifiko-
|wanych sumiennych i
„uczciwych — poleca
|Wydział Mło-
„dych Stro n-
maictwa Naro-
„dowego. Łaska-
(we zgłoszenia prosi-
may kierować: Mosto-
wa 1, „Dz, Wil”.

8 Pomožmy
biižnim
SETI

DO SERC LUDZI
współczujących nie-
szczęściu wołają ro-
dzice, znajdujący się
w rozpaczliwem po-
iożeniu o ratunek i
pomoc dla chorej na
$ruźlicę córki, która
zdała maturę, jest .b.
zdolną, a nie ma żad-
mych środków dla
poratowania zdrowia.
Adm. „Dz. Wil.* dla
„Chorej“.
 

WDOWA
z 5-giem dzieci, naj-
starszy lat 15, znaj-
dująca się w krytycz-
nem położeniu, bez
żadnych środków do
życia, prosi o jaką-
kolwiek pracę lub
pomoc.  Żauł. Stra-
żacki 4 m, 3, Forse-
wicz, albo Adm, „Dz. ш. 5. 25—3 WiL*.

7 Odpowiedzialny redaktor"STANISŁAWJAKITOWICZ. —_

 


