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NA ZNANĄ MELODJĘ
ZNÓW O PARTYJNICTWIE MÓWiŁ P.SŁAWEK DO LEGJONISTÓW,

KRAKÓW. (Pat). W! dniu 13-go mienia, że państwo jest zonganizo-

zjazdu ogólnego legjonistów  pol- | waną zbiorowością, która winna się

skich odbyło się w sali rady*miej-| troszczyć zarówno o najlepsze for-

skiej w Krakowie pod przewodnic-|my ustrojowe, jak i o wartość zbio-

twem prezesa premjera Sławka po-|vowego, wspólnego dorobku, oraz

siedzenie rady maczelnej związku|że zbliżenie obywatela do państwa

legjonistów polskich, na którem pre-|za pośrednictwem ludzi obdarzonych

zes płk. Sławek wygłosił dłuższe|zauianiem społeczeństwa, da lepsze

przemówienie, w którem poruszył| wyniki, niż to dawaty nadbudówki

aktualne zagadnienia przebudowy|partyjne. Kola tych partyjnych nad-
rolę niesu-
którzy na

opierają
adwokatów,wej konstytucji Jako naczelne za-|miennych

pieniactwadanie p. premjer postawił wpajanie pobudzaniu
"głęboko w społeczeństwo zrozu- swój byt.

Czyżby, zwrot w nastrojach
niemieckich

BERLIN. (Pat). Od dwóch dni „Der Deutsche Volkswirt', po-

daje się zauważyć znamienny zwrot ważne niemieckie pismo gospodar-

w traktowaniu przez prasę niemiec- cze, zamieszcza na temat gdański

ką zagadnienia gdańskiego. Niektó-|artykuł, w którym stwierdza, że

re organa prasy niemieckiej zmieni-|gdańskie dekrety walutowe, które

ły front, traktując to zagadnienie w |stały się początkiem zatargu, były

sposób bardziej objektywny. W|wydane niesłusznie, Zarządzenia te,
kołach partji narodowo-socjalistycz-|zdaniem pisma, nie wytrzymują rze-
nej dają się słyszeć głosy krytyki i| czowej krytyłki.
nięć senatu,
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WŁOCHY | ABISYKJA
ara Kaja ii iżii ów. ul 1 się pochó ący oko-„ Mobilizacja nowychaywizji_WsOSKICA |Ulermowaise pacadė, Uezacyол

RZYM. (Pat).
pujący. komunikat:
daleko  posuniętych przygotowań
Wo al i abisyūskich,|gow.

ussolini jako minister spraw woj- Wszystkie operacje mobilizacyj-
skowych zarządził mobilizację dy- ne S rija są w zupełnym  po-
wizyj „Assiea” z Asti, oraz dy- „ządku,
wizji „Cosseria* z lmperjia poddo-| /
wództwem generałów Riccardi i)

Ochotnicy studenci będą prze-
szkoleni na specjalnych kursacn ce-
iem szybkiego wcielenia do szere-

Ogłoszono nastę-
Wi następstwie :

 

SPOTKANIE MUSSOLINIEGO

| festacyj

- „| tłum przybierał coraz bardziej groź-

Pintor.

Równoczenśie utworzono  dy-
wizję „Cosseria 2, a ma "miejsce
dywizji „Assietta”* powołana zosta-
mie dožycia dywizja „Trento“, kto-
ra będzie calkowicie zmotoryzowa-
na,

W, toku onganizacyj znajduje się
szósta dywizja czarn koszul,
złożona z ochotników Włochów,
mieszkających zagranicą, oraz  ba-
taljon kadrowych ochotników i u-
czestników wielkiej wojny. Dywizja
zwać się będzie „Tevere' i na jej
czele stale stanie gen. Boscardi,

t
 

od 8/VIII do 21/VIII
PRZEJAZDY DLA DZIECI DARMO;
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Z NEGUSEM.

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-

ra donosi z Addis-Abeby: Dyskuto-

wana tu jest sugestja, aby doprowa-

dzić do spotkania Mussoliniego &

cesarzem Abisynji, na  terytosjum

neutralnem tak, aby: umożliwić swo-

bodną dyskusję o obecnym zatargu.

JAPONJA NIE UZBRAJA
ABISYŃCZYKÓW?

TOKIO. (Pat). Ministerstwo

spraw zagranicznych oświadcza, iż

obiegająca w prasie europejskiej

, wiadomość, jakoby -Abisynja podpi-

fsała z Japonją umowę na dostawę

broni i amunicji, jest pozbawiona

wszelkiej podstawy. Ministerstwo

zaprzecza również pogłoskom, ja-

koby Japonja miała wysłać do Abi-

synji swą anisję wojskową.

zajścia 2 kulisami w Szanghaju
SZANGHAJ. (Pat).

grupa kulisow-rikszow
lektyk) a poliojantami  francuskimi
doszło dziś do zaburzeń, Kulisi u-
prowadzili paru policjantów francu-
skich do dzielnicy chińskiej, Więk-
szy oddział policji francuskiej po
dłuższej bójce uwolnił swoich towa-|
rzyszów. Kulisi zarzucili ikamienia-|

Pomiędzy
(tragarzy |

 

mi tory tramwajowe, uniemożliwia-
jąc gdzieniegdzie komunikację. Roz-
ruchy wywołane zostały przez roz-
porządzenie francuskie o rejestracji
wózków i woźniców. Jeneralny, kon
sul francuski wystosował w sprawie
tego incydentu protest do władz
chińskich,

Na Krecie spokój
ATENY, (Pat). W. Kanei i całej

Krecie przywrócono spokój. Doszło
do porozumienia między  przedsię-

biorcami i strajkującymi robotnika-
mi. Gen, Kondylis ogłasza, że strajk
nie miał znaczenia politycznego.

Polowanie na „swoich'
PRAGA. (Pat). Zostali porwani z

granicy, uprowadzeni do Niemiec i towej |partji narodowo-socjalistycz-,|

osadzeni w więzieniu w Aunaberg

 

dwaj członkowie organizacji spor-

nej czeskiej.

Odpowiedź Polski na wykręty gdańskie
WARSZAWA. (Pat). W. odpo- nie może przyjąć tłumaczeia senatu

wiedzi na pismo senatu gdańskiego co do konieczności wydania zarzą-
z dnia 3 sierpnia, komisarz general- dzeń o zwolnieniu od cła pewnych
ny Rzplitej w Gdańsku przesłał dziś , towarów,
odpowiedź, w której oświadcza, że|

Ludowy Front we Froneji owanturuje Się
PRZECIW DEKRETOM,

PARYŻ. (Pat). Robotnicy arse-
nałów w Brest i Tulonie manifesto-
wali wczoraj przeciwko dekretom
rządowym. Po wypłacie, która do-
konywana jest co 15 dni, przeszło
3000 robotników arsenałów w: Tu-
lonie odbyło pod gołem niebem ze-
branie, na którem przemawiał de-
'putowany komunistyczny  Bartolini.
Manifestanci utworzyli następnie
pochód, który przy śpiewie między-
|narodówki przeszedł głównemi  uli-
cami Tulonu.

Podobnie w Brest robotnicy, za-
trudnieni w warsztatach okręto-
wych uformowali pochód, który z
czerwonym sztandarem przeszedł
głównemi ulicami miasta.

ZAJŚCIA.
PARYŻ. (Pat). Maniłestacje ro“

Hothice w Tulonie, zamieniły się w
poważne uozruchy, W. ciągu 3 go-
dzin manifestujący robotnicy byli
panami 'centrum miasta, nie napoty-
kając żadnego sprzeciwu władz
bezpieczeństwa.

Jak wiadomo, początkiem mani-
była akcja protestacyjna

przeciwko obuiżce zarobków. W
południe wśród robotników arsena-
łu morskiego, rzucono hasło: „Po
wypłacie zarobków organizować
jmaniiestacje - Pd Wkrótce

i ;- licz

 

 wydostać czerwone sztandary orga-
jnizacyj zawodowych przechowywa-
ne na giełdzie pracy. Maniiestujący

'па postawę. W, pewnym momencie  zaatakowano kawiarnię, w  któwej
zbierają się ołicerowie marynarki.
„Oficerów obrzucono — wymysłami,
Następnie manifestanci zniszczyli i
;rozgromili kilka kinoteatrów. Tłum
wdarł się do biura towarzystwa u-
bezpieczeń „Secour”, tak, że perso-
nel musiał schronić się do podzie-
mi, W] manifestacji wziął czynny u-,
dział deputowany komunistyczny
Bartolini, który wygłosił do manite-

Ze względustantów przemówienie.
na coraz $roźniejszą postawę mani-
lestantów władze wezwały żandar-
merję, która przywróciła porządek,

bilans zajść przedstawia się, jak
następuje: splądrowano 5 kawiarń,
2 kinoteatry oraz biuro towarzystwa
ubezpieczeń, Wśród publiczności,
znajdującej się w kawiarnich, które
były przedmiotem napaści, naliczo-
no 20 osób rannych, 6 żandarmów
zostało pobitych,

NUNCJUSZ APOSTOLSKI
W CZECHOSŁOWACJI

RZYM. (Pat). Papież Pius XI za-
mianował mgr. Saverio Nitter'a
nuncjuszem w Czechosłowacji,

KOWA NIE ODSZEDŁ
vak donosi „Wieczór Warszaw-

ski, że zapowiadany pociąg popu-
Jlarny z Warszawy do Krakowa,
; który miał odejść z dworca wschod-
| niego dnia 3 sierpnia 0 godz. 23.10
spowodu bardzo małej ilości ucze-
stników mie został uruchomiony.
|Posiadacze kart uczestnictwa ze-
|chcą zwrócić się po zwrot należno-
"ści do kas, w których karty te zo-
| stały nabyte.

 
— ARCYPASTERZ W POSTAWACH.

Z Postaw donoszą, że dn. 5 bm.
rb. przybył tam z wizytą pasterską

3 'J. E. Arcybiskup Metropolita Wileń
ski ks. Romuald Jałbrzykowski. Na
granicy powiatu powitał ks. Агсу-

| biskupa Starosta Powiatowy Po-
„stawski Korbusz oraz w Postawach
| przedstawiciele onganizacyj i sipo-
j łeczeństwa. Pobyt ks. Arcybiskupa
jna terenie powiatu postawskiego
ipotrwa parę dni,

POCIĄG POPULARNY DO KRA-|.

!mował policję.

W Brescie powtórzyły się rów-,
nież i dzisiaj manifestacje, Doszło|
do zamieszek i starcia. Ostatecznie|
pizy pomocy policji i wojska usu-'
nięto manitestujących z terenu arse|
naiu i stoczni. !

j

PARYŻ. (Pat), W, Brescie dziś!
popołudniu zamieszki przybrały nie-'
oczekiwanie bardzo poważny cha-|
rakter, 'Manifestujący robotnicy
arsenalu morskiego i warsztatów
okrętowych obrzucili kamieniami
autobus zapełniony * podróżnymi.
Szereg odniosło rany. O godz. 15,30
w chwili, gdy pociąg pośpieszny
przygotował się do odjazdu do Pa-
ryża, tłumy manifestantów wypełni-,
ły dworzec, Maszynista był zmu-,
szony do zatrzymania pociągu i od-
czepienia parowozu. lównocześnie
uruchomiono sygnały alarmowe. In-
na grupa znalazia się pod gmachem
preiektury.  Maniłestanci zerwali
tójkolorowy sztandar wiszący pod
gmachem i zastąpili go piachtą z
czerwonej materji. Wszystkie maga*
zyny w mieście na skutek maniie-
stacyj zostały zamknięte, W wyni-
ku dzisiejszych zajść jest 5 rannych.

PREFEKCI DEPARTAMENTÓW,
U LAVALA.

PARYŻ. (Patj. Na skutek wiczo-
rajszej konferencji premjera Lavala
z ministrem spraw wewnętrznych
Paganon, wezwani będą do Paryża
z końcemi bież. tygodnia wszyscy
prefekci departamentów. Zostaną
oni przyjęci wazem mna specjalnej
audjencji u. premjera Lavala, który
udzieli im dokładnych instrukcyj co
do zastosowania ustaw dekretowych
i przedstawi zarządzenia, jakie na-
leży powziąć w celu obniżenia kosz-
tów utrzymania i ożywienia działal-
ności gospodarczej w podległych im
departamentach. ‘

KOMUNIšCI FRANCUSCY
ATAKUJĄ.

PARYŻ. (Pat). Około 100 ko-
miunistów wtargnęło wczoraj do sa-
li, w której zgromadziła się grupa
członków młodzieży patriotycznej.
Doszło tu do bójki i strzelaniny, w
następstwie której dwie osoby prze
wieziono do szpitala, a 10 odniosło
lżejsze rany, Policja, która z tru-
dem rozdzieliła walczących, aresz-
towała 30 osób.

Plany aktywizacji gospodarczej
PARYŻ. (Pat). Minister pracy

Frossard przedstawił dziś premjero-
wi główne linje.projektu nowych ro--
bót publicznych, mających na celu
aktywizację gospodarstwa krajowe-
go. Plan ten wkracza również pod
pewnemi względami w dziedzinę 0-

 

Po zamachu na szef
SZANGHAJ. (Pat). W okręgu

Luantun$ po zamachu та dowódcę
policji wprowadzono stan wojenny.
Komunikację telefoniczną z Tien-
Tsinem i innemi miastami strefy
zdemilitaryzowanej przerwano. Od-

'TOKJO. (Pat).  Naskutek incy-

„dentu w rejonie Luan-Tun$g władze

brony państwa. Plan był na skutek
tego przedmiotem wymiany poglą-
dówpomiędzy premjerem  Lavalem,
ministrem. Fr 8 ini i
nansów Regnier, oraz ministrów re-
sortów dotyczących obrony pań-
stwa.

a policji japońskiej
dział powstańców, który działa na
tem  terytorjum liczy 4.000 ludzi,
Dowódcy wojsk japońskich odbyli
naradę w Tien - Tsinie i postano-
wili żądać reorganizacji władz na
zdemilitaryzowanem terytonrjum.

Źądania japońskie
danta policji, 2) złożenie rękojmi, że
zajścia podobne nie powtórzą się, 3)

  

'japońskie postanowiły postawić złożenie zapewnień, że w strefie

chinom następujące żądania: 1) u- zdemilitaryzowanej porządek nie

karanie sprawców zabójstwa komen: będzie naruszony.

SKAUCII V
SPORBIOWEY

„915 56
k
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Sąd Okręgowy w Wilnie rozpo-

znał wczoraj sprawę trzech zawodo-

wych złodziei, niejednokrotnie już

karanych za kradzieże, oskarżonych

o to, iż w dniu 16 kwietnia 3 około

odziny 20-ej przy pomocy złamania

o dostali się do składu Ru-

dolia Wojewódzkiego, mieszczącego

się w piwnicy domu Nr. 66 przy ul.

Wileńskiej, skąd usiłowali zabrać

przechowywane tam rzeczy. Tego

(dnia na składzie znajdowały się ma-

| nufalktura, ubrania, aparaty radjo-

we, wina, wódki itd, ogólnej warto-

ści około 3.000 zł.
Złodziei wykrył przypadkowo

stróż nocny, Stanisław Brzeziński,

który sprawdzając
drzwiach, stwierdził

posłyszawszy szmery dochodzące z

piwnicy, przymknął drzwi i zaalar-

  
Po krótkiej walce zdołano obez-|
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Skazanie trzech wileńskich
włamywaczy

władnić jednego z opryszków, któ-
rym okazał się znany policji zło-
dziej, Wincenty Grycielewicz.
Dwuch pozostałych włamywaczy
wykryto schowanych w  składziku
do drzewa na podwórzu tegoż do-
mu.

Olkazali się niemi również znani
policji złodzieje: Eljasz Szpak, oraz
Lejba Kwartowski, Wszystkich о-
sadzono w areszcie zapobiegaw-
czym.

Po rozpoznaniu sprawy złodzieje
wyrokiem sądu skazani zostali: Win
centy Grycielewicz na 2 lata wię-
zienia, Eljasz Szpak i Lejba Kwar-
towski po półtora roku więzienia
ażdy.
Skazani przyjęli wyrok z wi-

docznem zadowoleniem, gdyż, jako
recydywiści spodziewali się o wiele

| surowszej kary. (k)

NZ

ministrem fi-|

‚
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Przedewszystkiem parę słów u-

sprawiedliwienia z powodu tak

spóźnionego sprawozdania z proce-

su, który w Wilnie i poza Wilnem

obudził ogromne zainteresowanie.

Chodzi o to, iż proces ten poru-

szył cały szereg zagadnień wpraw-

dzie aktualnych, lecz jednocześnie

drażliwych, o których nie sposób

pisać dziennikarzowi opozycyjnemu !

bez narażenia pisma na kontiskatę,

gdyż obecnie doprawdy nie sposób

nieraz ustalić, co jest cenzuralne, a

czego cenzura nie potrafi strawić.

Woleliśmy więc „odczekać”.
Jak słusznemi były nasze oba-

wy, świadczy dobitnie chociażby

fakt konfiskaty „Warszawskiego

Dziennika Narodowego”, w którym

cenzura skreśliła ustęp z aktu o-

skarżenia (dosłownie zacytowany),

aczkolwiek wileńskie pisma sana-

cyjne na powyższą cytatę pozwoli-

ły sobie bez narażenia się na konii-

skatę.
Mając to wszystko na względzie,

podajemy obecnie w naszem spra”

wozdaniu tylko to, co ukazało się w

prasie sanacyjnej, lub przeszło przez

czujne oko cenzury w pozamiejsco-

wych pismach opozycyjnych.

AKT OSKARŻENIA
Co zarzucał ks. Małynicz - Ma-

lickiemu akt oskarżenia?
Pierwsze dwa punkty aktu oskar-

żenia cytujemy dosłownie. Brzmią

one, jak następuje:
1) Od dnia 22 lipca 1934 r. do

końca tegoż roku w miasteczkach

Rudziszki i Nowe - Troki, pow: wi-

leńsko - trockiego, publicznie roz-

powszechniał fałszywe wiadomości
o „bezpodstawnem
winnych ludzi w Berezie Kartuskiej

i biciu ich przez policję”, „prześla-
dowaniu przez rząd polski księży

katolickich” i o „obsadzeniu więk-
szości stanowisk w szkołach po-

wszechnych przez Żydów”, które to
wiadomości mogły wywołać niepo-

kój publiczny, czyli czyn przewi-

dziany w art. 170 k. k.
2) Że w nocy z 15 na 16 maja r. b.

w miasteczku Nowe - Troki pozba-

wił wolności Józefa Marcinkjana,

Leona Cipuna, Czesiawa Pietrasz-

kiewicza, Kazimierza Monkiewicza,

Mikołaja Kirszewskiego, JanaSien-

kiewicza, Bolesława Kwiatkowskie- ;
go i Albina Klima, przez przetrzy-

manie ich od godz. 22-ej do 1 m. 30

w zamkniętej dzwonnicy kościelnej,

czyli czyn przewidziany w art. 248

par. 1 k. k. Е
Punktu trzeciego z przyczyn, o

których wyżej, dosłownie nie cytu-

jermy, Ograniczamy się do twierdze-

nia, iż zarzucał on ks. Małyniczowi,

że w dn. 9 czerwca r. b. w Landwa-

rowie publicznie dopuścił się wy-

szydzania Narodu Polskiego przez

wypowiedzenie słów, w których о-
becni w kościele  funikcjonarjusze

policji dopatrzyli się związku z po-

grzebem Marszałka Piłsudskiego.
Czyn ten przewiduje art. 152 k, k.

Z uzasadnienia aktu oskarżenia

wynika, iże ks. Małynicz -Malicki

wygłosił szereg kazań, w których

mówił o położeniu więźniów w Be-

rezie Kartuskiej i wzywał parafjan,
by modlili się za więźniów. Wka- |

Kai g zł
uwięzieniu nie-

„že w dn. 15 maja r. b. grono osób

|zwróciło się do ks, Małynicz-Ma-

| liokiego, domagając się dzwonienia

|w godžinach pogrzebu Marszałka

| Piłsudskiego. Gdy ks. Maiynicz od-

j mówił, wymienione w akcie oskar-

| żenia osoby zakradłysię na dzwon-

nicę i gdy dano im sygnał, że przez

radjo nadawane są dzwony warszaw

skie, rozpoczęły także dzwonienie.

Fo skończonem dzwonieniu, w któ-

rem im nikt nie przeszkadzał, nie
mogły one opuścić dzwonnicy, gdyż

drzwi były zamknięte.
Interwencja policji u ks. Mały-

| nicz-Malickiego mie odniosła skutku

|gdyż ks. odmówił kluczy, motywu-
jąc to obawą, iż osobnicy, iktórzy

bez jego wiedzy dostali się do ko-

ścioła, mogli skraść wota. Drzwi

jednakże zostały otwarte wytry-

chem puzez policję i zamknięci w

dzwonnicy wypuszczeni na wolność.
Trzeci punkt aktu oskarżenia o-

piera się na zeznaniach przedstawi-

cieli policji, którzy mieli sami sły-

į

szeć przemówienie ks. Małynicz-

Malickiego, wygłoszone z dużym za-

pałem.
Zbadany przez sędziego śledcze-

go ks. Matynicz - Malicki do winy
się nie przyznał, wyjaśniając, że

wszystko, co mówił 'w kazaniach,
mówił z wiedzą i pod kontrolą swej
|władzy przełożonej, któraby nie

|pozwoliła na żadne wystąpienie,
iszkodzące państwu polskiemu. Je-
'żeli chodzi o pozbawienie wolności
'tych, co dzwonili, to istotnie wydał
"on polecenie służbie kościelnej, by
' pilnowała, żeby nikt z kościoła nie
| wyszedł, gdyż bał się, że zostanie
'dokonana kradzież inwentarza ko-
ścielnego i wotów.

* W kazaniu, o którem mowa w

 
'3-cim punkcie aktu oskarżenia, ks.|
'Małynicz-Malicki mówił o czasach
- pogańskich, o złotym bożku, o zmu-
szaniu oddawania czci temu bożko-
"wi itp.; kkwestji pogrzebu Marszałka
. Piłsudskiego wcale nie poruszał,

|

| Pożar na iabryce skrzynek  ra-

djowych, należącej do braci Chwo-

les, przy ul. Pióromont 6, o którym

| donosiliśmy pokrótce wczoraj, 'wy-

buchł około godziny 0.40. Pierwsze
| płomienie, wydostające się z okien

jednopiętrowego budynku murowa-

nego, spostrzeżone zostały przez

dyżurnego posterunkowego, znajdu-

jącego się w pobliżu. Zaalarmował

on natychmiast stróża, oraz pobu-

'dził mieszkańców w domach są-

* siednich, przylegających do gma-
chu fabrycznego. O godz. pierwszej

z minutami przybyła miejska straż
pożarna. Cała fabryka stała już w

płomieniach, buchających na kilka

metrów ponad dachem, który

wkrótce runął. Częściowo też za-

częły opadać rozżarzone mury.

Czerwona łuna pożaru objęła' ol-

brzymią połać nieba i, odbijając się

od. nisko zawieszonych chmur, spra-

 

a

Po odczytaniu aktu oskarżenia i
wysłuchaniu wyjaśnień ks, Mafy-

nicz-Malickiego, które maogół po-

krywaiy się z jego wyjaśmeniami,

ziożonemi w śledztwie, Sąd przy-

siąpii do badania świadków.
Nadmienić jedynie musimy, że

odnośnie ostatniego punkiu aktu

oskarżenia ks, Maiynicz oświadczy,

że wogóle go nie rozumie, gdyż sio-

wa mu inkryminowane pozbawione

Są GeNsu,

ZEZNANIA ŚWIADKÓW
Nie sposób streszczać kolejno

wszystkich zeznań świadków oskar-

żenia i obrony. Frzytoczymy z nich
tylko najważniejsze,

Najbardziej obciążająco dla o-
skarżonego zeznawali policjanci.
Twierdziu oni zgodnie, iż kazania

ks. Matynicz-Malickiego robily wra-
żenie politycznych przemówień agi-
tacyjnych, że występował on prze-
ciwko rządom pomajowym. Кгубу-
kował on także bardzo ostro to, co
się w Polsce dzieje, mówiąc, że na-
wet Rosja causka nie znała takich
urządzen, jak bereza Kartuska; że

w Polsce księża są prześladowani, a
nawet bici, że wreszcie, na stano-
wiska mauczycielskie. w szkołach
polskich mianowani są Zydzi, wśród
których jest wielu komunistów.

le kazania skłoniły b. komen-
danta posterunku w Trokach, przo-
dowmika Mirowskiego, do „delego-
wania' na nabożeństwa  posterun-
kowych, którzyby następnie meldo-
wali o treści kazań,

Na zapytanie: obrony przod, Mi-
rowski stwieudza, że posyłał poli-
cjantów, orjentujących się dobrze w
rzeczach politycznych i społecz-
nych.

Właśnie jednym z takich „dele-
gowanych' był świadek, posterun-
kowy Pilarski, który zeznał, że ks.
Małynicz w kazaniach mówił ©
„uciemiężenstwie' narodu polskie-

„go, które to „uciemiężeństwo” wy-

ko z wnętrza płonącej iabryki prze-

rzucaiy ogien na sąsiednie budynki

mieszkalne, oraz tartak. W, czasie

gaszenia ognia na dachu parterowej

oiicyny, należącej do posesji Nr. 1i

przy ul. Mauwaryjskiej spadi ze

znacznej wysokości, doznając

kica obrażen, oraz poparzenia ciaia

strażak tulip Jagietio, którego koret

ka pogotowia ratunkowego odwiozia

do szpitala zydowskiego. Życie je-

go, jak ustaliliśmy pózniej, nie jest

zagrożone. kabryka spaliia się do-

szczętnie, Straty obliczone prowi-

zorycznie wynoszą przeszio 100.000

zi, Na skłaazie tabryki znajdowało

się około 4.00U gotowych skrzyń do

aparatów radjowych, które miały

byc 'w tymiże diniu przewiezione do

tabryki „ilektril', będącej również

własnością Chwolesów. oza tem

całkowicie zostały

ogniem wszystkie maszyny, i narzę-

zaniach swych ks.Matynicz-Malicki; wiała niesamowite wrażenie. Pomi-!

powoływał się na czasopisma,
czytując z niektórych
na') całe ustępy, dotyczące trakto-
wania w Berezie „odosobnionych“.

O tem, że ks. Małynicz-Malicki
mówił o uprzywilejowaniu Żydów w
szkolnictwie oraz prześladowaniu
księży zeznawali oprócz policjantów
także świadkowie cywilni.

Odnośnie drugiego punktu uza-
sadnienie aktu oskarżenia wyjaśnia,

otoczyły tłumy ciekawych. Przejazd
i przejście zostały przez policję dla
publiczności zamknięte. Na miejsce
przybyli wkrótce przedstawiciele

władz wojewódzkich, starostwa i

policji śledczej. Do pomocy przyby-

wa straż ogniowa 1-ej dywizji, 2

kompanje 6 p. p. leg. i jedna kom-
panja saperów.

Snopy iskier wypuszczane dale-

WOZIE iiiI IAKATA AZWRAKI

od- (mo nocnej pory mic чар Awantura ślepca w
(„Samoobro- j

W. dniu 22 maja rb, skazana zo-

| stała przez Sąd Okręgowy w Wilnie

`па 10 lat więzienia niejaka Marja

Micewicz która w styczniu tegoż ro-

ku wypaliła swemu teściowi, Włat

„dysławowi Borowiczowi, oczy przez

|oblanie go kwasem  siarczanym.

| Wczoraj sprawa ponownie znalazła

. się w Sądzie Apelacyjnym, który po

 

cięż- |

 

Proces ksiedza MieczysławaMałynicz-Malickiego
rażało się w osadzeniu ludzi w obo-

zie w berezie i mianowaniu Zydów

do szkói. Miai przytem ks, Maty-
nicz wzywać sluchaczow do „sikia-

aania buntów.
iMoże protestów? — poprawia

przewodniczący. р
— Niel Wyraźnie słyszałem, że

buntów — odpowiada post. Pilarski,
wtóry daiej utrzymywał, iż ksiądz

zaiecai „buniowac się wszędzie; na

ryniku, 'w autobusach, w wagonach,

w szkole itp.
Przodownik Sokół, obecny ko-

mendant posterunku w Nowych 1ro

kach, ustala przebieg wypadków w

nocy z 1» na lo maja, kiedy to 8

ucziuów 1 wożnych seminarjum nau-
czycieiskiego zakradio się na dzwon
nicę, by dzwonić w chwili ekspor-
tacy, Która się odbyśa właśnie w
Warszawie,

Twierdzi on, iż ksiądz odmówił
wydania kluczy, by wypuścić „u-

więzionych' na dzwonnicy miodzień
ców, bo chciał doczekać się świtu,
kiedy mozna byłoby sprawdzić, czy
nie popełniono kradzieży w koście-
le.

Drzwi do kościoia otworzył wy-
trychem iachowiec, a zamknięci na
azwonnicy zostali zrewidowani i
po spisaniu prbiokóju niezwiocznie
wypuszczeni.

Służba kościelna była zatrzyma-
na na posterunku do rana, przy-
czem o pobiciu zakrystjana przod.
Sokėi nic nie wie, a o wybiciu szyb
w piebanji słyszał jedynie „nieożi-

| cjainie".
£ zeznań służby kościelnej i wice-

burmistrza lrok, Suszyńskiego, wy-
nikatoby, że brama kościelna zosta-
ia wyiamana, a obecnego na cmen-

tarzu organistę pobito do karwi.
Swiadek Suszyński był u księdza

w sprawie nabożeństwa żałobnego,
które ksiądz chętnie odprawił i wy-

| głosił kazanie, w którym zalecił słu-
chaczom naśladować zmariego mar-
szaika Piłsudskiego i nie pracować

Wielki pożar żydowskiej tabryki © Gilni
Spłonęła, wytwornia SKrzynek raajowych

dzia. Z domów sąsiednich uszko-
dzone zosiaty budynki  mieszkalnė
przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 9 i Nr. 11.

Miiasciciel domu Nr. 9 określił swo-
je straty na 2.500 zł. Straty maier-
jaine ponieśli również lokatorzy
tych domów: Bolesław Święcicki,
Janina Chmielewska, Adolt „imbas,
oraz Faulina Adachowska, którym
podczas gaszenia pożaru zniszczono
wyniesione nazewnątrz, meble.

„Wspólnemi siłami zdołano uga-
sić pozar o godz. 4.20. Jak się do-
wiaciujemy zaasekurowany w P.Z.U.
W.byi tylko budynek łabryki. Straty
wskutek zniszczenia ogniem urzą”|

razem 2 ша-:dzenia zewnętrznego,
szynami, sprzętem gazowym, oraz

diužemi zapasami materjału ponoszą
bracia Chwolesowie.

Frzyczyn pożaru narazie nie u-

zmiszczone |stalono. Władze policyjne prowadzą:
dochodzenie, (k), "S

TŽ

sądzie Ąpelacyjaym
rozpoznaniu sprawy zmniejszył
zbrodńiarce karę do 7 lat więzienia.
Tragicznie pozbawiony wzroku W.
Bobrowicz będący na sali po odczy-
taniu wyroku wpadł w histerję,
Po krótkiem żamieszaniu ogólnem
„został on przemocą przez policję
pz sali,? a następnie

aresztowany. (k) A

dla posad, lecz wyłącznie dla dobra
Polski.
W. sprawie ostatniego punktu

oskarżenia zeznawali dwaj policjan-

ci, a mianowicie przod. Białożyt i

post. Podgórski, którzy słuchali ka-
'zania w Landwarowie. Twierdzą oni

kategorycznie, że słyszeli ten ustęp
kazania, który miał zawierać słowa

mogące mieć związek z. pogrzebem
marszałka Piłsudskiego.

Słyszeli oni tylko zakończenie

tego kazania, ale kierownik poczty
1 > * * p + + £ я

Piotrowicz miał im powiedzieć, że

(kazanie było bardzo sprytnie po-
,wiedziane tak, że do niczego przy-

czepič się nie można.

Wspominał też przod, Białożyt o
zatargach pomiędzy ks. Małyniczem

a proboszczem landwarowskim ks.

Kuiakiem z racji lotograiji  corek

marsz. Fifsudskiego, ale iniormatora

swego ujawnić nie chciał, Księża

Sperski i Kotkiewicz nie słyszeli w

kazaniu ani w rozmowie Z ks. Kula-

kiem nic karygodnego,

£ jedenastu świadków odwodo-

wych (8 doprowadzonych sąd po-

stanowił zbadać) na uwagę zasługu-

je jedynie zeznanie ks. dziekana

Stetanowicza, który ustalił, iż nikt

do niego z zażaleniem na ks. Mały-

nicza z powodu charakteru jego ka-

zań, nie zwracał się, że w Starych

Trokach, gdzie ks. dziekan jest pro-

boszczem, pomimo, iż nie dzwonio-
no podczas eksportacji, do żadnych
zajsc mie doszło i nikt specjalnego
dzwonienia nie żądał,

Na zapytania obrony śni
ks. Sieianowicz, że obowiązkiem
duszpasterza jest zabieranie głosu
w sprawach publicznych, skoro po-
zostają one w związku z zagadnie-
niem etyki i moralności.

Gdyby mp. w Polsce zostały
wprowadzone śluby cywilne, obo-
wiązkiem kapłana katolickiego by-
toby przeciwdziałanie podobnej u-
stawie. Ё až

Pozostali świadkowie obrony je-
dynie uzupełnili i potwierdzili ze-
znania służby kościelnej oraz księży
Sperskiego i Rotkiewicza.

Na item przewód sądowy zakoń-
czono, przyczem sąd odrzucił wnio-
sek uprony. o aoiączenie do+sprawy
czasopism, z których ks. Matynicz
czerpał wiadomości polityczne na
dowod, iż nie może być mowy o

szerzeniu niepokoju, skoro chodziło
o rzeczy powszechnie znane,

MOWA PROKURATORA
Frzemówienie prokuratora roz-

poczęło się o godz. 7.30 wieczorem
1 trwało stosunkowo krótko, P, pro-

kurator Pawluć dowodził, iż prze-
wód sądowy stwierdził słuszność
wszystkich punktów aktu oskarże-
nia. Wprawdzie zeznania policjan-
tów nie brzmiały „zbyt płynnie”, ale

zasługują one na wiarę i odtwarzają
słowa oskarżonego Małynicz - Ma*
lickiego.

Momentem  karygodnym była
|uogólnianie przez oskarżonego po-
'szczególnych wypadków. Jeżeli na*
'wet istotnie w Kykontach doszło do
!spoliczkowania księdza, to nie wol-
no mówić o biciu, To, co się dzieje
w Berezie, jest usankcjonowane

 
'| przez dekret p. Prezydenta i dlate-
go treść kazań oskarżonego Mały*
:nicz - Malickiego znalazła się w
kolizji z kodeksem karnym.

" - Oskarżony nie był duszpaste-
rzem, lecz działaczem politycznym,
który korzystał ze swego stanowi
„ska, by siać nienawiść partyjną,

W konkluzji prokurator prosił O
wyrok skazujący.

Niezwykle ciekawe przemówie-

„nie obrońców podamy osobno.

 

M. ZOSZCZENKO. słać łóżka, abym się mógł położyć, Gdybym chociaż widział wzekę z Znów go zawołali. A on powiada:

® zmęczony pracą. A Was interesuje okna, siedziałbym spokojnie cały — To dziwne, wszystko jakoś

0 zamożnym człowieku dlaczego piję, dlaczego jestem ordy- dzień, śpiewałbym piosenki, przy- jest u mnie inaczej. Meble mam

narny, dlaczego biję po śębie.' Te- glądałbym się ptaszkomi na wodzie. iadne. Fortepian. Muzyka. Ale ta

Opowiadanie z życia sowieckiego. | raz wiecie, dlaczego! | Wysłuchali, powiedzieli: ' żona — mówi — ta gęś wiejska, sta*

Niektórzy ludzie mówią, że pie- wspólnym lokalu. Ze względu na_ Wszyscy spuścili głowy. Powie | — Budujemy teraz dom. Damy nowczo nie pasuje do tego otocze*

niądze to wszystko, Że bieda poniża jego grubijańskie zachowanie się dzieli: — Musisz dostaćpokój dla | ci mieszkanie. Jest tam gaz i ogrze- nia. Działami na nerwy. Chcę oże*

człowieka, że biedny człowiek nie stroniono od niego. Zawołano go do siebie.

może jakoś utrzymać się ma wyż- rządcy, aby przemówił mu do roz-| Rzeczywiście otrzymał
( wanie. Ładny widok z okien. Bę- nić się z inną. Witedy będzie inaczej

osobny dziesz miał dużo światła, będziesz u mnie wyglądać.

szymi poziomie, że naodwrót, wzbo- sądku. pokój. Sprowadził swoją żonę i ma- ,żył, jak będziesz chciał. i Rozdzielili między sobą  miesz*

gaciwszy się naraz „rozkwita”, sta- Powiedzieli: — Co to jest, prze- ie dzieci — pastuszki. R Rzeczywiście dali mu ładne kanie. Zaczął żyć z jakąś dziewczy:

jąc się lepszym i pracując dla dobra cież to tak mie można! A on na ło Już ma żonę i dzieci, ale widzi- mieszkanie. Dwie izby i łazienkę. ną. Ale wkrótce znów słychać było

innych, „odpowiedział: | my, że dalej pije, robi skandale, a-|Trzy szaty, Okna wychodziły na kłótnie, awantury, bijatyki. ył

Jeśli mowa o nędzy — nie prote- — Wy, profsojuzni przywódcy,: wantury, bije obcych, bije dzieci. | ogród, drzewa Ikwitly. Gazowaku- strasznie zazdrosny. Bił swą nową

stujemy. Nędza z całą pewnością ganicie moje zachowanie, ale zapy-| Znów go wołają. Mówi: Tak, |chenka. I tak dalej, : | ofiarę i wyganiał na ulicę, '

poniža, zmusza do zmiany norm ро- tajcie się mnie, dlaczego taki je-'dalej jestem podły. Jak się napiję,i I podwyżkę dostał. Miał więcej. A naraz wszyscy zrozumieli,

stępowania. Ale jeśli chodzi o bo- stem? | to biję, kto mi się na oczy pokaże. |pieniędzy. Sprawił sobie nowe u Zrozumieli, że jest podły człowiek,

gactwo — wyciągnięte wnioski nie Zapytali się więc go: — Powiedz,, Jestem nerwowy, a to dlatego, że branie. Nasz towarzysz Fedor rze- grubijan, ot, nicpoń, człowiek  nie-

są słuszne, przynajmniej nie zawsze. Se A on mówi: | widzę naokoło siebie biedę. apuś-  czywiście zaczął zupełnie inaczej potrzebny nikomu. Zrozumieli, że

Był sobie niejaki Fedor. Praco- — Żyję nie tak, jak chcę. Zupeł- niak gotujemy na prymusie, W. jed- żyć — jak pan. jego zamożność nie ma najmniejsze-

wał. Przyjechał ze wsi. Biedny był. j i i|go wplywu na sposób życia. Zrozu*
nie sam — bez rodziny i beg żony. nym pokoju mieszka nas sześcioro._ Ale cóż widzimy: pije dalej Nie zaklimatyzował się tu jeszcze. Krewni żoną żyją może na wsi. Żona Ikłóci się ze swą matką, aja bije. Klnie. Łamie gałązki drzewa,|mieli, że trzeba go dopiero wycho-

Początkowo nosił nawet „drewnia- Może cierpią z tego powodu, že ich wszystkich tłukę, bo czy to przy- | zaglądające z ogrodu do okna, bije| wać. - :

ki“. nie widzę. Moje dzieci pewnie pasą jemnie patrzeć na takie chłopskie niemi dzieci — dawne  pastuszki, Odetchnęli z ulgą. Uświadomili

Był szorstki w obejściu. Chętnie krowy, mokną ma deszczu, wiatr, zwyczaje. Takie życie zniszczy mnie | Żonę, teściową i wszystkich sąsia-| sobie, że trzeba z nim coś zrobić,

pił i klai. Wywolywat kłótnie i zimno. Ja żyję, jak pies, mam jed-|zupełnie. A. przytem okno z megodów bije tak, że trzęsą się przed (Ceps)

skandale, Zaczął mieszkać we Nie ma mi kto po-;pokoju wychodzi na róg podwórza. nim. 43
ną marynarkę.

  



PAŃSTWO I NARÓD
Dyskusja o zadaniach państwa i o

jego roli w życiu współczesnem jest

potrzebna i pożyteczna. Wykracza о-

na jednak poza ramy rozpraw publi-

cystycznych; już choćby dlatego, że

w czasach obecnych nastąpiło tak da-

leko idące przeobrażenie w zakresie

poglądów społecznych i moralnych,

iż trzeba w myśleniu o zagadnieniach

państwowych sięgnąć bardzo daleko i

' głęboko. Są jednak pewne tezy zasa-

dnicze, co do których muszą się po-

rozumieć ci, co chcą prowadzić roz-

mowę; bo jeśli to nie nastąpi, to —

jak mówi polskie przysłowie — bę-

dzie to jak między gęsią i...

Pierwszą z takich tez jest następu-

jąca: trzeba mówić o państwie i o na-

rodzie, a nie o państwie i społeczeń-

stwie. Czasy nowoczesne przyniosły

wśród narodów cywilizacji zachodnio-

europejskiej olbrzymi rozwój ruchów

narodowych, a z niemi panowanie za-

sady, że każde państwo, jeśli ma być

żywotne i aktywne, musi być wyra-

zem twórczości określonego narodu.

(W Europie dzisiejszej niema miejsca

na państwo nie narodowe, na coś w

rodzaju Austro - Węgier przedwojen-

nych. Nie można oczywiście pominąć

faktu, że na obszarze niektórych

państw zamieszkują różne narody,

lecz to nie przeszkadza wcale, by te

narody pogodziły się z innym taktem

— z tym mianowicie, że państwo takie

jest i musi być wyrazem twórczości i

interesów narodu panującego. Przy-

pomnienie tezy powyższej może słu-

żyć za wyjaśnienie i odpawiedź tym

pismom żydowskim, które po naszych

artykułach o warstwach  produkują-

cych ogłosiły triumfalnie, żeśmy zeszli

na teren poglądów rozwijanych w

organach żydowskich. +

Teza druga: Państwo powinno się

zrzec całego szeregu funkcyj, które

do niego organicznie nie należą, a

więc nie powinno być przedsiębiorcą

gospodarczym, nie powinno mieć mo-

nopolu pracy kulturalnej, nie powinno

przejmować na siebie tych wszyst-
kich czynności, które lepiej mogą

spełnić instytucje samorządowe lub

społeczne. Tymczasem u nas jest co-

raz silniejsza tendencja do oddawania

ciał samorządowych pod coraz więk-

szą zależność od państwa i do likwi-

dowania instytucyj społecznych lub

też zostawiania im tylko pozorów sa-

modzielności. To wszystko nietylko

niszczy twórczość narodu i z orga-

nicznej zamienia jego strukturę na

mechaniczną, lecz zmusza państwo do

rozbudowy swych organów, co prowa-

dzi skolei do tego, że utrzymanie
aparatu państwowego staje się coraz

kosztowniejsze.

Wreszcie o trzeciej tezie: Będąc

przeciwnikami tradycyjnego liberaliz-

mu, rozumiemy doskonale, że w cza-
sach obecnych nie można: pozostawić

życia gospodarczego i społecznego

swobodnemu,, naturalnemu rozwojo-

wi, że zbiorowość musi nakładać na

to życie pewne więzy i ograniczenia,

musi wprowadzić w nie pewien czyn-

nik celowości, W pewnym zakresie

muisi tę rolę spełniać państwo nowo-
czesne. lecz praśnęlibyśmy, ażeby

w dużo większym zakresie mogły to

spełniać instytucje społeczne — bądź

związki samorządowe, bądź też związ-

ki społeczne. Łatwo to powiedzieć

ogólnikowo, lecz *trudniej wskazać

konkretnie, o jakich sprawach myśli-

my i jakie związki byśmy uważali do

tego za odpowiednie.

Na nasze usprawiedliwienie wszak-

że możemy powiedzieć, że w okresie
wielkich przeobrażeń, a w takim o-

kresie żyjemy, trudno wskazać do-

kładnie formy, w jakich przyszłe ży-

cie gospodarcze i społeczne narodu

się skrystalizuje. Można li tylko

wskazać tendencje rozwojowe i wy-

kreślić drogi, na które wejść należy.

Jeśli zaś na tej płaszczyźnie po-

stawić zagadnienie, to należy powró-

cić do opinii, którą już wyraziliśmy

na tem miejscu, a która głosi, że są

tylko dwie drogi — ku zachodowi

i ku wschodowi. Na zachodzie na

pierwszem miejscu jest stawiany na-

ród, jako odrębna istność duchowa o  

WSCHÓD I ZACHÓD
Warto się przyglądać zachowaniu się

się Niemiec wobec zatarśgu między
Gdańskiem a Polską.

Ponieważ prasa niemiecka może
dziś pisać tylko to, co jest na rękę
rządowi, więc w prasie tej odzwiercia-
dla się dobrze polityka tegoż rządu.
Otóż trzeba przedewszystkiem
stwierdzić, że ton tej prasy jest bardzo
łagodny, jak na obyczaje niemieckie.
Stąd wysnuć należy wniosek, że za-
targ $ ańsko - polski jest polityce
niemieckiej bardzo niedogodny. Ma
ona po temu poważne powody, wciąż
te same, dla których tak pragnęła u-
normowania stosunków polsko - nie-
mieckich. Niemcy potrzebują poko-
ju, Niemcy wygrywają poprawne sto-
sunki z Polską w stosunkach 'z pań-
stwami zachodniemi, Niemcy odkła-
dają na'później, do czasu dla nich
dogodnego, porachunki z nami... Je-
dnocześnie wszakże nie chcą Niem-
cy nic uronić ze swych pozycyj, po-
trzebnych im w przyszłości w ich ak-
cji na rzecz „zjednoczenia'”, nie chcą
zaniedbać okazji zdobycia pozycyj no-
wych. Stąd płyną trudności ich poli-
tyki, bo chodzi im równocześnie i o
dobre stosunki z Polską i o zdoby-
wanie nowych pozycyj kosztem Pol-
ski Zatarg polsko - gdański utru-
dnia im tę ekwilibrystykę polityczną
i dlatego jest dla nich niedogodny.

Starają się więc przekonać rzad
polski, że powinien się zachować w
stosunku do Gdańska ugodowo i po-
błażliwie. Arsumentów jednak uży-
wają dziwnych.  Naprzykład, cen-

 
|

tralny organ narodowego - socjalizmu,
„Vólkischer Beobachtier' (1 sierpnia)
dowodzi, że Polsce są Niemcy po-
trzebne ze względu na niebezpieczeń-
stwo rosyjskie i bolszewickie,
Są wprawdzie w Polsce ludzie, któ-

rym argumenty takie mogą traliė do
przekonania (np. p. Władysław Stu-
dnicki), szeroka opinja polityczna
wszakże wie dobrze, żę, jeśli już mó-
wić o niebezpieczeństwach zewnętrz-
nych, to grozić one mogą tylko z za-
chodu, a nie ze wschodu. Bo Rosja
sowiecka jest dziś zajęta dwoma wiel-
kiemi sprawami — przebudową we-
wnętrzną i możliwością zatargu na
Dalekim Wschodzie. Sprawy te są
tak dla niej doniosłe, że przez długie
lata nie pozwolą jej na żadne awantu-
ry na granicy zachodniej. Rosja so-
wiecka potrzebuje tedy i pragnie po-
koju i spokoju na swej granicy europej-
skiej, jej pokojowy stosunek do Polski
jest tedy szczery i pewny.

Jeżeli zaś „Vólkischer Beobachter“
rozwija przed naszemi oczami niebez-
pieczeństwo porozumienia rumuńsko-
sowieckiego, to możemy się tylko
śmiać z takich argumentów. Wszak
dla Polski jest rzeczą bardzo ważną,
by między Rumunją a Sowietami nie
było żadnych nieporozumień, boć
Polska ma z Rumunią sojusz i wpląta-
nie się tej ostatniej w zatarg zbrojny,
pociąśnęłoby nas w awanturę, która
mam jest zgoła niepotrzebna. Porozu-
mienie rumuńsko - sowieckie byłoby
tedv dla nas jeszcze jednym motywem
spokojnego patrzenia na wschód i

silniejszego interesowania się zacho-
dem.
A bolszewizm wewnętrzny? Zda-

niem naszem, komunizm nie grozi już
dziś państwom zachodnio - europej-
skim, chyba, że narody cywilizacji za-
chodnio - europejskiej  odwróciłyby
się od prądów, które je dotychczas
przenikają. Na to jednak wcale się
nie zanosi. Zanosi się natomiast na co
innego, na to, że nawet w tych kra-
jach, w których nacjonalizm nie jest
jeszcze prądem panującym, dojdzie on
niebawem do władzy. Wzmocnienie
akcji bolszewickiej w Polsce miałoby,
jako pierwszy skutek, wzmożenie się
ruchu narodowego, on jeden bowiem
może się zwycięsko bolszewizmowi

wewnętrznemu przeciwstawić.
Próżne są tedy wysiłki prasy nie-

mieckiejj by na terenie wielkich
spraw międzynarodowych znaleźć
punkty styczne z Polską. Poprawne
stosunki między dwoma państwami,
bardziej dziś potrzebne Niemcom niż
Polsce, mogą być utrzymane li tylko
na dużo węższej płaszczyźnie spraw
bezpośrednio te państwa obchodzą-
cych, Warunkiem tego zaś jest prze-
dewszystkiem zaprzestanie wszelkiej
akcji, zmierzającej do uniezależnienia
Gdańska od Polski.

Nietylko zatarś obecny musi być
zlikwidowany, lecz Gdańsk musi się

| zrzec wszelkich „zdobyczy”, które w
| ciągu ostatnich lat uzyskał dzięki po-
błażliwości, czy niedbalstwu politycz-
nemu.., 

i | SK.

 

0 PRZYSZŁOŚĆ GDAŃSKA
Pisaliśmy przedwczoraj o różnicy, , skich władz celnych przez urzędy cel-

jaka zachodzi między sylwetą prawną | ne gdańskie, a wreszcie jak zupełne

wolnego miasta Gdańska, zawartą w
traktacie wersalskim, a jego obliczem
dzis.ejszem,

Nie chodzi nam tu o wytłaczanie
rekryminacyj, — aczkolwiek o przy-
czynach tej redukcji naszych praw w
Gdańsku, przyczynach innych, niż sam
tylko splot niepomyślnych konjunktur
międzynarodowych, wiele dałoby się
powiedzieć. Albowiem jest rzeczą
bezsporną, że praprzyczyna niewyko-
nania w Gdańsku zasad, przewidzia-
rych przez traktat wersalski, leży w
S;: a, a przyczyną Spa jest wyprawa ki-
jowska, to znaczy posunięcie politycz-
ne, polegające na odwróceniu się w
decydującym dla naszych spraw za-
chodnich momencie, od zachodu i
zwróceniu się ku sprawom wschodnim
(których zresztą wyprawa ta również
nie 'naprawiła, ale pogorszyła) i jest
również rzeczą bezsporną, że utrwa-

lenie się niepomyślnego dla nas stanu
rzeczy w Gdańsku, oraz systematycz-
ne pogłębianie się tego stanu, czego
ukoronowaniem jest ustanowienie ro-
dzaju unji personalnej gdańsko - nie-
mieckiej w postaci rządów tej samej
partji i tych samych ludzi tu i
tam — stanowi wynik polityki u--
stępstw, oportunizmu i obojętności,
stosowanej przez Polskę w Gdańsku
przez lat kilkanaście. Obóz Narodo-
wy miałby niemałe tytuły potemu, by
ciskać dziś gromy potępienia na tych,
którzy zmarnowali wcale pomyślnie
się przedstawiający dorobek jego wy-
siłków. Bo to Obóz Narodowy uczy-
nił Gdańsk głównym celem swych
prac i walk w ciągu wielu lat — i on
to dał Polsce klauzule traktatu wer-
salskiego. On również pokaźnie u-
macniał dostęp Polski do morza, a tem
samem i jej stanowisko w Gdańsku.
Ale powtarzamy, nie chodzi nam o

rekryminacje. Chodzi nam: w tej
chwili, w której losy pozycji naszej w
Gdańsku się ważą, o decyzje, doty-
czące przyszłości, J

Chwila dzisiejsza jest chwilą, w któ-
i možna albo za jednym zamachem
mocną pozycję w Gdańsku odzyskać—
albo też do reszty sprawę gdańską
przegrać.

Chwila dzisiejsza przyniosła z sobą
fakt ogromnego znaczenia: wolne mia-
sto Gdańsk szeregiem swoich zarzą-
dzeń, takich, jak obniżenie polskiej ta-
ryfy celnej przez pobi-ranie cła w
zdewaluowanych guldenach, jak od-
mówienie wykonywania poleceń pol-

charakterze organicznym, na wscho-

dzie na pierwszem miejscu państwo,

panujące nad „społeczeństwem”, poj-

mowanem mechanicznie. Na zacho-

dzie tworzą się państwa narodowe,

na wschodzie państwo komunistycz-

ne. Położeni między zachodem a

wschodem, musimy wybierać, na któ-

rą mamy wejść drogę. My tutaj wy-

bór zrobiliśmy już dawno.  

zwolnienie od cła obfitego importu z
Niemiec, zerwało ustalony przez kon-
wencje polsko - gdańskie porządek
prawny. Równocześnie przez ustano-
wienie pełnomocnictw, pogwałcona
została gdańska honstytucja.
Tem samem umowy dwustronne, za-

warte między Polską a Gdańskiem, u-
legły milczącemu /wypowiedzeniu
przez stronę gdańską, Jako podstawa
prawna stosunków polsko - gdańskich
obowiązuje więc już tylko traktat
wersalski, którego Gdańsk wypowia-
dać nie może, gdyż nie jest jego kon-
trahentem. Równocześnie ulegla po-
ważnemu podważeniu gdańska kon-
stytucja, gwarantowana, jak wiadomo,
przez Ligę Narodów.

Nadszedł więc moment, w którym
możliwe jest przeprowadzenie ułoże-
nia stosunków polsko - gdańskich na
zupełnie nowych podstawach, Oczywi-
ście, klauzułe traktatu wersalskiego
obowiązują nadal. To znaczy, nie mo-
że być podany w wątpliwość fakt ist-
"nienia wolnego miasta. Nie mogą być
podane w wątpliwość granice jego te-
rytorjum. Nie może być podana w wąt-
pliwość opieka („protection“, nie „pro.
tektorat'!) Ligi Narodów nad wol-
nem miastem.
Ale wszystko to, co w tekście trak-

tatu wersalskiego nie jest zawarte i
co jest owocem jedynie umów między
Polską a Gdańskiem, Polska może i
powinna uznać dzisiaj za niebyłe.

Społeczeństwo oczekuje dziś od rzą-
du, że przy użyciu tych środków, któ-
re ma on do swej dyspozycji i które
okażą się potrzebne, doprowadzi ón
o zawarcia nowych umów polsko-

gdańskich, które miałyby za punkt
wyjścia nie stan rzeczy dotychczaso-
wy, ale jedynie i wyłącznie traktat
wersalski. Umowy te musiałyby wpro-
wadzić conajmniej zmiany następujące:

1) Musiałyby ulec zniesieniu gdań
skie władze celne, a ich miejsce po-
winny zastąpić zwykłe urzędy celne
polskie; у

2) Musialaby ulec zniesieniu i za-
stapieniu przez walutę polską — wa-
luta gdańska;

3) Musiałaby ulec zniesieniu Rada
Portu — a jej majątek i. funkcje,
przekazaniu rządowi polskiemu;

4) Musiałaby ulec zniesieniu poczta
(wraz z telegrafem i telefonem) wolne-
$o miasta Gdańska — ji przekazaniu
jej agend poczcie polskiej;

5) Musiałyby ulec rozwiązaniu for-
macje wojskowe i półwojskowe, podle-
głe czynnikom zagranicznym (np. S.
A.), a przynależność do nich podcią-
śnięta pod kategorję zdrady stanu;

6) Musiałoby być również podcią-
śnięte pod kategorję zdrady stanu
wszelkie porozumiewanie się władz i
osób na terenie wolnego miasta z.
władzami obceśo państwa (np. Rze-
szy Niemieckiej), z pominięciem zwy-
kłej drogi via polskie M.S.Z., wzgl.
dróg, przewidzianych przez zawarte
przez Rzeczpospolitą Polską między-
narodowe konwencje;

7) Musiałaby być powiększona ilość

| punktów na obszarze wolnego miasta,

w których, tak, jak na Westerplatte,
Polska ma prawo utrzymywać swoje

garnizony, a rodzaj i siła liczebna tych

garnizonów musiałaby być pozosta-

wioną wyłącznemu uznaniu władz

wojskowych polskich;
8) Musiałaby być skasowana odręb-

na gdańska bandera handlowa, a gdań-

skie okręty wzięte pod banderę pol-

ską;
9) Musiałaby być ustanowiona ści-

sła i wyposażona w odpowiednie san-

kcje i środki ingerencji kontrola pol-

ska nad wykonywaniem przez wolne

miasto swych zobowiązań wobec

mniejszości polskiej;
10) Musiałaby być ułatwiona natu-

ralizacja w Gdańsku obywateli pol-

skich i utrudniona naturalizacja oby-

wateli państw obcych (np. Rzeszy).
| Conajmniej tego opinja połska od
rządu polskiego się domaga. Obok te-
go domaga się doprowadzenia do
skutku rewizji gdańskiej konstytucji w
duchu.dla Polski pożądanym.
Przeprowadzenie powyższych zmiań

w umowach polsko - gdańskich, jest
rzeczą, która obchodzi tylko Polskę i
Gdańsk. Z chwilą, gdy Gdańsk zer-
wał umowy, które dwustronnie Polskę
i Gdańsk obowiązywały — Polska ma
wobec Gdańska pełną swobodę ru-
chów. Jeśli zaś chodzi o zmianę gdań-
skiej konstytucji — jest to sprawa,
która obchodzi Gdańsk i Ligę Naro-
dów. i

Natomiast ani jedno, ani drugie nie
obchodzi nic a nic Rzeszy Niemiec-
kiej.

Oczywiście, prawa pisane nie'zaw-
sze pokrywają się z tem, co jest dąże-
niem ukrytem. Trudno-się temu dzi-
wić, ani temu przeszkodzić, że Rzesza
Niemiecka okazuje Gdańskowi z po-
budek narodowych zainteresowanie
żywe i bliskie.

Ale z zainteresowania tego, wobec
brzmienia podpisanego przez się trak-
tatu wersalskiego, może ona wycią-
śnąć tylko dwojakiego rodzaju kon-
sekwencje praktyczne.
Po pierwsze, może wypowiedzieć

traktat wersalski, to znaczy, wszcząć
z Polską wojnę. Nie sądzimy, by się
na to dzisiaj, w obecnym układzie sił
w Europie, zdecydowała.

Powtóre, może wypowiedzieć Pol-
sce przyjaźń. Na to, stosując ryśory-
stycznie wszystkie nasze prawa wobec
Gdańska, musimy być przygotowani.
Ale za wzmocnienie naszej pozycji w
Gdańsku warto jest zapłacić taką ce-
nę, jaką jest utrata przyjaźni Rzeszy.
A z drugiej strony, za zachowanie
przyjaźni Rzeszy trudno jest płacić ta-
ką cenę, jaką jest bezczynne przypa-
trywania się emancypowaniu się spod
władzy Polski miasta, które mimo za-
gwarantowanego mu międzynarodowo
samorządu, jest częścią nasześo pań-
stwowego terytorjum i to cześcią nie-
słychanie ważną, a nawet dla naszej
pozycji jako wielkiego państwa, lub
poprostu dla naszej pełnej niezależno-
ści. wręcz kluczową. J. GERTYCH  

PRZEGLĄD PRASY
SPRAWA GDAŃSKA

Zatarg z Gdańskiem, a raczej zatarg

z niemieckimi inspiratorami obecnej

gdańskiej polityki jest dalej w cen-

trum zainteresowania opinii publicz-

nej. Jednak dzienniki nie mają nic do

doniesienia o zamiarach lub poglądach
polskiego rządu. Według informacyj
„Prager Presse', oczekiwano wBerli-

nie dużo ostrzejszego wystąpienia

Warszawy. Snują tam różne kombina-

cje o załatwieniu zatargu, budując wie-

le na dotychczasowej, przyjaznej

Niemcom, polityce p. Becka. O tej

polityce pisze jednak „Robotnik”, że

„przegrała na całej linji”. Przegrała,

śdyż
„rząd hitlerowski „Trzeciej Rzeszy nie

tylko akceptował zawczasu zarządzenia

gdańskie ale był — według wszystkich da-

nych — ich inicjatorem i kierownikiem”.

Gdyby „przyjaźni* z Niemcami nie

było, rząd polski niewątpliwie miałby

większą swobodę działania. Miałby

znaczniejsze poparcie i w Paryżu i w

Lidze Narodów do walki z zuchwało-
ścią Wolnego Miasta.

POLSKA A RUMUNJA

Sanacyjny „Czas” ofiarował przed

kilku dniami Czechosłowacji $waran-
cję polską (której ona ani nie potrze-

buje, ani o którą się do nas nie zwra-

ca) — wzamian za rewizję granic.

Dzisiaj ten sam „Czas' atakuje znowu

sprzymierzeńca Polski — Rumunję za
to, że ta wzorem Francji i Czechosło-
wacji, podpisać ma pakt z Sowieta-

mi. „Czas'* staje się bardziej rumuń-

skim, niż król Karol i Titulescu,, stra-
szliwie się niepokoi o los Rumunji na
wypadek, gdyby wojska sowieckie ru-
szyły — w myśl owego paktu — przez
Rumunję na pomoc Czechosłowacji,
napadniętej przez Niemcy:
„Można to nazywać formalnie jak się

chce, sens istotny będzie jeden: okupacja.

Wojna się może różnie skończyć, a koniec

może także różnie wypaść, Porównanie z

Anglikami we Francji w czasie wielkiej

wojny nie da się tu zastosować. Nie było i

niema żadnej francuskiej Bessarabji i Bu-

kowiny do którejby Anglicy żywili preten-

sje”. *

Ten patrjotyzm rumuński dyploma-
tów z „Czasu“ byłby rozczulającym,

gdyby nie był zbyt komicznym. Tro-
skę o bezpieczeństwo Rumunji należa-
łoby może pozostawić Rumunom, a
troskę o Czechosłowację — Czecho-

słowakom.

FAŁSZYWE WIADOMOŚCI
O NARODOWCACH

Podajemy codziennie informacje ©
stanowisku narodowców wobec wy-
borów. Wymieniamy rady miejskie i
wiejskie, w których narodowcy
wstrzymują się od wyboru delegatów
do komisyj okręgowych. W szczegól-
ności bojkotowe stanowisko narodow-
ców zaznaczyło się mocno w Wielko-
polsce, gdzie w radach miejskich Str.
Narodowe posiada bezwzględną, albo
względną większość,
Mimo to jednak niektóre sanacyjne

pisma, jak „Kur. Wileński", zapew-
niają, że narodowcy prowadzą dwuli-
cową grę, ponieważ gdzieś, w  ja-
kichś nieznanych bliżej gminach, po-
dobno na Pomorzu, jacyś narodowcy
pocichu biorą udział w wyborach.

„Wszędzie tam, gdzie Stronnicwo Naro-

dowe delegatów swoich przeprowadzić mo-

że bez zwrócenia uwagi szerszej opinii, tam

wybory przechodzą gładko, bez żadnych

manifestacyj „narodowych“ i na delega-

tów wybierani są mniej lub więcej znani

sympatycy i zwolennicy Str, Narodowego”.

„Kur. Wileński" przestrzega sana-
cję, że w tej „koronkowej robocie
chodzi endekom o to, by uśpić czuj-
ność przeciwników”.

Sądzimy, że najlepszem ostrzeże-
niem dla śpiących sanatorów byłoby
podawanie przez „Kur. Wileński”
$min, w których narodowcy biorą u-
dział w wyborach. To byłoby zara-
zem „zdemaskowanie“ ich „dwulico-
wej gry”.
W doniesieniach sanacyjnych niema

oczywiście ani słowa prawdy. Sanato-
rzy chcieliby wywołać wrażenie, że
oprócz nich bierze jeszcze udział jakaś
niezawisła część społeczeństwa w
wyborach. Wzmocniłoby to powagę
przyszłych posłów. Jednak wysiłki ich
nad wciąśnięciem obywateli do akcji
wyborczej zupełnie się nie udają. Nie
pomoże i puszczanie fałszywych wia-
domości, jakoby gdzieś bojkot przeła-
mano. Front społeczeństwa jest je-
dnolity.

P.S. Dzienik sanacyjny dziwi się, że
Str. Nar. zbiera składki na fundusz
wyborczy. Jest to jasne, Stron. Nar.
rozwija bowiem w związku z wybora-
mi ożywioną działalność. Chcielibyś-
my nawet, by była ona dużo żywsza i
energiczniejsza, niż wtedy, gdyby Str.
Nar. stawiało kandydatów.

      



 

Międzynarodowa konwencja radjowa
W lipcu bieżącego roku odbył się w

Brukseli Vl Międzynarodowy Kongres
Prawa Radjowego. Kongres ten został
zwołany przez Międzynarodowy Prawni
czy Komitet Radjowy (Comitć Juridique
International de la Radioėlectricitė), kto-
ry miešci się w Paryžu į ma zadanie ba-

danie wszelkich zagadnień związanych z
radjofonją oraz ustalanie nowych zasad

prawnych w tej dziedzinie.
W skład Komitetu Międzynarodowego

wchodzą Komitety poszczególnych kra-
jów, m. in, polski prawniczy komitet ra-

djowy.
Prace komitetu idą w kierunku bada

nia tekstów ustaw dotyczących radjo-

fonji, ustałania terminologji związanej z

rądjokomunikacją, studjów nad prawem
antenowem, sprawami przeszkód w od -
biorze rądjowym i szeregiem innych za-
gadnień związanych z radjofonją.
Celem głównym komitetu jest opraco-

wanie projektu międzynarodowej kon-
wencji radjofonicznej i temu tekstowi zo-

stały poświęcone obrady kongresu bruk-
selskiego.
Po dłuższych i ożywionych dyskusjach

ustalono ostateczny tekst projektu kon-
wencji, który zostanie przesłany przez

komitet paryski poszczególnym rządom i
stanowić będzie opracowany przez praw-
ników - rzeczoznawców, materjął, mogą-
cy posłużyć jako podstawa przy opraco-
waniu konwencji międzypaństwowej.

Projekt międzynarodowej konwencji
radjofonicznej zawiera najważniejsze za-

sady prawne, dotyczące radjofonji i ra-
djokomunikacji, a mianowicie ustanawia

zasadę swobodnego rozchodzenia się fal
radjowych ponad terytorjami państwowe-

 

mi, przewiduje ochronę przed rozpow-
szechnianiem wiadomości, mogących za-
grażać spokojowi międzynarodowemu i
dobrym obyczajom oraz przewiduje zasa |

dę sprostowań w drodze radjowej w wy-
padkach zniesławienia lub obrazy doko-
nanej przed mikrołonem.
Pozatem konwencja uświęciła zasadę

ochrony audycyj radjowych przed bez-
prawnem użytkowaniem ich na polu han-
dlowem — a więc, przed bezprawnem
transmitowaniem „utrwalaniem na pły-
tach lub używaniem wiadomości z audy-
cyj radjowych bez zezwolenia stacji na-

dawczej. *
Czas ochrony audycyj został uchwalo-

ny na 20 lat.

Projekt konwencji reguluje również
stosunki pomiędzy radjołonjami a auto-
rami i kompozytorami, fabrykantami płyt
oraz wykonawcami artystycznymi.

Celem wykonania i wyjaśnienia prze-
pisów konwencji oraz celem przeprowa-
dzenia dalszych badań nad prawem ra-
djofonicznem, projekt przewiduje usta-
nowienie komitetu ekspertów prawni-

ków.
Prezesem kongresu i przewodniczącym

obrad został baron Firmin van den
Basch, wiceprezes Międzynarodowej
Unii Radjofonicznej i wiceprezes Belgi|-
skiej Radjofonji. Sekretarzem General-
nym Kongresu obrano adwokata Rónć

Stenuit, profesora uniwersytetu w Bruk-
seli.
W delegacji Polski z ramienia Polskie-

go Prawniczego Komitetu radjowego

wzięli udział w Kongresie adw. Jerzy

Biernacki, mgr. Feliks Lubiński oraz adw

Stanisław Tylbor.

 WORKEZZEKSWEZOORZATO TEIKIANTITOKISIT VU

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA NAUKOWA.
Nowy profesor romanistyki, — Drugą ka-

tedrę romanistyki, która w nowym roku

wykładowym utworzona będzie na wydziale

humanistycznym uniw. warszawskiego, obej-

mie dr, Mieczysław Brahmer, docent Uniw.

Jagiell. Prof. Brahmer pracował czas dłuż-

szy pod kierownictwem prof. Wędkiewicza,

wykładającego obecnie filologię romańską

na uniw. warszawskim. Prof. Brahmer pro-

wadzi obecnie na uniwersytecie rzymskim

wykłady literatury polskiej. Na nowoutwo-

rzonej katedrze romanistyki w Warszawie

wykładać będzie prof. Brahmer literaturę

włoską.

Nowa placówka muzyki kościelnej. —
Staraniem profesora Państwowego Wyższe-
go Kursu Nauczycielskiego Bronisława

Strzyżykowskiego powstały kursy i Szkoła

Muzyczna, które prowadzą specjalną klasę

organową. W klasie tej poza grą organową

wykładane są następujące przedmioty: cho-

rał, obrzędu Kościoła katolickiego, łacina,

oraz prowadzenie kancelarji. Niezależnie od
tego, prof. Strzyżykowski prowadzi stałe

 

 

 

kursy dokształcające oraz poradnię muzycz-

ną dla nauczycieli, organistów, kierowników

orkiestr i chórów, W miesiącach letnich

przy szkole organizowane są specjalne kur-

sy wakacyjne. Przy zakładzie istnieje inter-

nat. Uczniowie kursów i szkoły otrzymują

odpowiednie świadectwa i korzystają z ulg

kolejowych. Informacyj udziela kancelarja

zakładu: Warszawa, Chmielna 25, godz. 8 —

20, tel. €50-26.

PLASTYKA

Kongres sztuki stosowanej. — W przy-

szłym miesiącu odbędzie się w Brukseli

międzynarodowy kongres rysunku i sztuki

stosowanej. Jako delegat rządu polskiego

na kongres ten udaje się radca Min. W.R.

i O. P. Jerzy Sienkiewicz.

Pamiętaj 0.
bezrobotnych

narodowcach

 

ZEWSZĄDB...
PODRÓŻ POŚLUBNA WŁADCY

INDYJSKIEGO

Maharadża nazw. Gharpade, władca

niezawisłego dotąd państwa w Indjach

wschodnich, noszącego nazwę Sandor,

podróżuje po Europie, ukryty w tajemni-

cze incognito, z którego jednak wygląda-

ją niedyskretnie miljony, jakiemi maha -

radža rozporządza. Zwiedzil dotychczas

Ateny, Rzym, Wiedeń i Budapeszt, uda-

jąc się via Niemcy, na Riwierę francuską,

a potem do Paryża i Londynu. Maharad-

ża ma lat 31, niedawno zaślubił piękność

indyjską, a obecnie przedsięwziął podróż

poślubną po Europie. Młody władca u-

kończył uniwersytet w Oksfordzie, gdzie

przywykł do obyczajów europejskich.

Towarzyszy mu pułkownik, o pięknie-

brzmiącem nazwisku: Datairao - Ranaro-

wo i generalny sekretarz kancelarii, p.

Dusmuk Gulabro.

„FIGARO* REDIVIVUS

„Figaro” uchodziło niegdyś, zwłaszcza

poza granicami Francji, za pierwsze pi-

smo paryskie. Najznakomitsi autorzy bra- |

li udział w redakcji gazety. Od recenzji

teatralnych „Figara' zależało w znacz-

nej części, powodzenie nowych sztuk.Był

też „Figaro“ na žoldzie ambasady rosyj-

skiej, skutkiem czego dzierżył berło w

opisach dość częstych odwiedzincar -

skich w Paryżu, jak Aleksandra Il. potem

Al. III, nakoniec Mikołaja II, informując

czytelników, że należy wywieszać tylko

sztandar trójkolorowy, ponieważ sztan -

dar żółty z koroną i orłem służy wyłącz-

nie carowi, Dzięki tym faworom mos

kiewskim, nazwa: Polska i wszystko co

się z tem łączy, stała przez kilkadzie-

siątków lat na surowym indeksie redak -

cyjnym.

Następnie upadło nieco „Figaro”, a to

skutkiem rozmaitych burz i scysyj redak-

cyjnych, jak również z powodu stanowi-

ska, zajętego przez gazetę podczas

„aliaire“ niedawno zmarłego Dreyfussa.

Obecnie znaczną część akcji pisma odzie-

dziczyła, wraz z wielu miljonami, wdowa

po zmarłym perfumiarzu, Coty, wygraw-

szy proces o spadek po mężu. Jako głów-

na akcjonarjuszka „Figara”, chce pani

Coty przywrócić pismu dawną świetność.

W tym celu, nietylko zaangażowała do

redakcji najznakomitszych pisarzy, ale

obmyśliła nowy rodzaj romansu, p. t.

„Niespodzianka“ (La surprise). Pierwszy

rozdział powieści napisał Tristan Ber-

nard. Następne mają pisać czytelnicy —

it d. W redakcji znajdują się akademi-

cy, jak Abel Hermant, Henri Rognier i

inni.
Wszystko to ma pismu przywrócić

dawną poczytność. (b)

RUDYARD KIPLING PAMIĘCI SYNA

Znany zaszczytnie pisarz angielski,
Rudyard Kipling, zapłacił odpowiednią
sumę w tym celu, aby co wieczór przy
bramie cmentarza w Loos, dzwoniono w
dzwony, na pamiątkę zmarłych. Na tym-

że cmentarzu spoczywają zwłoki syna je-

go, porucznika Jana Kiplinga, poległego
w szeregach angielskich w ciągu wiel-
kiej wojny. (b)

ZAMKNIĘCIE PISMA

„Die preussischen Jahrbiicher", w cza-
sie rządów hohenzollerskich głośno i wszędzie cytowane pismo, wychodzące w

Od jednego z naszych czytelni-
ków z Kresów otrzymujemy nastę-
pujące uwagi o programach Pol-
skiego Radja. ‚

W dniu 1 ilipca b. r. program radjo-
wy zapowiadał na godz. 22 min, 55 —
„Obrazki z życia dawnej i współcze”
snej Polski”, Prwadopodobnie wielu z
radjosłuchaczy chciałozapoznać się z
przeszłością i teraźniejszością Rzeczy"
pospolitej, Szczególnie my kresowcy
chcieliśmy się czegoś dowiedzieć, Ja -
kież było nasze zdziwienie, kiedyśmy
o tej godzinie usłyzseli żydowską au-
dycję, nadawaną w języku hebrajskim,
Jedynie powtarzający się w jednej
pieśni refren „oj wej” „był dla ucha
polskiego „całkiem zrozumiały”. Przy-
pominał on nam, że naprawdę jesteśmy
w Polsce... Wywoływał w naszej wy-
obraźni wizję chaarkterystycznej syl -
wetki, o garbatym nosie, długim chała-
cie, białych pończochach i t. d. Syl-
wetki, na wspomnienie, której Polak
doznaje „takich wzruszeń” jak Srul z
Lubartowa na wspomnienie szarego
wróbla...
Obraz tej wizji „podnosił w nas kre-

sowcach ducha', utrwalając w prze -
konaniu ,że ci opiekunowie dobrowol-
nie nigdy nas nie opuszęzą. Od koleb-
ki do zgonu zechcą nas mieć w swej
pieczy, by nie utracić swych wpływów.
Podświadomie jednak nasuwało się na-
tarczywe pytanie, czy Żydzi, przenika-
jąc do naszego żvcia politycznego, go-
spodarczego, społecznego i kulturalne-
go, nie wypaczą ducha narodu polskie-
50? Czy tego rodzaju audycje winne
bvć nadawane przez Polskie Radjo?
Tembardziej, że do niektórych warstw
polskiego społeczeństwa stosunek był
mniej przychylny, !

Włościanina polskiego, który ma
piękne karty w historji narodu polskie-
go przedstawiono 11 marca b. r. — w
sluchowisku,„Przvrzerzenie“ jako noto-
ryczneśo złodzieja: Nie szukano w nim
cech dodatnich. Zatrzymano się na tej
ujemnej, liczac się pewnie z tem, że
wvmyśląjac chłopom od złodziei, pod-
niesie isę ich moralnie. Nie doszukano
sie wnich poezii, jak w „Srulu z Lu-
bartowa” (słuchowisko nadane w ma-
ju b. r.), któreśo przedstawiono jako
patrjotę, rozczulającego się na wspom-
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Berlinie, przestało istnieć. Założył je
głośny swego czasu, urzędowy historyk
pruski, Henryk Treitschke, wielki polo-
nofob, fałszujący świadomie dzieje na-
sze, na korzyść pruską. Następcą jego
był, również swego czasu znany, Hans
Delbriick, mąż także Hohenzollernom za-
przedany. Spółpracownicy pisma tego

rekrutowali się przeważnie z wysokich

kół rządowych, nawet Bismarck dawał
niektórym autorom artykułów swoje na-
tchnienie. Za nim poszli również inni po-
litycy pruscy, Jak słychać, „Die preussis-
chen Jahrbiicher" przestały istnieć dla
braku funduszów i braku poparcia obec-

nych rządów. (b)

ODKRYCIE W AFRYCE

Z Najrobi donoszą ,że włoska ekspedy-

cja archeologiczna pod kierunkiem ko-
mandora Del Grande, odkryła koło En-

garuka w Tanganajce ruiny starożytnego

miasta, Odkopano ruiny około 4000 do-

mostw, z których każde posiadało przy-

najmniej po 3 izby. Miasto ma wyśląd

warowni, zbudowanej systemem taraso-

wym. W pobliżu natrafiono na groby ka-

mienne, z których tylko jeden zawierał

kości ludzkie.

JAK DŁUGO żYJĄ LEKARZE?

Na ten temat ukazała się praca w

Bruxelles - mćdical, Dane statystyczne,

oparte na długości życia wybitnych leka-

rzy, wskazują, że żyją oni przeciętnie

długo. Przeciętny wiek członków Akade-

mji Medycyny w r. 1852 wynosił 58 lat,

dziś wynosi 69 lat. Autor zebrał dane z

życiorysów 2582 znanych lekarzy.

BIBLJOTEKA WOJNY ŚWIATOWEJ

„Bibljoteka Wojny Światowej” na zam-
ku Rosenstain w Stutgarcie. powstała z

fundacji wielkiego przemysłowca Ryszar-
da Francka, obchodzi w b. r. 20 - lecie
istnienia. Bibljoteka ta opracowuje wszy-  

nienie o starym wróblu lub fasoli. A
wiemy przecież ilu jest złodziei i o-
szustów wśród Żydów...

Dlaczegoż nie nadano słuchowiska,
w którym ci ostatni występowaliby w
takich właśnie rolach, Możebyśmy w
ten sposób postępując, sprowadzili ich
na drogę cnoty?
Mamy wrażenie, że prace Tuwimów,

Słonimskich i innych judaitów, nada-
wane przez polską rozgłośnię radjową,

Programy w polskiem radio
zniekształcą nam obraz dawnej i
współczesnej Polski..,

Jeśli pójdziemy dalej tą drogą, to w
niedalekiej przyszłości, abonenci rad-
jowi będą musieli wykazać się egzami-

nem z żargonu lub hebrajskiego, Wów-,

czas nie potrzebne nam będą „Obrazki

z dawnej i teraźniejszej Polski" — wy-
starczą audycje żydowskie,

Radjosłuchacz".

Zteki prawnika
Pod takim tytułem wydał znany w

stolicy działacz i publicysta, mecenas

Stanistaw  Rodkiewicz, trzy szkice,

które zainteresować mogą nietylko

prawników. Szkic pierwszy poświęco-

ny jest Raymondowi Poincarćmu,

zmarłemu w ub. roku wielkiemu mę-

żowi stanu i wielkiemu adwokatowi.
Mec. Rodkiewicz podkreśla, że Poin-

carć adwokat dobrze się zasłużył swe-

mu zawodowi,
Drugi szkie dotyczy politycznej dzia-

łalności naszej adwokatury. Padają w
nim ostre słowa przeciwko pewnemu

typowi adwokatów. Chociaż autor
nazwisk nie wymienia, doskonale wia-
domo, kogo ma na myśli; gdy charak-
teryzuje „przedewszystkiem typ szcze-

gólnego autoramentu interpretatorėw

prawa wogóle, a prawa konstytucyjne-
go w szczególności, Niewiadomo, pisze
autor, co w nich więcej podziwiać

czy brak gruntownej wiedzy, a co
zatem idzie, lekceważenie opinii
znawców prawa państwowego i zda-

nia fachowych uczonych, czy też

ich giętkość i podatność wymo-

gom chwilowej konjunktury  poli-

tycznej, Dla tej kategorji działaczów
parlamentarnych prawo jako takie, a
więc jego tekst, jego duch nie są wca-
le krępujące. Każdą ustawę podejmą
się i potrafią potraktować tak, jak rę-  

kawicznik skórę. Naciągną ją i przy”

slosują do każdej ręki, zwłaszcza tej,

co jest rozdawczynią łask i stanowisk.

Czy owoc tej pracy ustawodawczej,

przedewszystkiem projekt konstytucji

w formie, uchwalonej przez Sejm,

przysporzy autorom laurów, pozwa”

lamy sobie wątpić. Przyjdzie przecież

czas gdy w ogniu swobodnej krytyki

naukowej to curiosum znajdzie ocenę

i właściwą kwalifikację”...

Szkic końcowy poświęca autor spra-

wie ustawodastwa dekretowego, dając

przykłady różnych dziwolągów, tak

częstych w masowej produkcji prawo-

dawczej w obecnej epoce „rozporzą-

dzeń mocą prawa', Uwagi te dotyczą

różnych kwestyj konkretnych, szcze-

gólnie są cenne, rozważają bowiem

sprawy zaobserwowane w zetknięciu

z życiem, o którem tak często sucha li-
tera dekretu zapomina.

Do wydanych poprzednio prac mec.
Rodkiewicza, jak np. „Palestra i sądy
gminne a biurokracja rosyjska” (1918),
„Z przeszłości miast polskich” (1926),
„Staszicowskie fundacje w m. st. War-
szawie“, „Wsprawie ejrewu w War»
szawie“, — doszła mowa cenna publi-
kacja, pełna bystrych i bardzo śmia-
ło wypowiedzianych uwag. A o śmia-
łość, niezależność i rzetelność sądu
dzisiaj coraz trudniej. (L. Art.)

Religijne kalchozy w Rosji
Ostatni numer „Bezbożnika” (Nr. 7 za

lipiec), zawiera szereg zajmujących wia-
domości:

\/ korespondencji z Rożnowa (obwód
Iwanowski), stwierdza się, że w koł-
chozie miejscowym znajduje się 196 о-
sób, w tem 106 kobiet. Kołchoz jest wzo-
rowy pod względem rozmiarów t. zw.
dnia pracy, Lecz w kołchozie tym niema
ani jednego komunisty, ani jednego kom-
somolca, Wszystkie dzięci są chrzczone
w obrządku prawosławnym, również
wszystkie pogrzeby odbywają się wedłuś
rytuału religijnego. W ciągu 5-ciu lat
zarejestrowano tylko 8 wypadków ślubów
cywilnych, ale i małżonkowie, zawierają-

cy ślub cywilny, dzieci swe później

chrzcili. W roku 1934 odbyło spowiedź
wielkanocną 500 osób.
Z innej korespondencji, z obwodu

stkie zagądnienia, dotyczące przyczyn,
przebiegu i następstw wojny światowej.
Składa się ona ze specjalnej bibljoteki,
Instytutu badań nad zagadnieniami woj-
ny światowej i muzeum dokumentów
wojskowyc.h Bibljoteka pracuje nad wy-
daniem powszechnego katalogu dzieł,
dotyczących wojny światowej.

JAK DŁUGO ISTNIEJE TRESURA
MAŁP?

W r. 1670 ogłosił znany podówczas le-
karz i geograt holenderski, O. Dapper, je-
dną z nalepszych prac o Afryce, przy-
czem opierał się na rzadkich wówczas, a
dziś już nieistniejących materjałach

źródłowych. W książce swej, której po-

jedyńcze egzemplarze zachowane są po
dziś dzień w  bibljotekach, wspomina
Dapper między innemi o nadzwyczajnej
tresurze małp u niektórych szczepów
murzyńskich na zachodnich wybrzeżach
Afryki, szczególnie Liberji i Sierra - Leo-
ne. Autor wspomina o pewnym gatunku
małp, które schwytane młodo, wychowa-
ne i wytresowane „spełniały podobne
czynności, co niewolnicy. „Chodzą one
na dwóch odnóżach — pisze Dapper —
jak ludzie, młócą proso w moździerzach.
noszą wodę w dzbanach i pełnym boleś-
ci krzykiem wyrażają żal, gdy dzban u-
padnie na ziemię; potrafią nawet krę-

cić pieczeń na rożnie”,

Że w tym opisie niema żadnej przesa-
dy, przekonali się inni badacze czarnego
lądu. Badacz Buttikofer, który w latach
80-tych ub, stulecia odwiedził wybrzeża
Liberji, stwierdził, że szczepy tubylców
tamtejszych trzymają tresowane szym-
pansy, używane do posług domowych
Przynoszą one drzewo z lasu, pilnują pól
ryżowych, a nawet dzieci pozostawia się

pod ich opieką. ż

Badacz Afryki, Westermann, mówi o
pewnym szczepie murzyńskim w dawnej
kolonji niemieckiej Togo, którą odwiedził 

Kurskiego, dowiadujemy się, że w cerkwi

miejscowej, w której dwa lata temu jesz-
cze nie było modlących się, ostatnio życie
religijne znowu zaczęło rozwijać się.
Przed świętami Wielkanocnemi znaczna
część kołhozników i gospodarzy indywi-
dualnych przystępowała do sakramentów.

Ciekawe dane znajdujemy również w
korespondencji z rejonu iżewskiego ob-

wodu moskiewskiego. Organizator Kom-
somołu w jednej ze wsi brał ślub w cer-
kwi, chrzcił tam swe dziecko i wyprawiał
święta. Podobnie zachował się również
członek partji ,utrżymujący dobre sto-
sunki z popem i wychowujący swe dzie-
ci w duchu religijnym. W szkole tamtej-

szej 20 proc. uczniów klas wyższych i

40 proc. uczniów klas niższych przystę-

powało do spowiedzi.

 

z początkiem bieżącego stulecia, że spot-
kał tam małpy tak świetnie $resowane, iż
używa się je nawet jako sprzedawców
drobnych artykułów. Na szyi zawieszają
murzyni małpie miskę z kokosu, do któ
rej wkładają pęczki tytoniowych liści,
wszystkie jednakowej wartości. Kupujący
podchodzi, wybiera pęczek tytoniu i rzue
ca do miski monetę. Małpa kontroluje,
czy moneta odpowiada wartości pęczka i
gdy kupujący usiłuje ją oszukać, postę-
puje za nim tak długo i tak uparcie go
napastu'e, że musi uiścić różnicę.
Wynikałoby z tego, że tresura małp

musi już istnieć conajmniej od kilkuset
lat.

KOBIETY NA MORZU

W ciągłem dążeniu do opanowania co
raz to nowych dziedzin kobieta nie cof-
nęła się przed żywiołem tak potężnym i
tak zarazem kapryśnym, jakim jest mo-
rze, Jak podają pisma francuskie, w
porcie hiszpańskim Vigo zatrzymał się 0-
k.ęt szkolny „Femme”. Kapitanem stat-
ku szkolnego „Femme“ jest pani Dupont,

wdowa po oficerze marynarki francu-
skiej. Załoga okrętu składa się z 14 mło-
dych kobiet francuskich, które odbywają
na okręcie kurs marynarski, Z portu Vigo
statek szkolny „Femme” wyrusza w da|-

szą podróż dookoła świata, rozpoczętą
przed tygodniem z Bordeaux. Podróż ta
potrwa 4 lata. Każda z uczestniczek kur-
su marynarskiego opłacić musiała 30000
franków. Kobiety przechodzą normalne
wyszkolenie, przewidziane programem
dla załóg marynarki handlowej i będą
mogły po ukończeniu kursu ubiegać się o
stanowisko pilotów portowych, lub kapie
tanów okrętu. Kapitan statku szkolnego,
pani Dupont oświadczyła w rozmowie z
przedstawicielami prasy, że kobieta
irancuska współzawodnicząca skutecznia
2 mężczyzną w wielu dziedzinach moża
również oddać cznne usługi w marynarce
handlowej.
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Wojna sanacji lubelskiej
przed drzwiami okręgowego zgromadzenia wyborczego

Sanacja lubelska jest wyjątkowo nie-
=zgranym zespołem. Może nam się zresztą
tylko tak wydaje, bo nie znamy innych
środowisk B. B. Waśnie j zatargi są na
porządku dziennym i często gęsto wyra*

dzają się w jawne konflikty, jak ostatnio
między znanym działaczem sanacyjnym,
p. Janem Chomiczem, a prezesem Lub.
Izby Rolniczej, p. Felicjanem Lechnickim,
b. posłem z B. B.. i p. Mikołajem Pajdow-
skim, dyrektorem tejże lzby, również
działaczem sanacyjnym.

Zatarg ten ujawnił się nieoczekiwanie
zupełnie w dzień wyboru delegatów do
okręgowego zgromadzenia przez Radę
Izby Rolniczej, W dniu tym rozdano rad-
<om Izby ostrzegający ich przed pp.
Lechnickim i Pajdowskim list otwarty,
wystosowany przez p. Chomicza i przez
niego podpisany.

P. Chomicz stwierdza, że w roku 1933
powołany został przez Sejmik lubelski do
uzdrowienia stosunków w organizacjach
rolniczych „i jako prezesówi Okr. T. O.
iK. R. wypadło mu zażądać od p. F.
Lechnickiego wyjaśnienia na jakiej pod-
stawie uważa siebie za prezesa Woj.

Tow. O. i K, R, rzeczywistość bowiem
wykazała, że p. F, Lechnicki i p. M, Paj-
dowski samowolnie bez wyborów użurpo
wali sobie tytuły i stanowiska, co zmu-
szony był stwierdzić w piśmie pod adre-
sem wyżej wymienionych Panów”.

W styczniu ub, r. przesłał Chomicz od-
powiedni wniosek w tej materji na ręce
zarządu Izby z żądaniem przedyskutowa-

nia go. „Wniosek ten jako niedogadzają-
cy p. F. Lechnickiemu nie był podany do
wiądomości pp, radców”, natomiast pp.
Lechnicki i Pajdowski „wnieśli na niego
do prokuratora oskarżenie, jakoby przy-
wiaszczył sobie pieniądze podczas pełnie.

nia obowiązków prez, O. T-wa O, i K.R.".

Autor listu otwartego dowodzi, że konty-
nuował nadal akcję uzdrowienia stosun-
ków w rolnictwie (usunięcia p. Lechnic-
kiego z jednego z dwuch stanowisk), Gdy
Chomicz akcję swą kontynuował, p. Le-
chnicki pewnego pięknego dnia (23-go
lipca b. r.) zawiesił swego przeciwnika
w prawach członka Izby, rzekomo dlate-
śo, ponieważ się boi, że Ch. osobiście
przedstawi radcom stan rzeczy.

Najciekawsze bodaj jest zakończenie
listu, w którem czytamy dosłownie:

„Tymczasem śpieszę przysłać p, radcy
te krótkie informacje, by uprzedzić go i
zapobiec w ten sposób możliwości oskar-
żenia o cokolwiek i ewent. zawieszenia i
Sz. Pana w prawach członka Rady Izby
przez p. prezesa F, Lechnickiego,„gdyby  zaszedł wypadek, że Sz, Pan mógł wy-

(Od własnego korespondenta)
razić odmienne zdanie od p. Lechnickie-
go i mu nie dogodził, Ostrożność nie za-
wadzi ze względu na to, że p. F. Lechnic-
ki stara się dobierać sobie przy wybo-
rach ludźi, którzy służyliby jemu, a nie
sprawie”,

Wreszcie p, Chomicz zapowiada dal-
szy cią swych informacyj.

Osoba p. Lechnickiego posiąda w obo-
zie sanacyjnym naszego województwa
duże znaczenie. Stąd też wystąpienie
Chomicza wywołało wielkie wrażenie,
Ma ononiewątpliwie przedewszystkiem
tło osobiste, ale posiada także charakter
zatargu polityczno - wyborczego. Cho-
micz pragnął niewątpliwie odegrać swą
rolę w wyborach, może nawet zabiegał o
mandat poselski. Odsunięto go w sposób
bardzo zdecydowany a wraz z nim i jego
otoczenie, rekrutujące się z małorolnych,

jakkolwiek był on jeszcze przed kilku la-

 

 

Lublin, w sierpniu.

ty jednym z najczynniejszych działaczy
sanacji w wojew. lubelskiem. Odsunięto
go na kilka dni przed wyborem delega -
tów do okręgowego zgromadzenia wy-
borczego, w którem wpływy jego nie o-

mieszkałyby, we właściwy mu sposób
działać. =

Pewne czynniki lubelskie wolały jed-
nak tę wewnętrzną batalję w lubelskim
obozie sanacyjnym rozegrać przed
drzwiami lokalu okręgowego zgromadze-
nia wyborczego. Sprawa nie jest oczy-
wiście skończona, bo nastąpią procesy,
tymczasem jednak p. Chomicz został
„wykończony”. Prawdopodobnie zechce
powetować swą porażkę na samym tere-

nie wyborczym, zwłaszcza ,że o p. Lech-
nickim mówi się jako o kandydacie na
senatora, a o p. Pajdowskim jako kandy-
dace na posła.  

s. b.

oowej

„Swobodne wybory”
INSPEKCJA BUDOWLANA

I ARESZTOWANIA
W WIELUŃSKIEM

1 b. m. komisja sanitarno - budowlana
dokonała oględzin lokalu Stronnictwa
Narodowego w Wieluniu, który mieści
się przy ulicy Palestranckiej, w dawnem

kinie „Miraż*, Podobno władze noszą się
z zamiarem zapieczętowania lokalu. W
lokalu tym mieści się także Tow.
Gimn. „Sokol“. Wynik „inspekcji'* ocze-
kiwany jest z dużem zainteresowaniem.
Tegoż dnia po zebraniu w Panewie а-

resztowano członka Str. Nar, Barańskie-
$0 Jana z Warszawy. 2 sierpnia, w pią-
tek, aresztowano Kuca Kazimierza z

Wielunia oraz Ukwiecińskiego Andrzeja
z Dzietrznik. Powody aresztowań niezna-
ne.
ODZNACZENIA PRZEDWYBORCZE

W ŁODZI
W łódzkich koiach „sanacyjnych“ ro-

zeszła się pogłoska, że z inicjatywy
związku przemysłu w najbliższych dniach
będą rozdawane specjalne odznaczenia

 

Z CAŁEGO КТБ
BRZEŚĆ KUJAWSKI

700-na rocznica kościoła farnego. —

Kościół farny w Brześciu Kujawskim ob-
chodzi w tym roku jubileusz 700-lecia ist-
nienia. Uroczystość jubileuszowa wyzna-
czona została na 24-ty i 25-ty sierpnia. W
sobotę 24-go b. m. popołudniu przybędzie
do Brześcia J, E. ks. biskup Radoński,
który wysłucha w kościele sprawozdania
duszpasterza parafji i dziekana brzeskie-
go, ks. prał. Stef, Kulińskiego. Następ-
nie Arcypasterz będzie bierzmował na
cmentarzu dzieci do lat 15.

Nazajutrz 25 sierpnia o godz. 10 rano
ks. Biskup poświęci dzwony oraz odpra-
wi uroczystą sumę w kościele; na cmen-

tarzu Mszę św. odprawi jeden z księży
Po ńabożeństwie uda się procesja do fi-
gury Chrystusa Króla, którą poświęci ks.
Biskup.
Po uroczystości odbędą się obrady

wszystkich katolickich stowarzyszeń nie-
wiast i mężów z dekanatu brzeskiego о-

raz Katol. Stow. Młodzieży Żeńskiej i
Męskiej pow. włocławskiego. W obra -
dach, na których będą wygłoszone krėt-
kie sprawozdania i referaty, weźmie u-
dział Pasterz diecezji. Popołudniu prze-
widziana jest akademia religijna.
W poniedziałek ks. Biskup udzieli Ko-

munji św. wszystkim członkom Akcji Ka-
tolickiej.

CHEŁMŻA
—

Śmierć ojca przy trumnie syna. —
11-letni syn kier. szkoły powszechnej

 

Rewindykacja kościoła
w Wyszogródku
(Od własnego korespondenta)

W Wyszogródku odbyła się podniosła
uroczystość rewindykacji miejscowego
kościoła, która zgromadziła liczne rzesze
ludności polskiej Wołynia.
Przy bramie, udekorowanej emblema-

tami papieskimi i państwowemi, stoi
poczt sztandarowy osadników wojsko-
wych, a tuż przy sztandarze długi szereś
ludzi różnie ubranych, przeważnie skrom
nie, lecz prawie każdy w klapie marynar-

ki ma ordery wojskowe. To osadnicy woj-
skowi, a na ich czele w cywilnem ubra-
niu gen. Žegot - Januszajtis,
Tuž pod bramą zgrupowali się przybyli

na uroczystošė księža z calego dziekana-
tu, a wśród nich widać wyniosłą postać
ks. prał, Tokarzewskiego, byłego kapela-
na Prezydenta Rzeczypospolitej i drobną
postąć dziś już staruszka księdza infu-
łata Stefana Żeleńskiego, tego samego,
którego Moskale 44 lat temu nahajkami z
kościoła w Wyszogródku przegnali. On

też odprawia pierwszą mszę św, w świe-
żo poświęconej św:ątyni, Dalej stoi licz-
na grupa olicerów i podoficerów K. O. P.,
przybyłych z D-twa bataljonu w Deder-
kałach i kompanij, stojących na granicy.

oraz sporo gości, przybyłych z Krzemień-
<a i innych miejscowości powiatu, za ni-

mi zaś ogromna rzesza ludu polskiego.
Około 11-tej przebiega kłusem szwa-

dron kawalerji osadniczej dowodzony
sprężystą ręką porucznika Różańskiego,
eskortujący samochód reprezentanta
władz państwowych, starosty p. Czarnoc
kiego, Pan wojewoda bowiem w ostatniej
chwili zrezygnował z przyjazdu na uro-
czystości w Wyszogródku. A szkoda! Po-
wiadamy szkoda, ale i nie dziwimy się...
W kilkanaście minut po przybyciu p.

starosty, rozlega się okrzyk, że jedzie
ks. biskup pasterz djecezji łucko-żyto-
mierskiej, którego eskortuje szwadrom
kawalerji K. O. P. pod dowództwem rot-
mistrza. Za chwilę wysiada też bi- |

 

Wyszośródek (Wołyń)
skup Walczykiewicz, powitany hym-
nem papieskim i przez duchowień-
stwo katolickie, Następuje moment, gdy
proboszcz parafji prawosławnej w oto-
czeniu swojej rady parafjalnej wręcza
księdzu biskupowi oznaki przekazania
władzy nad kościołem  duchowieństwu
katolickiemu.
Po uroczystej sumie podczas, której

przygrywa orkiestra wojskowa K. O. P.
z Dederkał, kazanie wygłosił ks. prałat
Tokarzewski na dworze pol'staremi li-
pami, obecnie proboszcz kościoła O-
patrzności w Kowlu, Kazanie ks. Toka-
rzewskiego wyciska łzy w oczach ludzi,
gdy kaznodzieja mówi o krzywdach wy-
rządzonych narodowi polskiemu, o latach
męki i upokorzenia, o sławie polskiego
rycerstwa, które wolne od potrzeb wo-
jennych w obronie granic i wiary świętej
— czas pokoju — poświęcało na krze-
wienie kultury i budowanie świątyń ka-
tolickich na rubieżach Rzeczypospolitej.
Wzywa osadników wojskowych do sta-
nia na straży honoru dobrego imienia
Polaka i ziemi polskiej na Wołyniu, a gdy
sam kaznodzieja wzruszony woła — aby
lud zwracając się twarzą do kościoła ślu-
bował dochować wierności Polsce —

pękły struny, hamujące szloch i lud pła-
cząć ślubuje walczyć, bronić i zachować
to wszystko co jest i było polskie. Mo-
ment ten w żadnych słowach nie daje

się opisać, a podniosłą uroczystość ślu-
bowania kończy potężna pieśń „Boże coś
Polskę". -

Rozjechaliśmy się z wiarą, że osadni-
ctwo wojskowe, powołane do straży na-

| rodu polskiego na Kresach — misję tę
spełni — pomimo  sprzysiężenia się
wszystkich tych, co przeciwko budzącym

się ideałom narodowym polskim na Wo
łyniu — starają się osłabić znaczenie o-
sadnika wojskowego

Osadnik.  

Skańskiego zachorował nagle po spožy-
ciu owoców, Zachodziła wątpliwość, czy
ma się do czynienia z zatruciem czy też
ze ślepą kiszką. Ostatecznie po pewnym
czasie zawezwano karetkę pogotowia
szpitala toruńskiego, która chłopca mia-
ła odwieźć do Torinia, Zanim jednak zdo-
łano przeprowadzić operację, chłopiec
zmarł, Ojciec tak przejął się nieoczeki -
waną śmiercią swego synka, że w dwa dni
potem w chwili silniejszego wzruszenia
zmarł na anewryzm serca przy trumnie
syna,
Odbył się wspólny pogrzeb tragicznie

zmarłych o'ca i syna. W pogrzebie udział
wzięły liczne tłumy społeczeństwa chełm
żyńskiego.

MOGILNO.

Miłość 70-letniego starca. Mieszkaniec
Mogilna, 70-letni Piotr Gniewkowski za-

 

kochał się w 25-letniej Marji Wimler-
skiej.

uMiłość” ta, jeśli ją wogóle nazwać

można miłością, zakończyła się sensacyj-
nym wyjazdem zakochanych, w tajemni-
cy przed rodziną, z Mogilna.

Pojechali w świat szukać romantycz-
nych przygód. Obawiać się jednak nale-

ży, że staruszkowi nienadługo wystarczą
siły do podróżowania i pewnego dnia po-
wróci do domu. ,

TORUN
———

Aresztowanie Żyda — szantažystyi
prowokatora. Od kilku lat kręcił się po
Toruniu Żyd, nazwiskiem Entner, Po
wojnie trudnił się on w Berlinie handlem
galanterji i był nawet wmieszany w głoś-
nę aferę braci Schlarków. Odegrał on
dość mętną rolę jako konfident pewnej
kliki w berlińskiem  „Polizeipresidium“,
a po zlikwidowaniu całej afery został deqg
portowany do Polski.

Entner występował wszędzie jako
funkc/onarjusz służby śledczej, wykrywał
rozmaite przestępstwa, przyrzekając, że
za opłatą niezbyt wysoką potrafi całą
sprawę zatuszować. Ostatnio szantażował
właściciela zakładu blacharskiego, Ban-
durskiego, który jednak o wszystkiem
doniósł prokuratorowi przy sądzie okrę
gowym.

W sobotę został aresztowany na po-
lecenie prokuratora i osadzony w
więzieniu karno - śledczem,

WŁOCŁAWEK

Zastrzelił narzeczoną j popełnił samo-
bójstwo—Młody, 25-letni Czesław Woź-
niak, mieszkaniec Włocławka pałał go-
rącą miłością do pięknej Ireny Suskiej.
Niestety, Suska nie odpłacała mu tą sa-
mą monetą. Woźniak często widział ją w
towarzystwie innych mężczyzn. Tymcza-
sem on pragnął się z nią połączyć wę-
złem małżeńskim. Na przeszkodzie sta-
nął jakiś drugi narzeczony. Woźniak, do-
prowadzony wskutek zazdrości do szału,
postanowił całą tragedję swego serca za-
łatwić przy pomocy rewolweru.

Przyjechał do Włocławka ten drugi
narzeczony, Woźniak, na wieść o nim do-
stał furji, Na drugi dzień rano ubrał się
elegancko, do kieszeni wsunął rewolwer
i wyszedł na ul. Wieniecką. Przypadko-
wo spotkał Suską niosącą wodę. Po krót-
kiej wymianie zdań Woźniak szybko wy-
jął rewolwer i skierowawszy go w stro-
nę Suskiej, wypalił dwa razy. Irena, bro-
cząc krwią, upadła na ziemię. Jedna ku-
la przeszyła jej płuco, druga nie była nie-
bezpieczna. Wtedy dopiero Wożniak,
widząc krew, uprzytomnił sobie całą o-
hydę swojego postępku i postanowił po-
łożyć kres swojemu życiu. Przebiegł tor
na ul. Wienieckiej z okrzykiem „Mój

Boże, co ja zrobiłem”, i tam obok stosu

 

 

kamieni, strzelił do siebie trzy razy. Ry-
chło nadbiegli ludzie, zwabieni strzała-
mi. Nieprzytomną dziewczynę zaniesiono
na rękach do szpitala św. Antoniego, do-
kąd też niebawem przywieziono ciężko
rannego Woźniaka.

Stan zdrowia obojga jest b, ciężki.

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Aresztowanie narodowca. — Dnia 29
lipca aresztowała policja Józefa Wyszyń-
skiego, mieszkańca wsi Moczydły-Micha-
łowięta. P. Wyszyński.jest zastępcą kie-
rownika koła Str. Nar. Przeprowadzono
u niego rewizję za bronią. Nic nie znale-
ziono, Przyczyna aresztowania nicznana,

  

  

WARTA
 

Żydzi handlują w aledzielę, Jak dono-
szą z Warty, miejscowi Żydzi zupełnie
nieprzestrzegają zakazu handlu w nie-
dzielę i święta. Podobno policja..,.ocze-
kuje specjalnego polecenia władz po-
wiatowych, jakgdyb, a.- ..,-'arezała sa-
ma ustawa.

ZAKOPANE

Czy niema Polaków? Przewodniczący
zakopiańskiego komitetu „Dnia Gór” wy
daje odezwę do obywateli wzywającą do
ozdabiania ogrodów i domów. Odezwa
drukowana jest w drukarni „Tatrzań-
skiej'-żydowskiej. Podobnie mater'ałów

na wstęgi do „bukiecików” dostarczyła
firma Goldsteina,
Gimnazjum sanatoryjne traci prawa

publiczności, Przed rokiem b. starosta
p. Korniak pod naciskiem lokalnych wiel-

kości zawiesił działalność T-wa Opieki
nad młodzieżą i rozwiązał rzekomo
„endecki“ wydział, który usiłował do-
tychczasową kierowniczkę gimnazjum p.
Dadajową zastąpić inną siłą. Doznały

skutkiem tego wstrząsu zakłady, nauko-
we utrzymywane przez Towarzystwo
(szkoła powszechna, szkoła handlowa,
gimnazjum koedukacyjne). Ostatecznie o
dokładnem wysanowaniu T-wa zadecy-
dowało walne zgromadzenie, na którem
stawili się posłusznie nowi członkowie,
masowo wpisani. lch głosami wybrano
politycznie niepokalany zarząd. Ale tyl-

 

 

 

tym wszystkim robotnikom i urzędnikom,
którzy przebyli conajmniej 30 lat pracy
w przemyśle, licząc również czas wojen-

ny.
Odznaczenia te, jak słychać, mają dać

uprawnienie do głosowania do Senatu.
Udyby pogłoski te sprawdziły się, wyni-

kałoby z nich, iż „sanacja”* wobec nikłej
liczby osób, pragnących wziąć udział w
głosowaniu do Senatu, nagwałt tabrykuje
tudzi, uprawnionych do głosowania.

Cisza przedwyborcza w Łodzi napawa
„sanację”* strachem. Boją się oni, iż poža
Żydami i urzędnikami nie wiele osób bę-
dzie brało udział w wyborach. Robi się
więc wszystko, aby wywołać zaintereso-

wanie i pchnąć ludzi do urn wyborczych.
Próżne to jednak trudny. Robotnik łódz-
ki jest bowiem świadom swoich obowiąz-
ków i dłatego coraz więcej skupia się w

Str. Nar. о

„AKCJA“ PRZEDWYBORCZA
W BRZOZOWSKIEM

W Brzozowie akcja przedwyborcza

wśród sanatorów wywoluje  gorącz-

kę. Korzystają z uprawnień, iż 500 wy-
borców wyznacza jednego delegata do
koleśjum i pędzą urzędników i ich żony,

Żydów i Zydówki do legalizowania pod-
pisów. Wielu nie wie w jakim celu i na
kogo umieszcza swój podpis. Na wyróż-
nienie zasługuje p. Śmoleniowa (żona
kierownika sądu grodzkiego). Po wsiach
wożą notarjusza, Jak mogą i umieją, ba-

łamucą ludność argumentami, na jakie
ich stać — np. tem, że Brzozowowiza -

graża Kolbuszowa (a w Kolbuszowej stra-
szą zapewne Brzozowem). W Bachórzu
pozwoliła się użyć do tej „roboty* w roli
opozycjonistki hr. Horkowska — sio-

strzenica Skrzyńskich „tłumacząc, że 500
podpisów starczy do uzyskania mandatu
poselskiego, a ludność chciałaby mieć
swojego ze wsi posta. W Humniskach z
tej imprezy zupełne tiasko, mimo, że tę
„akcję” tirmował p. kierownik kopalni

naity low. trancuskiego „Grabowaica”,
przeszkodził mu w tem w samą porę
szwagier jego p. inż, L'Etanche,

W gminie Dynów, radni narodowcy i
ludowcy po odczytaniu ostrej deklaracji

opuścili posiedzenie rady śminnej, mają-

cej desyśnować delegatów.

ko politycznie, bo niedołęstwo swoje od-

razu z miejsca wykazał.
Gospodarka finansowa dała takie dziu-

ry w budżecie, że trzeba było wyciągać

rękę do rodziców uczniów po nadzwy-
cza'ne daniny, a nauczycielom wypłacać

pensje małemi dawkami.

Pedagogiczne zaś walory kierowni-

ctwa wyszły świeżo na wierzch w świetle

zarządzenia władz szkolnych, degradu-

jących gimnazjum prywatpe do grupy

„b”. Oto skutki wprowadzenia polityki

do instytucyj kulturalnych.

Ludowcy wobec wyborów. W niedzie-

lę, dn. 28 lipca zwołali ludowcy publicz-
ne zgromadzenie do sali „Domu ludowe-

go”. Przewodniczył b. poseł W. Roj, re-
ferowali sprawę wyborów Dr. Rajter, p.

Polak z Nowego Targu i p. Siuty. W dy-

skusji zabrał głos w imieniu Obozu Na-

rodowego p. Pietrzyk i wśród oklasków
zebranych wyjaśnił nasze stanowisko

wobec nowej ordynacji i program budo-
wy Polski narodowej. Słowa mówcy nie
były przyjemne dla niektórych osób sie-
dzących w prezydjum, które wbrew oczy
wistym interesom chłopów robią geszefty

z Żydami. Rezolucję bojkotową uchwa-

lono, (K). '

 

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: wtorek „Chory

z urojenia”. .
Kina polskie: wra
Apollo: „Na fali wspomnień”.
Słonko: „S. O. $.* i „Bandyta - detek-

tyw". :
Świt: „Żywy zastaw”.
Sztuka: „Kobieta pod kontrolą”,
Uciecha: „Paryskie szaleństwo”,
Ostatni występ Stefana Jaracza, —

Dziś we wtorek ostatni rów gościnny
warszawskiego „Teatru Aktora" ze Ste-
fanem Jaraczem na czele, Grany będzie
cieszący się rekordowem powodzeniem

| „Chory z urojenia”, w którym prawdziwe
triumfy święci zespół ze Stefanem Ja-
raczem na czele.

Ilu jest akademików w Krakowie? —
Według danych statystycznych w ubie-
lym roku akademickim studjowało w
rakowie Srm 8.262 osoby. Z liczby

tej studjowało: na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim 6.666 osób, na Akademji Górni-
czej 532, na Akademii Sztuk Pi knych
315 oraz na Wyžszem Studjum Handlo-
wem 749,
Zniżka cen pieczywa. — Wobec spad-

ku cen zboża odbyła się w magistracie
konferencja przedstawicieli cechów pie-
karzy z udziałem delegatów władz, na
której uchwalono nowy cennik na pieczy-
wo, obowiązujący w Krakowie od 1 sier-
pnia. Według nowego cennika za kg
chleba z mąki żytniej przemiału 50 proc.
pobierać wolno 28 groszy, za t. zw. bułkę
olską o wadze 6,50 dkg. — 4 gr., za bul-
ę „wiedeńską” lub „warszawską wagi

4.50 dkg, — 4 gr. Ceny muszą być uwi-
daczniane na cennikach umieszczanych
w widocznem miejscu, jak również nazwa
piekarni, z której pieczywo pochodzi

|

 

Konsumenci poszkodowani przez sprze-
daż nieodpowiedniego pieczywa lub po
cenach wyższych od ustalonych powinni
donosić o tem miejskiemu komisarjatowi
targowemu (ul. Kopernika 1) przy okaza-
niu zakwestjonowanego pieczywa.

Monopol Spirytusowy popiera żydow-
skie tow. ubezpieczeń, — Jeden z na-
szych czytelników donosi nam o fakcie
wymagającym publicznego napiętnowa-
nia. Mianowicie rozlewnie wódek Pol-
skiego Monopolu Spirytusowego na te-
renie województwa krakowskiego ubez-
pieczone zostały we włosko - żydow-
skiem towarzystwie ubezpieczeń „Assi-
curazioni Generali", w którem rządzi i
z którego czerpie zyski żydowski kapitał.
Na czele DE towarzystwa stoi jako na-
czelny dyrektor Żyd Albert Wiener, po-
dobno nieumiejący nawet mówić po pol-
sku. A przecież mimo olbrzymiego zaży-
dzenia towarzystw ubezpieczeniowych są
jednak w Polsce czysto polskie i poważ-
ne instytucje ubezpieczeniowe (jak np.
poznańsko - warszawskie „Vesta“, war-
szawski Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych)!

Śmierć na szlaku Kraków — Wieliczka.
W ub. soLotę rzuciła się pod motorówkę
kursującą na szlaku Kraków — Wielicz-
ka, między Wieliczką a Bieżanowem 21-
letnia Wiktorja Wojtaszkówna z Bie-
żanowa. Motorowy zauważył idącą obok
toru dziewczynę, nie przypuszczał jed-
nak, by miała jakieś zamiary samobój-
cze. Dziewczyna ta rzuciła się pod koła
motorówki w ostatnim momencie tak, że

| zatrzymanie wozu było już niemożliwe.
| Ciało: samobójczyni zostało zupełnie
zmiażdżone i poszarpane, Iizyceyną sa-
nobójstwa zasód miłosny



 

Jednoczešnie prawie w kilku dzien-
nikach ukazały się artykuly „obrazu-
jące paradoksalną napozór sytuację:
oto w bankach i kasach są pieniądze,
lecz albo nie ma ich kto zabrać, albo
też nie są wydawane zainteresowa-
nym, choć zgłosili oni gotowość po-
djęcia kredytów.
Jakże więc rzeczy stoją?
Nastręczają się tu na wstępie uwa-

| gi natury ogólnej.
: Obrót kredytowy doznał w ostat-
A mich latach poważnego wstrząsu. Nie

tylko dlatego, że na skutek kryzysu
miljonowe kredyty zostały „zamrożo-
ne". Nie tylko przez ustawodawstwo
oddłużeniowe, zastosowane wobec
rolnictwa, i nie tylko z powodu po-
ważnego zmniejszenia się środków o-
brotowych naszych instytucyj kredy-
towych.
W grę tu wszedł nowy czynnik.
Zwyżka siły nabywczej pieniądza

sprawiła, że ten, kto pożyczał przed
kilku laty, a oddaje dziś — oddaje w
istocie rzeczy (jeśli oddaje) znacznie
więcej, niż pożyczył. Znacznie wię-
cej nie jednostek pieniężnych, lecz ich
równowartości gospodarczych.
Te przykre doświadczenia nie mogą

nikogo — poza bankrutami — zachę-
cać do pośpiesznego korzystania z
kredytów.

Jeszcze przed kilku laty dość chęt-
nie korzystano z nich. Czy był to je-
dynie brak przezorności, tak okrzy-

 

dzimy. Czerpano obficie

 

 

Zwrot cia
3 przy wywozie produktów rcelnych

W „Dz. Ust. Rzp. P.“ nr. 58 ukazało

się rozporządzenie ministerjalne, na pod-
stawie którego przy wywozie zagranicę

szeregu standaryzowanych artykułów rol-
nych, wytworzonych w kraju, przyznaje
się zwrot cla, uiszczonego za sprowadzo-
ne z zagranicy i zużyte do wytwarzania

tych towarów nawozy, materjały pomoc-

nicze, narzędzia i maszyny, według nastę-
pujących norm (w zł. za 100 kg.): 1)
pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i gryki

| —6; 2) grochu, fasoli, bobu, soczewicy,
2 wyki, peluszki, bobiku, oraz mieszanek

wyki i peluszki z owsem i jęczmieniem—

| 6; 3) a) rzepaku, rzepiku, goryczycy i
maku — 6; b) Inu — 12; c) konopi — 10;
4) mąki, wykazującej po spaleniu: a) do

  

у Z Amsterdamu informują:
PR Premjer holenderski Colijn wygłosił w

2 dniu 2 sierpnia b. m. wieczorem przez ra-
djo mowę do narodu holenderskiego.
Rząd holenderski zdecydowany jest —
podkreślił premjer — bronić parytetu
florena ze wszystkich swych sił. Los flo-
rena leży w rękach ludności holender-
skiej, Dopóki zachowa ona zimną krew i

roztropność, nic się nie stanie takiego,
coby mogło wywołać zaniepokojenie o

przyszłość waluty.
Równocześnie premjer holenderski za-

powiedział, że w najbliższej przyszłości
przedłożony będzie parlamentowi rządo-
wy program, który zawierać będzie m. in.

 

 

 
| czyła, że komunalne kasy mają dać gwaran-

czana polska lekkomyślność? Nie są- į cję za rozprowadzany kredyt wobec Banku

ze źródeł | Rolnego, a to jest groźne i niebezpieczne

kredytowych i płacono wysokie pro- | dla ich... wypłacalności. Niech gwarancje

|

Program gospodarczy Holandji
Obniżenie st«py przez Bank Niderlandzki

centy, gdyż inwestycje się opłacały.
gospodarstwa dawały dochód, pozwa-
lający i na uiszczenie procentów i na
nadwyżkę, na czysty zysk. Nieuzasa-
dniony — jak się okazało — a gorli-
wie szerzony zgóry optymizm kazał
wierzyć, że pomyślna konjunktura
trwać będzie długo. Dziś — nawet nis-
kich procentów nie można wyciągnąć
z gospodarstw, zwłaszcza rolnych i re-
zerwa wobec operacyj kredytowych
jest zupełnie zrozumiała.. Rolnicy spa-
rzyli się ponadto na kredytach zasta-
wowych i zaliczkowych, udzielanych
pod zastaw zboża, gdyż parokrotnie
okazało się, że ceny, płacone za zbo-
że jesienią, wyższe były niż na przed-
nówku, Czy w tych warunkach opła-
cało się uiszczać procenty od kredy-
tu zastawowego, narażać się na obni-
żenie wagi zboża?
Pomimo to — jeśli wierzyć mamy

oneśdajszej „Gazecie Polskiej"
drobne rolnictwo w Wielkopolsce
zgłosiło wnioski na sumę 700 tys. zł. !
o udzielenie mu kredytu zaliczkowego. :

„Pieniądze pisze — „Gaz. Pol* — w Ban- į

ku Rolnym są, leżą, czekają na kredytobior-

cę, ale Komunalne Kasy Oszczędności w 0-

statniej chwili odmówiły  rozprowadzenia

kredytów zaliczkowych. Chłopi się niecier-

pliwią. Przeklinają swój los, wymyślają na

wszysiko i wszystkich. K. K. O. tymczasem

zasłaniają się zakazem swej instytucji cen-

tralnej —Zw. Kom. Kas — która oświad-

0,8 proc. popiołu — 10; b) powyżej 0,8
do 2,5 proc. popiołu — 8; c) powyżej 2,5
do 3,3 proc. popiołu — 6; 5) kaszy jęcz-
miennej — 12; 6) kaszy gryczanej — 10;
7) kaszy owsianej i płatków owsianych
— 9, 8) grochu polerowanego, również w
połówkach — 8; 9) słodu — 3. Warun-
kiem przyznania zwrotu cła jest uzyska-
nie w tym celu przez stronę zaświadcze-

nia eksportowego min. przemysłu i han-

dlu.
Do odprawy wywozowej za zwrotem

cła uprawnione są wszystkie urzędy cel-
ne, kolejowe, morskie oraz rzeczne, poło-

żone na polskim obszarze celnym. :
Rozprządzenie wchodzi w życie z dn.

5 sierpnia i obowiązuje aż do odwołania,

dwa najważniejsze punkty, t. j. przepro-
wadzenie wielkich publicznych robót o-
raz silniejsze uprzemysłowienie kraju.
Rząd spodziewa się, że przez realizację
płanów w tej dziedzinie uda się skutecz-
nie zwalczyć bezrobocie w Holandji.

*

Bank Niderlandzki obniżył stopę dys-
kontową o 1 proc., czyli z 6 do 5 proc. |
Obniżka stopy dyskontowej pozostaje w
związku z odprężeniem sytuacji finanso-

wo - walutowej Holandji. Decyzja Ban-
ku Niderlandzkiego świadczy również o
pewnem uspokojeniu w kołach  giełdo-
wych, jakie zanotowano ostatnio po roz-
wiązaniu kryzysu rządowego w Holandji. 

Zahamowania w dziedzinie kredytu
przejmie państwo, niech gwarancjeprzejmie

Bank Rolny — a wtedy kredyt zaliczkowy

dotrze do rolników.

Stanowisko K. K. O. niepokoi

„Gazetę Polską” m. in. dlatego, że
„W tej chwili żeruje na powyższych tak-

tach akcja agitatorów partyjnych.

— A widzisz Rząd przyrzekł, ale pie-

między nie daje".

Nie widzimy potrzeby wplatania

momentów politycznych w gospodar-

сга kwestję. K. K. O., mające na czele

swych władz nadzorczych panów sta-

rostów, nie pracują chyba dla „agita-

torów partyjnych. Czyżby „zaraza

partyjnictwa” sięśnęła aż tak głebo-

ko?
To też śdzieindziej — zdanie na-

szem: — iest „pies zaćrzebany”..
K. K. O. — co nie jest tajemnicą —

duże sumy požvezyly rolnictwu i

poważnie unieruchomiły swe kapita-
ły. Dalsze zamrażanie pieniędzy

istotnie może narazić na szwank ich

wypłacalność. Cóż z teśo, że pienią-

dze daje „rząd', daje Państwowy

Bank Rolny, gdy za pożyczki odpo-

wiada finansowo K. K. O. jako ży-
rant, Czy można się dziwić, że w tyc

warunkach komunalne kasy nie są

skłonne mośredniczyć w rozdawni-
ctwie kredytów. Czy nie byłoby rze-

сга prostsza nie wciaśać tu w odpo-
wiedzialność finansowa kas?
Państwo byłoby 100-procentowvm

kredytodawcą i rolnik nie miałby
watnliwości, komu zawdzięcza pie-

niadze.
Państwowv Bank Rolny zbyt wy-

óodnie układa sobie stosunki, ódv o-
bok rolnictwa, bioracego kredyt, każe

za ten kredyt odpowiadać Kasie Ko-
munainej,
Analogiczna sytuacja

kredytami rzemieślniczymi. Czytamy

co pewien czas, że rzad wzślednie

Bank Gospodarstwa Krajowego prze-

znaczył na kredyty rzemieślnicze tyle
a tyle milionów. I tutaj wszakże —

rozprowadza je sie czy to przez K. K.

O. czy przez spółdzielnie, każąc je-

dnym lub drugim żyrować weksle rze-
mieślnicze.
A potem mówi się, że pieniądze są,

leża, że kredyty rzemieślnicze nie są
wyczerpane.
Na inne zjawiska zwraca uwagę

krakowski „I. K.C. „Kredyty są —

pisze — ale nie ma ich kto brać'i

zachodzi z

przytącza fakty. Są kredyty ekspor-,

towe, udzielane na 3 proc. rocznie,

lecz — jak utrzymują eksporterzy —

formalności tyle, że eksporter płaci

w bankach 12 proc. a prywatnie —

znacznie więcej, a z kredytu ekspor-

towego nie korzysta. й
„Wreszcie ostatnio rząd — informuje

„l. K. C.* — przeznaczył dla potrzeb han-

dlu zbożowego i młynarstwa 6 miljonów

złotych na 3 proc. rocznie. Zdawałoby się

więc, że tego rodzaju wiadomość wzbudzi

zachwyt wśród sier zainteresowanych. Tym-

czasem całe połacie kraju, jak Wielkopol-

ska, Pomorze, rezygnują zgóry z tych kre-

dytów, uważając, że uzyskanie ich jest zbyt

uciążliwe”.

Istotnie zamiast szukać winnych da-

leko — należałoby conajmniej odbiu-

rokratyzować bankowość państwową,

uprościć procedurę rozdawnictwa

kredytów i nie wciągać w odpowie-

dzielność finansowa pośrednich ogniw

kredvtowych przy kredytach ryzyko-

wnvch albo nie daiących się dosta-

tecznie szybko uregulować.  

Żydzi atakują Pomorze
Mamy na myśli ofenzywę gospo-

darczą.

Jedno z pomorskich pism donosi z
Działdowa:
„Wskutek bierności społeczeństwa pol-

skiego teren działdowski jest przedmiotem

silnego obstrzału Żydów mławskich, którzy

umieją być tacy „śrzeczni, uprzejmi, ulegli”,

a nawet życzliwi że ludzie, zapominający

o godności narodowej, nie mogą ich się po-

zbyć.

Ostatnio liczba mieszkańców miasta po-

większyła się o 2 wzgl, kilu pejsatych oby-

wateli, niejakiego Katza i Drecka przybyłych

z Mławy, którzy tu założyli spółkę rolniczo-

handlową i stali się poważnymi konkuren-

tami kupców-zbożowców chrześcijan. Usa-

dowili się oni w szopie, odstąpionej im na

urządzenie przedsiębiorstwa w spornej nie-

ruchomości Mania-Wyrwicz przez zarządcę

przymusowego tejże nieruchomości p. Ma-

liszewskiego, który jest widocznie pełen

sentymentu żydowskiego. Żydzi ci są tak

„uprzejmi”, że zgodzili się naprawić wła-

snym kosztem wynajętą im szopę, w której

interesa będą uprawiać pod okiemwładz,

ponieważ przedsiębiorstwo ich jest otoczone

gmachem Urzędu Skarbowego i gmachem,

w którym mieści się Urząd Gminny. Ta oko-

liczność sprawia, że spółka żydowska bę-

dzie miała zapewnioną kontrolę podatko-

wą i osobiste bezpieczeństwo.

TZRCEBAĆ PTCARRAWY"TEGTEECRMBSACISYE PROCYPRDZZZYWORZEZPAOWOT

Zmnie'szanie eksportu

drzewa
z Polski przez Gdańsk

„Danziger Volkstimme'” pisze, że eks-

port drzewa polskiego, który poprzednio

odbywał się wyłącznie przez port gdań-

ski, w czerwcu roku bieżącego skierowa-

ny został przez firmę „Paged” przez Gdy-

nię. Firma ta w czerwcu wysłała przez

Gdynię 85 proc. drzewa więcej, natomiast

przez Gdańsk 10 proc. mniej, niż w mie-

siącu poprzednim.

Dziennik podkreśla, że dzieje się to po-

mimo lepszego przystosowania portu

gdańskiego do przeładunku drzewa niż

portu gdyńskiego. „DanzigerVolkstimme“

oblicza, że skutkiem tego Gdańsk może u-

tracić w ciągu roku wpływ z tego tytułu

w wysokości od 10 do 15 miljonów gulde-

nów.

Ruch okrętowy

w Gdeńsku
Ruch okrętowy wzrósł w Gdańsku w

lipcu r. b. bardzo poważnie, o ile chodzi

o liczbę statków, i stosunkowo  nie-

znacznie, o ile chodzi o tonnaż. Przed-

stawiał się on następująco. (Pierwsza

liczba w nawiasie oznacza dane za czer-

wiec r. b., druga — za lipiec r. ub.): na
wejściu 478 statków (365 — 461) o poj.

241.303 ton. (220.273 — 240.290), na wyj-
ściu 473 jednostek (369 — 448) o pojem-

ności 245.961 trn. (215.295 — 246.103).

Sytuacja walutowa
Warszawa 5, 8. Na dzisiejszych giełdach

walutowych nie zanotowano prawie żadnych

zmian w porównaniu z notowaniami sobot-

niemi. Na giełdzie warszawskiej w poró-

wnaniu z piątkiem* osłabły nieco waluty

anglosaskie, wzmocnił się natomiast Am-

sterdam,
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Tą iskrą było dla Jerzego nieoczekiwane wła-
manie się do jego życia tej dziewczyny. Jej błyszczą-
ce oczy, zagłądające wgłąb jego oczu, zetknęły się
z duchowym „trinitrotoluelem', który gromadził on

w sobie od tak dawna. Nastąpiła eksplozja i cała
roztropność, sztuka panowania nad sobą, rozprysła
się w tysiące kawałków. I oto jest zakochany tak

rozpaczliwie, jak średniowieczny trubadur,
Dopiero, gdy skończył golenie i zbadał piętą

temperaturę wody w wannie, dopiero wówczas przy-

szło mu do głowy, że aczkolwiek jest zakochany, to

jednak jego gościniec miłosny usiany jest większemi

przeszkodami, aniżeli jakikolwiek teren golfowy, na

którym dotąd grał. Po drugie — realnie sprawę uj-

mując, niemożliwą jest rzeczą ujrzeć ją ponownie.

Mimo najwyższego optymizmu Jerzy musiał przy-

znać, że fakty te uważać należy za pewnego rodzaju

przeszkody. Wrócił do sypialni i siadł na łóżku.

Sprawa ta wymagała zastanowienia.
Nie był zgnębiony, tylko nieco zamyślony. Pod-

trzymywała go wiara we własne szczęście.Uważał,

że jest w sytuacji golfowca, który z najwyższym wy-

siłkiem strzelił piłkę i znalazł ją w pobliżu celu, ale

w dołku, z którego trudno ją wystrzelić na nowo.

Zdobył wiele, teraz pozostaje mu doprowadzić rzecz

do pomyślnego zakończenia. „Drajwer”, czy też

szczęście musi teraz zastąpić innym kijem — spry-  

tem. Pozwolić, żeby ta dziewczyna zniknęła teraz

z jego horyzontów dlatego tylko, że nie zna jej na-

zwiska i adresu, byłoby hańbą. Nie można liczyć na

to, że szczęście wszystko zrobi za niego. Musi mu po-

móc własnym wysiłkiem.
Co więc powinien zrobić? Hm, w gruncie rze-

czy — niewiele, zważywszy, że wie tylko, iż mieszka

ona o dwie godziny jazdy pociągiem od Londynu i że

wyjechała z dworca Waterloo. Coby zrobił na jego

miejscu Sherlok Holmes?
Natężył myśl, ale nie znalazł odpowiedzi.

I wówczas radosny optymizm, z którym rozpoczął

dzień, opuścił Jerzego, ustępując miejsca ponuremu

przyśnębieniu. Okropny frazes, straszliwy w swym

patosie, przyszedł mu na pamięć. „Okręty, które mi-

jają się w nocy!''* Może to wszystko tak się skończy?

Istotnie, obracając tę myśl na wszystkie strony pod-

czas wycierania się po kąpieli, Jerzy zrozumiał jas-

no, że ta ewentualność jest bardzo prawdopodobua

Ubrał się i skierował się do drzwi, aby zejść na

dół na śniadanie. Może po śniadaniu polepszy mu się

nastrój, który mu tak odbiera siły? Lepiej się myśli

po kawie.
Otworzył drzwi. Na wycieraczce leżał list. Cha-

rakter pisma kobiecy, nieznany. Adres ołówkiem.

Rozdarł koperię.

„Szanowny Panie' (zaczął czytać).

Spojrzał na podpis; serce w nim podskoczyło.

List nosił podpis: „Dama z taksówki”.
Szanowny Panie, :
Mam nadzieję, że nie wziął mi pan za złe,

że uciekłam bez pożegnania. Musiałam to zro-
bić. Zobaczyłam, że Percy nadjeżdża inną tak-
sówką i domyśliłam się, że nas śledzi. Nie spo-

strzegł mnie, dlatego udało mi się uciec. Z pie-

niędzmi poradziłam sobie wspaniale, ponieważ  

przypomniałam sobie, że mam ładną broszkę,

wstąpiłam więc po drodze do lombardu i zasta-

wiłam ją.
Serdecznie panu dziękuje za tyle uprzej-

mości. Życzliwa
„Dama z taksówki”.

Jerzy po drodze do jadalni przeczytał ten list

dwa razy, podczas śniadania — trzy razy; nauczyw-

szy się go na pamięć do ostatniego przecinka oddał
się rozkosznym rozmyślaniom.

Co za dziewczyna. Nigdy w życiu nie spotkał
kobiety, która potrafiłaby napisać list bez postserip-
tum, a przecież to tylko najmniejsza z zalet tej
dziewczyny. Jaka pomysłowa: zastawiła broszkę!
Jaka miła: pofatygowała się napisać do niego. Bar-
dziej, niż kiedykolwiek był przekonany, że spotkał
wreszcie swój ideał i jeszcze mocniej postanowił, że
taka drobnostka, jak to, że nie zna jej imienia, na-
zwiska i adresu, nie odsunie go od niej, Przecież jest
doskenalė o niej poinformowany. Wie, że mieszka
o dwie godziny od Londynu i że wyjechała z dworca
Waterloo. To przecież nie tylko jest coś, ale bardzo
wiele. Nie potrzebuje jej szukać wszędzie. Może ona
mieszkać najwyżej w trzech okolicznych hrab-
stwach. Cóż to byłby za mężczyzna, któryby nie po-
trafił znaleźć swej ukochanej w trzech tylko hrab-
stwach?! Szczególnie człowiek, który — jak on —
ma takie szczęście! 1

Ale szczęście jest bóstwem, które nie można po-
pędzać i przymuszać, jeśli się oczekuje od niego
łask. Odwraca się od takich śwałtowników. Zdarza
się natomiast, że jeśli wyciągnie się do niego rękę
z zaufaniem dziecinnem, to lituje się nad nami i nie
pozbawia nas swej pomocy w potrzebie. Do Jerzego
uśmiechnęło się łaskawie odrazu.

(d. c. n.).  

Bliżej wtajemniczeni w sprawy żydowskie
twierdzą, że miejsce to wybrali sobie celo-

wo, przeczuwając, iż w niedalekiej przysz-

łości nastąpią nieprzewidziane wypadki”.

 
 

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 5-go sierpnia

DEWIZY

Belgja 89,25 (sprzedaż 89,48, kupno
98,02; Holandja 358,50 (sprzedaż 359,40,
kupno 357,60); Londyn 26.16 (sprzedaż

26.29, kupno 26.03); Nowy Jork (kabel)
5.27 i trzy czwarte (sprzedaż 5,30 i trzy
czwarte, kupno 5.24 i trzy czwarte); Pa-
ryż 34.99 (sprzedaż 35.08, kupno 3490);
Praga 21.94 (sprzedaż 21.99, kupno 21,89)
Szwajcarja 172.93 (sprzedaż 173.36, kup-
no 172.50), Sztokholm 134.90 (sprzedaż
135.55, kupno 134.25); Berlin 213.00
(sprzedaż 214.00, kupno 212.00).
Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiz niejednolita. Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.26 i jedna
czwarta; rubel złoty 4.71; dolar złoty
9.07; rubel srebrny 1.82; 100 kopiejek w
bilonie rosyjskim 0,85; gram czystego zło-
ta 5.9244. W obrotach prywatnych funty
ang. (banknoty) 26.16.
Dla pożyczek państwowych tendencja

przeważnie utrzymana, dla listów za-
stawnych — przeważnie słabsza, dla ak-
cji nie'ednolita. Pożyczki dolarowe w ob-
rotach prywatnych: 7 proc. poż. śląska
75.00 (w proc.); 7 proc. poż. m. Warszawy
(Magistrat) 73.75 (odcinki po 500 dol.)
74.50 (w proc.).

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 41,75; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 66,25 — 66,00 (w
qroc.); 4 proc. poż. inwestyc. 107,00;
5 proc. konwers. 68,25; 6 proc. poż. do-
larowa 83,25 (500 dol.) 84,00 — 83,75 (w
proc.); 8 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.

94,00 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku
gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc. oblig.
Banku gosp. kraj. 83,25; 8 proc. L. Z.
Banku: rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku
rolnego 83,25; 7 proc. L. Z. ziemskie dol.
48,25 (w proc.); 8 proc. L. Z. ziemskie
dol. śwarantowane 89,75 (w proc.); 4i pół
proc L. Z. ziemskie 49,50 (odcinki drob-
ne) 49,00; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933
r.) 58,75 — 58,50; 5 proc. L. Z. Łodzi
(1933 r.) 52,75; 6 proc. oblig. m. War-

szawy 6 em. 66,50.
AKCJE

Bank Polski — 92,50 — 92,00; Warsz.
Tow. fabr. cukru — 34,00; Lilpop — 9,50
— 0,00; Starachowice — 34,30 — 34,75;

Haberbusch — 36.15.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 5-go sierpnia

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet

wagon W-wa, w handlu hurtowym, ła-
dunkach wagonowych.
Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 15.00

— 15.50; Pszenica jednolita 742 gl. 1500

— 15.50; Pszenica zbierana 731 gl. 14,50

— 15,00.
Żyto I standart 700 gl. 10,00 — 10.25:

Żyto II standart 687 gl. 9,75 — 10,00;
Owies I st. (niezadeszc.) 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. 13,50 — 14,00; Jęcz

mień 649 gl. 13,25 — 13,50; Jęczmień

620,5 gl. 12,75 — 13,25; Groch polny 22,00

— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29,00;

Wyka 27,00 — 28,00; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Łubin niebieski 13,00 — 13,50; Łu-
bin żółty 15,50 — 16,00; Rzepak i rze-

pik zimowy — — —; Rzepak i rze-

pik letni — — —; Siemie lniane

basis 90 proc. — — —; Mak nie-

hies<' 36,00 — 38,00; Ziemniaki jadalne

— — —; Mąka pszenna gat. I-A'0:20

proc. 30.00—33,00; Mąka pszen. gat. -В

0—45 ргос. 27.00 — 30,00; 1-С 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; -F

55—65 proc. 18.00 — 19.00; II-G 60—65

proc. 17,00 — 18,00; III-A 65—70 proc.

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

proc. 18,00 — 19,00; I gat. 0—65 proc.

17,00 — 18,00; II gat. 18,00 — 19.00; ra-
zowa 14,50 — 15,50; poślednia 11,00 —
12,00; Otręby pszenne grube przem.
stand. 900 — 9,50; Otręby pszenne

średnie przem. stand. 8,50 — 9,00; O-
tręby pszenne miałkie 8,50 — 9.00; O-

tręby żytnie 7,75 — 8,25; Kuchy Inia-
na 16,25 — 16,75; Kuchy rzepakowe
11,50 — 12,00; Kuchy slonecznikowe
15,00 — 15,50, Śruta sojowa 45 proc.
18,00 — 18.50.
Ogólny obrót 1989 ton, w tem żyta 1072

ton Usposobienie spokojne.
Uwaga! Ceny grochu, maku, mąki i

śruty sojowej rozumieją się łącznie z
workiem, innych artykułów — luzem.
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Zakonczenie pėlkelonij „Caritasu“
Podniosła uroczystość na Bielanach. Uczestniczył w niej J.E. Nuncjusz

Większość katolickich  organizacyj
charytatywnych archidjecezji warszaw-
skiej połączona jest w związku „Caritas”,
który koordynuje i usprawnia ich akcję
społeczną. Na terenie Warszawy przy
każdej parafji istnieje oddział „Carita-
su”, opiekujący się na danym terenie ty-
mi wszystkimi, którym pozostało już tyl-
ko oczekiwanie na jakąś bezinteresowną

pomoc społeczeństwa.

Między innemi związek „Caritas” pro-
wadzi półkolonje letnie dla dzieci ro-
dzin bezrobotnych. O celowości i potrze-
bie półkolonij mówiło się już wiele.
Dzieci korzystające z półkolonij „Cari-
tasu”, to element różnorodny, najczę-
ściej, skutkiem nędzy — nieraz trudnej
do wyobrażenia — fizycznie i duchowo
niedorozwinięty lub wypaczony. Na pod-
stawie kart zapisu dzieci na półkolonje

stwićrdzono, że na 900 dzieci — 465
mieszka w suterynach, 186 na różnych

poddaszach i strychach, 34 w piwnicach

lub na schodach, reszta zaś w liczbie

215 w lokalach jednoizbowych. Jeszcze

gorzej przedstawia się liczebność rodzin,
z których pochodzą dzieci, a warunki, w
jakich się wychowują są nieraz poprostu

straszne. Są to właściwie dzieci ulicy, z

których, gdy je pozostawić bez opieki,
wyrastają później przestępcy.

Temi dziećmi zajmuje się „Caritas“.
Ratując je od ostatecznej duchowejdę-
generacji, przysparza nieraz społeczeń-
stwu dzielne w przyszłości jednostki.
„Caritas“ prowadzi 3 kolonje w Czar-
nej Strudze, Świdrze i w Sieradzu. Ko-
rzysta z nich 460 dzieci. Poza tem urzą-
dzono 5 półkoloni, z których korzysta
1510 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 
 

Groźba nowych katastrof
Inspekcja bada domy

W niedzielę starosta grodzki prasko-
warszawski p. Iszora otrzymał alarmuią-
cą wiadomość o rzekomem zarysowaniu

się ścian w ogromnym 5-piętrowym do-

mu przy ul. Strzeleckiej 26. Dom ten jest
zamieszkały przez paruset lokatorów.

Starosta zarządził natychmiastowe

zwołanie komisji, złożonei z dwuch in-

żynierów urzędu inspekcyjno - budowia-
nego oraz przedstawicieli starostwa i
policji. Komisja zbadała szczegółowo
stan domu i zwiedziła wszystkie miesz-
kania, którym zagraża najmniejsze cho-

ciażby niebezpieczeństwo.
Komisja stwierdziła, że narazie bezpo*

średnie niebezpieczeństwo domowi te-
mu nie zagraża, natomiast winien być

jakna'szybciej dokonany odpowiedni re-
mont dla uniknięcia ewentualnego za-
grożenia domu. Stwierdzono bowiem ry-
sy w niektórych ścianach, popękane su-
fity i t. p. W wyniku właściciel domu o-
trzymał nakaz dokonania w terminie
dwutygodniowym niezbędnego remontu.

Możliwie, że zajdzie konieczność zam-
knięcia ul. Strzeleckiej dla ruchu wozów

Pogrzeb tragicznie
Z kaplicy przy szpitalu Dz. Jezus, od-

był się pogrzeb ś. p. Stanisława Staw-

skiego, posterunkowego II-go komis.,

który dn. 1 b. m. popełnił samobójstwo
pod drzwiami mieszkania rodziców
swych przy ul. Zielnej S1. W oddaniu o-
statniej posługi wzięli udział: komisarz

ciężarowych oraz zmniejszenie szybko-
ści tramwajów na tej ulicy, do czasu
wykonania niezbędnych robót. W tym

j kierunku starostwo wyda odpowiednie
zarządzenia, po otrzymaniu umotywo-
wanego wniosku inspekcji budowlanej,

W najbliższych dniach starosta grodz-
ki prasko - warszawski zwoła komisję w
celu zbadania stanu domu przy ul. Wi-
leńskiej 45, w którym obecnie dokony-
wana jest nadbudowa dwuch pięter.

Dom ten jest już znany z wymierzenia
przez starostwo przedsiębiorcy budo-
wlanemu przed paru tygodniami kary 6-
tygodniowego bezwzględnego aresztu i
i skazania odpowiedzialnej administra-
torki tego domu na 1000 zł. grzywny, za
zdjęcie dachu z powodu nadbudowy i
niezabezpieczenia mienia lokatorów,
które podczas ostatnich deszczów uległo
zniszczeniu.

W związku z zalaniem wówczas domu,
obecnie zaczęły się zarysowywać suli-

į ty, a w niektórych miejscach nawetścia-

| ny. (b)

zmarłego policjanta
Sznajder, pełniący obowiązki oficera in-

spekcyjnego, komisarz Kaczmarek, plu-

ton honorowy policji i orkiestra. Po po-

święceniu zwłok, przez ks. kapelana Ko-

lasińskiego, trumnę złożono na karawa-
nie, poczem kondukt ruszył na cmentarz

św. Wincentego.

 

Udekorowanie dzielnych strażaków
W poniedziałek w południe na dzie-

dzińcu I-go oddziału straży, odbyla się
dekoracja dzielnych strażaków, biorą-
cych udział w ratowaniu ginących w ka-
tastrofie budowlanej przy ul. Freta 16.
Na uroczystość tę przybyli: prezydent
miasta Starzyński, wojewoda Jarosze-
wicz i zaproszeni goście.
Po przemowie, wojewoda Jaroszewicz,

w imieniu min. Kościałkowskiego, doko-
nał dekoracji zasłużonych strażaków
medaiami za ratowanie ginących. Są to:

komendant straży F. Chociszewski, kpt.
T. Harnisz, K. Hass, por. S. Cichocki, M.

Na Starem Mieście
Starostowie grodzcy śródmiejski i pół-

nocny wydali wczoraj zarządzenie, ze
względu na wyniki prac specjalnej ko-
misji, która badała przyczyny katastro-
fy domu przy ul. Freta 16 oraz stan do-
mów przy ul. Freta, Zakroczymskiej i
Nowomiejskiej, niezwłocznego wstrzy-
mania ruchu ciężarowego i autobusowe-
go na wszystkich tych ulicach, a więc na
trasie od Pl. Zamkowego do ul. Konwik-
torskiej, aż do odwołania. Ruch ciężaro-
wy wstrzymano również na ul. Brzozo-
wej, w związku z zarysowaniem się do-
mu przy ul. Brzozowej 33. (b)

20 -lecie

„Straży Obywatelskiej"
W poniedziałek minęło 20 lat od chwi-

li, gdy na ulicach stolicy, zamiast rosyj-

skiej policji, ukazali się członkowie

Straży Obywatelskiej, pełniący służbę po
cywilnemu, jedynie odznaczający się 0-

paskami na ramionach. Komendantem S

O. był ś. p. adw. Stanisław Popowski,
zastępcą jego, Emil Rauer. W kilka lat

później na miejsce S. O. utworzona zo-

stała milicja miejska.

Lewicki, podpor. A. Klepa, asp. K. Jaro-
szewicz, A. Jugo, B. Z. Malinowski, M.
Szatkowski, J. Szymański, oraz strażacy:
W. Kręciejewski, A. Marczak, Z. Onusz-
kiewicz, W. Rządkowski, J, Wasilewski
i Z, Zakrzewski. Defilada kompanii ho-
norowej przed gośćmi i udekorowanymi
strażakami, zakończyła uroczystość.

W poniedziałek rano w szpitalu Dz.
Jezus zmarła 30-letnia Marja Stani-
szewska, (Wielka 13) ekspedjentka wę-
dliniarni Ludwiki Petzowej, (Jasna 14),
trzecia ofiara wybuchu gazu i pożaru w
magazynie starożytności Marji Orłow-
skiej, (Jasna 16). Pierwszą ołiarą była
11-letnia Stanisława Wiśniewska, (Wiel-
ka 13), wychowanka właścicielki tejże

wędliniarni, drugą — 22-letnia Anna Ma-
nowska, (Syreny 5), ekspedjentka w ma-
gazynie starożytności. Tym sposobem o-
fiarami strasznego wybuchu padły 3 ko-
biety. Właścicielka magazynu starożyt-
ności oblicza straty na sumę około 10 ty-
sięcy złotych. Władze sądowo - śledcze
wszczęły w tej sprawie dochodzenie. .

Jeszcze przed śmiercią Manowska ze-
znała, badającemu ją policjantowi, że dn.

23 i 24 ub. m., t.j. na dwa dni przed ka-
tastrolą, telefonowała do gazowni, ko-

munikując, że ulatnia się gaz. Gdy nikt
nie przychodził, Manowska osobiście
krytycznego dnia o godzinie 9-ej min. 45
była w gazowni. Tam oświadczono jej:
„Monter przyjdzie na miejsce w ciągu
dnia". Tymczasem o godz. 10 min. 15
nastąpił straszny wybuch gazu. Wów-
czas dopiero, na wezwanie straży ognio-
wej zjawił się przedstawiciel gazowni.

Niestety było już zapóźno.
Manowska, jeszcze przed wybuchem

również mówiła Kaczorowskiej, subloka- 

| cjusz, msgr. Marmaggi, który swe

 
 

Uroczyste zamknięcie jednej z tych
półkolonij, na Bielanach, największej,
bo obliczonej na 900 dzieci i prowadzo
nej całkowicie własnemi siłami związku,

odbyło się właśnie wczoraj.
Uroczystość zaszczycił swą  obecno-

ścią J. E. nuncjusz papieski, msgr. Mar-

maggi. Przybył również przedstawiciel
magistratu. Program zakończenia półko-

lonij był bardzo obfity; wypełniły go

całkowicie produkcje dzieci, Malcy śpie-

wali chórem piosenki, deklamowali, de-

monstrowali różne popisy gimnastyczne.

Podobały się zwłaszcza tańce  dziew-

czynek w strojach ludowych, oraz „ba-

let”, dowcipnie odtwarzający scenki z

życia półkolonij.
Na zakończenie przemówił asystent J.

E. kardynała przy „Caritasie”, ks. kauo-

nik Garncarek, wyrażając wdzięczność

organizatorów dla społeczeństwa, które

życzliwie odnosi się do akcji „Caritasu” i

drobnemi często ofiarami umożliwia mu

niesienie pomocy na'bardziej potrzebu-

jącym. Następnie zabrał głos J. E. nun-
ser-

decznością nacechowane przemówienie,

zakończył wyrażonem po polsku po-

zdrowieniem i okrzykiem „Niech żyje

Polska!', kilkakrotnie podchwyconym
przez dzieci. Udzieliwszy apostolskiego

błogosławieństwa wszystkim obecnym

nuncjusz rozdał wśród dzieci kilkaset o-

brazków.
Cała ta skromna uroczystość wzruszy-

ła obecnych, zostawiając po sobie miłe

wrażenie.
Na zakończenie należy jednak zwró-

cić uwagę na dziwne doprawdy stanowi-

sko tramwajów miejskich, które za prze-

wiezienie dzieci na Bielany i z powro-

tem kazały sobie płacić... 200 zł. dzien-

nie! Spowodowało to wcześniejsze zam-

knięcie półkolonii, gdyż „Caritas” nie

rozporządza żnaczniejszemi funduszami.

Za dwieście złotych dziennie, które po-

chłaniały tramwaje można było utrzy-

mać kilkaset dzieci, gdyż koszt utrzyma-

nia dziecka na półkolonji wynosi dzien-
nie 60 gr. Już kto jak kto, ale tramwaje
mie'skie mogły się zdobyć na pewną o-
fiarność w stosunku do najuboższych
dzieci stolicy, i rezygnując z dochodów,
umożliwić im jeszcze kilka dni poby-
tu na półkolonjach, które w porównaniu
z ich warunkami życia codziennego są

rajem. (St. G.)
 

Powrót m'odzieży

z k lonij T.N.S.W.
Część młodzieży powróciła do War-

szawy z kolonij letnich TNSW dnia 15
lipca r. b. Dnia 6 sierpnia r. b., powraca
grupa młodzieży po 6-tyg. pobycie na ko-
lonjach w Swarzewie, Wielkiej Wsi —
Hallerowo i Chłapowie nad morzem,
złożona z 315 osób. Reszta młodzieży
powraca po 7-tyg. pobycie nad Balty-
kiem 12 sierpnia r. b. o godzinie 6
min. 40.
Ogółem tegoroczna akcja kolonij nad-

morskich TNSW objęła w dwóch turnu-
sach 715 uczniów i uczennic z Warszawy
i prowincji oraz młodzieży polskiej z

Kanady.

 

Zgon trzeciej ofiary
wybuchu cazu przy ul. Jasnej

torce p. Orłowskiej, że zawiadamiala
gazownię o ulatnianiu się gazu, lecz nikt
nie raczył przybyć na miejsce. Wresz-
cie władze sądowo - śledcze przesłucha-
ły w tej sprawie pozostałych świadków,
jak również i oficerów straży ogniowej,
oraz strażaków, policjantów i kierow-
ców, którzy w chwilę po wypadku byli
na miejscu katasttofy. Z dotychczasowe-
go dochodzenia wynika, że całkowita od-
pawiedzialność za katastrofę, która po-
ciągnęła 3 ofiary, spada na gazownię.

Delegacja polska
na kongres fizjologów
W dniu 7 b. m. wyjeżdża z Polski do

Sowietów delegacja polskich fizjologów

na międzynarodowy kongres w Lenin-

gradzie. W obradach kongresu weżmie

udział z ramienia Polski 19 profesorėw

wydziałów lekarskich naszych uniwer-

sytetów. Dn. 6. b. m. przejeżdżać będzie

przez Polskę w drodze powrotnej z An-

gli do ZSRR światowej sławy fizjolog,

badacz mózgu, prof. Pawłow, jeden z

głównych organizatorów kongresu. (i)  

Lotnicy polscy w Niemczech
na międzynarodowym zlocie turystycznym

Na międzynarodowy zjazd lotniczy do

Hamburga, organizowany przez tamtej

szy Aeroklub pod protektoratem min.

lotnictwa, wyleciało z Polski 5 samolo-

tów z następującymi przedstawicielami

Aeroklubu R. P.: płk. Chramiec, sekre-

tarz generalny Aeroklubu i sędzia Gra-

biński — na samolocie RWD-5, dr. mjr.

Michalik i kpt. Meissner oraz kpt. Gaź-

dzik i p. Paszkowski. Z gdańskiego Ae-

roklubu polskiego przybyli pilot Hatheus

|
|

ip. Jereczek oraz z Poznania małż. Fis-

cher von Moilart.

Zlot w Hamburgu nosi charakter żu-

rystyczny. Państwa europejskie są słabo

reprezentowane na zlocie: brakujeWło-

chów, Francuzów, Szwajcarów, Rosjan

i Ł d. Oprócz samolotów niemieckich w

zlocie wzięły udział między innemi 4

płatowce angielskie, 3 duńskie, 1 wę-

gierski, 1 czechosłowacki.

Studenci pozbawieni ulg kolejowych
Dziwaczne rozporządzen'e warsz. dyrekcji P. K.P.

Wyższe zakłady naukowe wydają stu-

dentom zaświadczenia, upoważniające

do nabycia ulgowych biletów wakacyj-

nych nietylko w okresie studjów, ale

również i podczas wakacji. Zaświadcze-

nia te były wydawane na podstawie po-

rozumienia min. W. R. i O. P. z min. ko-

munikacji.

Z niewiadomych przyczyn warszawska

dyrekcja kolejowa zażądała ostatnio. a-

by, w myśl zasady „dwa gwoździe lepiej

trzymają”, zaświadczenie poparte było

jeszcze jednem świadectwem, iż bilet jest

koniecznie potrzebny. Korzystający z bi-

letów miesięcznych studenci dowiedzieli

sięo wydaniu nowego zarządzenia przy

odnawianiu ważności biletów na sier- |

pień. Władze uniwersyteckie nie były

o niem zupełnie powiadomione, a żąda-

niami studentów o wydanie dodatko-

wych zaświadczeń były zaskoczone.

Gdy wreszcie pośrednią drogą usta-

lono jakiego rodzaju winny być owe do-

datkowe zaświadczenia okazało się, że

niema ich kto wydać, gdyż dziekani wy-

działów rozjechali się na wakacje.

Wobec powyższego studenci nie będą

obecnie mogli korzystać z prawa naby-

wania kolejowych biletów ulgowych.

Byłoby rzeczą bardzo wskazaną, aby u-

względniając trudne położenie studen.

tów, władze koleiowe cofnęły swe zża-

rządzenia przynajmniej na okres waka-

cy,ny.

Nadużycia w kasie targowej
popełniali dwaj kasierzy-Żydzi

W kasie targowej, spełniającej na

warszawskim rynku mięsnym rolę ban-

ku, finansuijącego tranzakcje, wykryto

nadużycia. Stało się to w następujących

okolicznościach.

Bank Rolny, który udzielił kredytu
kasie, wydelegował swego przedstawi-

ciela celem zreorganizowania kasy i po-
stawienia jej na bankowych zasadach.
Delegat Banku Rolnego zwrócił uwagę

na nadmiar urzędników i wyjednał po-
stanowienie zredukowania z wypłatą
trzymiesięcznego odszkodowania 19 u-
rzędników. M. in. wymówienie miało
być wręczone również kasjerowi Artu-
rowi Segałowi, którego jednak nie moż-

na było zastać. Tymczasem dowiedziano

się, iż w ub. czwartek Segał podczas
pobytu na letnisku w Michalinie wpadł

w stan najwyższego zdenerwowania i u-
siłował popełnić samobó/stwo. Uratował
go przed katastrofą właściciel willi, w
której Segał mieszka, p. Wajnsztadt. Po
tym wypadku Segał znikł. W sobotę

stwierdzono, iż nie nocował on w domu.
Zarządzona natychmiast rewizja kasy u-
jawniła brak gotówki w wysokości

76.907 zł. Złożono więc zameldowanie

władzom śledczym o popełnionej przez

Segała defraudacji.

Segał ukrywa się przed policją, A-
resztowano zaś jego szwagra, zamiesza-

nego w aferę. Zbiegły Segał, niezależ-
nie od posady w kasie, był jednocześnie

sekretarzem żydowskiego cechu rzeźni-

czego, a więc pracował w kasie oraz u
jej klijentów.

Dochodzenia ustaliły bardzo poważne
nieporządki w gospodarowaniu t. zw.
bonami. Bon jest znakiem, że tranzakcja

nabycia mięsa dokonana została za po-
średnictwem kasy, że zarejestrowano ją
i pobrano opłaty. Okazało się, że bona-
mi temi Segał dysponował bez żadnej
kontroli, że wiele bonów dostawało się
nielegalnie do rąk rzeźników i handla-

rzy, którzy operując niemi wynosili mię-
so poza kontrolą kasy. Podobno w ten
sposób około 25 pr. ogólnej ilości mięsa
omijało kontrolę kasy Targowej. Bona-

 

Opłaty

na fundusz drogowy

Równocześnie z obniżeniem opłat od
pojazdów mechanicznych na rzecz pań-
stwowego funduszu drogowego, podwyż-
szone będą opłaty od pojazdów kon-
nych, które ponosiły dotychczas tylko
minimalne ciężary na rzecz funduszu
drogowego, chociaż niszczą poważnie
drogi i wytwarzają dotkliwą konkuren-
cję dla pojazdów mechanicznych.
Zarobkowe pojazdy konne opłacać bę-

dą, z wyjątkiem używanych doraźnie,
40 zł, od miejsca, zamiast jak dotych-
czas — 20 zł. Przy wozach większych,
& j. ponad 4 miejsca opłata dojdzie na-
wet do 60 zł. Niewielka podwyżka z 9
zł. do 10 zł. pobierana będzie od zarob-
kowych pojazdów konnych ciężarowych
od 100 kg. nośności. Dla pojazdów kon-
nych, kursujących po drogach grunto-
wych, stosowana będzie ulga w wyso-
kości 50 proc. wymienionych wyżej o-
płat. (PRV  

mi temi niemal jedynie handlowano w
okolicach rzeźni.

Nieporządki te spowodowały
kontrolę kasy targowej i zmiany perso-
nalne.
Między innemi wyjechał na urlop z

którego już nie powróci K. Sobański,
który skupiał w swem ręku ażendy pre-
zesa i naczelnego dyrektora kasy targo-
wej. Wkrótce nastąpić ma rozdział tych
dwu stanowisk, celem usprawnienia
działalności instytucji.

 

Żydowski handel
w niedz elę

Czytelnicy nasi informują nas, że w
dalszym ciągu nie jest należycie prze-
strzegany przez policję zakaz handlowa-
nia w niedzielę i święta. Żydzi bezkar-
nie handlują, czatując na klijentów przed
rzekomo zamkniętemi, a w istocie przym-
kniętemi drzwiami sklepów.

Proces
przeciw Cperze

Wczoraj poraz trzeci został odroczony*
proces barytona Opery warszawskiej p.
Eugenjusza Mossakowskiego z dyrekcją
Opery o odszkodowanie za zerwanie u-
mowy. Proces ten toczy się przed sądem

pracy Warszawa | przy ul. Ogrodowej 29.
Wczorajsza rozprawa została odroczo-

na z racji nie stawienia się do sądu
świadków.

Historyczna brama
Uniwersytetu

Intendentura gmachów Uniwersytetu
przystąpiła do odrestaurowania bramy
uniwersyteckiej, prowadzącej z Krak.

Przedm. do kompleksu gmachów uczelni.
Jak wiadomo, brama ta stanowi jeden z
cenniejszych zabytków  architektonicz-

nych i odznacza się swym oryginalnym
kształtem. (i) `

" Ruch emigracyjny

w lipcu
Przez Syndykat emigracyjny wyjecha-

ło do krajów zamorskich i kontynental-
nych w miesiącu lipcu ogółem 972 o-
soby, z czego na Amerykę Południową
przypada 610 osób, na Amerykę Północ-
ną 282 osoby, na inne kraje zamorskie
20 osób. Do krajów zaś kontynentalnych
wyjechało przez Syndykat emigracyjny
60 osób. Liczba osób do krajów konty*
nentalnych maleje.

Ciemności na letniskach
Mieszkańcy letnisk na linji otwockiej,

korzystający z obsługi elektrowniw Fa-
lenicy, wskazują, iż elektrownią ta zbyt
późno włącza prąd do sieci. Z tego po-
wodu mieszkańcy w śodzinach wieczor-
nych, pomimo zapadłego mroku, toną w
ciemnościach. Również ze względów
bezpieczeństwa wcześniejsze włączanie
prądu byłoby celowe. (Om)

ostrą
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Kronika wilenska,
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Naogół jeszcze dość pogodnie,

miejscami jednak — zwłaszcza na
wschodzie — przelotne deszcze.

Temperatura bez zmian,
Umiarkowane wiatry z zachodu i

północo-zachodu.
DYZURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-
skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —|
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste-
iańskiej,

SPRAWY WOJSKOWE.
—świętoip.p.leg Wdniu5

bm. w przeddzień święta pułkowe-
$0 1 p. p. leg. zebrał się cały pułk
o godz. 20,30 na dziedzińcu koszar 1
brygady. Przemówił krótko zastęp-
ca d-cy pułku mjr. Rosołowski, po-
czem odbył się apel poległych.

W. dniu 6 bm., o godz. 9.30 pułk
przemaszerował koło kościoła gar-
nizonowiego św. Ignacego, gdzie od-
było się nabożeństwo żałobne za
spokój duszy marszałka Piłsudskie-
śo i poległych żołnierzy pułku,

Dnia 6 bm. orkiestra 1 p. p. leg.
wystąpiła z własnym programem
przed rozgłośnią wileńską w godz.
od 20.10 do 20.45, przyczem audycja
ta była transmitowana przez wszyst
kie rozgłośnie polskie.

WYPADKI.
— Przejechał dziecko i uciekł.

We wtorek rano pewien motocykli-
sta, jadący z Wilna przez ul. Legjo-
nową w kierunku Ponar, koło po-
sesji nr. 20 przy ul. Legjonowej, na-
jechał na 11-letniego Wacława Ko-
złowskiego, mieszkańca wsi Świąt-
niki gminy trockiej. Kozłowski do-
znał ogólnego potłuczenia i został
odwieziony przez pogotowie ratun-

 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Pre-

mjera na Pohulance, W piątek dn. 9 b, m.
o godz. 8.30 wiecz. odbędzie się premjera
amerykańskiej komedji w 3-ch aktach (4
obrazach) p. t. „Klub Kibiców* z udziałem
i w reżyserji p. Wł. Czengery. Ceny miejsc
zniżone.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Ostatnie przedstawienie
„Mliszpańskiej Muchy”, Dziś o godz. 8.30 w.
po raz ostatni widownię wypełni przeza-

bawna doskonała i arcywesoła farsa w
3-ch aktach Arnolda i Bacha „Hiszpańska
Mucha”. Ceny propagandowe.
— Gościane występy M. Malickiej i Z.

Sawana. We czwartek o godz. 8.30 wiecz.
z udziałem M. Malickiej i Z. Sawana pre-
mjera komedji Niewiarowicza „I co z ta-
kim robić*? Ceny miejsc zwykłe. Kupony
i bilety bezpłatne nie ważne.
— Teatr „Rewja*. Dziś trzeci dzień

oryginalnego programu rewjowego p. t.
„Liga Narodów”, wyróżniający się pięknem
sharmonizowaniem i szczęśliwym doborem
poszczególnych numerów w wykonaniu
brawurowego zespołu baletu Ostrowskiego
(poza solowemi występami B. Relskiej i K.
Ostrowskiego), Zofji Duranowskiej, Duetu
Janaszków, Janowskiego, Wajnówny i ca-
łego zespołu. Początek seansów o godz. 6
m. 30 i 7 min. 15.

Z za kotar studjo.
Festival salzburski na polskiej fali,

Koncert radjowy we środę 7 b.m. o g. 2110

W sezonie letnim, gdy życie koncer-
towe po wielkich miastach zapada w letni
sen, budzi się do życia muzycznego prze-
piękne miasto, malowniczo wśród gór al-
pejskich położone, letnie serce Austrj: i
środkowej Europy... Salzburg. Dziwna har-
monja panuje tu pomiędzy przyrodą, a dzie
łami ludzkiej ręki, pomiędzy wysokiemi,
lecz nie zanadto groźnemi

 

„Serenada D-Dur oraz

szczytami gór- ,
skiemi i rwącą, szerokim strumieniem pły-|dzieła

,

Tysiące bezrobotnych pracowni-
ków umysłowych czeka w Polsce
na „koniec kryzysu”, Wielu z nich,
już od kilku lat nie posiada pracy,
chodzi w połatanem czy dziurawem
ubraniu, myśląc z rozpaczą o jutrze,
o chlebie dla siebie i rodziny. Zo-

kowe do szpitala św. Jakóba, Moto-
cyklista po wypadku zwiększył
szybkość .i umknął. Zapamiętano
jednak jego numer: Wn — 38090.

KRONIKA POLICYJNA.
— Znalazł rosyjski karabin, Edward B й Ё ik S

Žienkiewicz, zam. przy ul. Antokolskiej 113a й SZA „ zwolnieni 164
| znalazł na brzegu Wilji, niedaleko wego | e SI ów) do Życia,

| domu, rosyjski karabin, który odniósł na Przyzwyczaili się do zawodu,
który wykonywali, wrócić do niego
nie mogą, a pracy dla siebie poza
jakąś posadą nie widzą. Czy mają
rację? I tak i nie. Posad w rzeczy-
wistości niema, O jakiejkolwiek
pracy w mieście niema co marzyć!

którzy chcieliby utrzy-

|3 post. VI kom. (k)
— Kradzieże. Z niezamieszkałego lo-

|kalu w domu przy ul. Stefańskiej 26, na-
leżącego do Jana Janczysa, skradziono na
szkodę jego płytę kuchenną. Sprawca kra-
dzieży nieznany.

{ — Żebrak o
iskradł z niezamkniętego
czas nieobecności domowników na szkodę|mać się napowierzchni życia, Kktó-

 nieustalonym nazwisku
mieszkania pod-| Ale ludzie,

si aa (er. Ciche 1022 aa rzy. zdobyliby się na odpowiedni

|  — Wykryto kradzież, popełnionąprzed | wysilek energji, mogliby coś zna-

paru dniami na szkodę Antoniego Misz-| leźć,

'czyszysa, zam. w osadzie Jagiellonów pod |

Wilnem, wartości 110 zł. Ujęci przy tem!

zostali zawodowi złodzieje: Zadramowicz

Władysław, oraz Samorokow Mikołaj, bez

stałego miejsca zamieszkania. Część skra-

dzionej garderoby zwrócono poszkodowa-

nemu, (k)

NOWE TERENY.
Tu mimowoli przychodzi na myśl

przykład inteligencji „ukraińskiej.
[Tamci ludzie zrezygnowali z poby-
tu w mieście. Gromadami wywędro-

\ —Bójki. Na tle nieporozumień 0so-, wali na wieś. Skazali się na ograni-

bistych powstała pomiędzy Antonim czenie skali życia. Zostali sklepika-
Ostrowskim (ul. Filarecka 48) a Wandą „ami, pośrednikami i t. p.
Stasewiczówną (ul. Ciesielska 4) bójka, w T RZ : Е

czasie której ostatnia została dotkliwie | o samo możliwe jest i nas na

pobita. Policja sporządziła protokuł. północnych kresach. W  małem

— Z przyczyn mieznanych Kazimierz miasteczku siedzi Żyd, na wsi też

Senozdargo (ul. Safjanna 12) pobił wczoraj Zyd, Można go wyprzeć z zajmowa-

Helenę  Antoniewiczownę,I ai ai zam. przy ul. nego stanowiska, bo nastrój ludności
егохо 5. .

22 Franciszek Wołk i Michalina Piet- COraz bardziej temu sprzyja. I otwie
kiewicz, zamieszkali przy ul. Safjanej 7 Ta SIĘpole dla ludzi, którzy zechcą

wspólnie dotkliwie pobili niejaką Karma- trudnić się handlem masłem, jajka-

zynową Žolję, zam. przyul. Zawalnej 8. mi, zbożem i t. p.—temwszystkiem,

Pobita złożyła skargę do policji, (k) со pozwala žyč jednemu Žydowi

— Miotacze kamieni na zaułku Krup- wśród: iu Polakó

niczym. Naczelny lekarz św. Jakóba w WŚ ośmiu Polaków. >

Wilnie, dr. Zawadzki, jadący dorożką zauł. „Potrzebny jest pewien kapitał,
|Krupniczym został obrzucony przez nie- aby rozpocząć tego rodzaju życie”.

| znanych sprawców gradem kamieni.

cja sporządziła protokół. (k) , ba znać się na handlu“. Na to jest
; ' odpowiedź, @е można się poznać

kami ręką włoskich mistrzów architektów Bowoli. у : :

wzniesionemi. ‘ — То jednak nie pociąga ludzi, Wo-
Salzburg i Mozart — to prawie syno- lą obijać się po miejskim bruku,

nim. Toteż głównie ze względu na kult dla przejadając tę trochępieniędzy, któ

Mozarta, a także ze względów na idealne e uu ka 3 Wosówieiu НФ

zewnętrzne warunki i atmosferę miasta Bd ye pr yr. A L aż

odbywają się w Salzburgu rok rocznie fe- iedyś zaoszczędzili „ Lzekają WSZy-

stivale teatralne i muzyczne, Najwięksi ar- SCy aż przyjdą dowładzy „endecy .

tyści, najwięksi dyrygenci zjeżdżają tu, by wypędzą Żydów i oddadzą Polakom
złożyć swą pracę ma ołtarzu muzyki, ldotąd zajęte miejsca, To oczekiwa-

Polskie Radjo pragnąc umożliwić swoim _; P A ži $

słuchaczom dostęp do tych największych S a E obi AŻkra

muzycznych imprez, postanowiło w letnich CY przyjdą! Zrobią to czego nic

miesiącach roku bieżącego transmitować z oczekują! Ale...

Salzburga trzy wielkie koncerty. { Wolne miejsce w handlu mniej-
Pierwsza transmisja odbędzie się dn. 7

b. m. o godz, 21.10 z książęcego pałacu ar- |Ta li iiii TWA GAPORA T el ADS

cybiskupiego, starej rezydencji tych sa-
mych arcybiskupów, którzy z dawien daw-
na starali się o podniesienie kultury mu-

Jest starą tradycją Salzburga wykony-
wać serenady na wolnem powietrzu, o ile

zycznej na swym dworze i angażowali do kapryśna górska aura dopisuje. Koncert

swej służby znakomitych muzyków. Tu transmitowany wykona słynna orkiestra

pełnił swe funkcje nadwornego  kapel- Wiedeńskiej Filharmonji pod dyr. znakomi-

mistrza ojciec Wolfganga, Leopold Mozart, tego Bernarda Paumgartnera, Dla wszyst-

tutaj mianowany został 13 letniAmadeusz | kich miłujących myzykę, będzie to praw-

 

Wolfgang  koncermistrzem  arcybiskupiej dziwe święto-!

kapeli. Tutaj i zwala się — 21- š

letai łyka 2.aOÓAC. i Aieyktej Polskie Radjo Wilno.

służby, by na stałe osiąść w Wiedniu.

Program tego koncertu poświęcony bę- |
dzie wyłącznie Mozartowi. Będą to miano-
wicie: Divertimento B-Dur, Marsz D-Dur i'

sześć niemieckich
tańców. Forma tych dzieł jest dla Mozarta
ogromnie charakterystyczna. Są to bowiem
utwory o niezbyt wielkiej obsadzie instru-
mentalnej, utrzymane raczej w rodzaju mu-
zyki kameralnej. Pozostało w nich coś z
dawnego tonu towarzyskiego, bezpretensjo-
nalnego. Divertimento  (Divertissement) i
serenady pochodzą od owych, szczególnie
w Wiedniu ulubionych, serenad ulicznych,
któremi miasto  rozbrzmiewało. Mozart
potrafił zrobić z tych niewielkich stosunko-

Środa, dnia 7 sierpnia. į

6.30 Pieśń. Pobudka do gimnastyki. |
Gimnastyka. Muzyka. Dzien. por. Muzyka.|
Wiskazówki praktyczne. 11.57 Czas. 12.00,

„Hejnał. 12.03 Kom. met. 12.05 Dzien. poł.|
1215 Mała Ork. P. R. 13.00 Chwilka dla,
kobiet. 13.05 Płyty. 15.15 Mała skrzyneczka |
15.25 Życie kulturalne i artystyczne  mia-|

pog. 16.15 Recital fort. Leopolda Muenze-|
ra. 16.50 Codz. odc. prozy. 17.00 Najpiękniej
sze walce. 18.00 Aktualny skecz. 18.15 Ca-|
ła Polska śpiewa. 18,30 Przegląd litewski.
18,40 Chwilka społeczna. 18.45 Płyty. 19.15
Koncert reklamowy. 19.30 Recital skrzy, |
cowy Stełana Frenkla. 19.50 Świat się

Będziesz„urzędnikiem...
szym, czy większym, wogóle miejsce|
przedsiębiorcy kinowego, czy wła-
ściciela agencji reklamowej, to 6)
wolne miejsca tylko dla ludzi, któ-
rzy będą umieli coś robić, będą mie-
li energję i spryt, żeby się na nich
utrzymać. Subsydjów nie dostaną,
pensję będą musieli sami sobie pła-
cić ze zdobytych własnym  wysił-
kiem pieniędzy, Czy tu zmieszczą
się szerokie ambicje i mała przed-
siębiorczość „bezrobotnego  inteli-
genta'. Zdaje się że nie.

WYCHOWANIE URZĘDNICZE.
Gdy mały 13-to letni chłopiec|

źle uczył się w gimnazjum — mówi-,
ła mu matka: „Ucz się synu, jak
skończysz gimnazjum, dostaniesz
posadę — będziesz urzędnikiem”. W
7-ej gimnazjalnej namyślał się chło-
piec długo, czy będzie lekarzem, in-
żynierem, sądownikiem, czy nau-
czycielem, a może... wojskowym.
Wiedział, że wybierając któryś z
tych zawodów dostanie posadę,
pensję — będzie urzędnikiem. Do-'
stał maturę, wstąpił na uniwersytet
z myślą, że jest w
Skończył — został bezrobotnym! | |

Przez kilkanaście lat życia przy-
gotowywał się do pracy w cudzem

 
bliżej ,„karjery”.'

Z LITWY.
Komuniści w obronie... niepodległo-

' ści Litwy.
Jak donosi „Dzień Kowieūski“

hasła komunistów litewskich, roz-
rzucane zresztą nielicznie 1 sierp-
nia w Kownie brzmiały: „Precz z
wojną”, „Brońmy niepodległości Li-
twy' oraz „Niech żyje wspólny
iront przeciwhitlerowski!“.

|
Dalsza licytacja polskich majątków

w Litwie,
Litewski Bank Ziemski ogłasza,

że 10 września odbędą się licytacje
44 gospodarstw za długi. I znów w
tym. spisie jest kilka polskich ma-
jątków. ga

Żydzi spotkają się w Łyn$minach.
Władze litewskie zezwoliły w

tym roku miejscowej ludności ży-
dowskiej na widzenie się ze swoimi
krewnymi na cmentarzu pogranicz-,
nego miasteczka Łyngmiany w cza-
sie przypadającego we czwartek b.
tygodnia dorocznego święta żydow-
skiego. Ze strony władz polskich
nie czyniono żydom nigdy żadnego
utrudnienia, (k)

Cb iiii AiA i ›

O ROZWÓJ TRZYNASTKI
NAD NAROCZĄ.

biurze, pamiętał o tem, że będzie Z Postaw donoszą, że celem u-
coś robił, za co mu ktoś zapłaci stalenia wytycznych postępowania
określoną pensję. Nigdy mu nie nad Naroczą w zakresie rozwoju tu-

przyszło na myśl, że on sam mógłby rystyki i sportów wodynch, na 10 i
sobie wypłacać. Wiedział (tak mu l! siespnia rb. zostało zwołane ze-
mówiono), że niezależnym człowie- branie nad Naroczą. W zebraniu

Poli- Pewnie. Ale wcale niewielki, „Trze--

kiem jest tylko bardzo bogaty prze-
mysłowiec, bankier, czy ziemianin.
On zaś biedny syn niezamożnych
rodziców będzie tylko... urzędni-
kiem.

PRZYSZŁOŚĆ.
To jest tragedja „bezrobotnego

inteligenta" i tych mas młodzieży
obecnej, które do roli urzędników
się szykują.
A życie przygotowuje przykre

niespodzianki. Zmniejszy ilość posad
i urzędów, zmusi do pracy samo-
dzielnej. Nie ugnie się pod takim
ciosem tyllko ten kto będzie miał
wolę i energję. Dlatego trzeba zer-
wać z marzeniami o posadach, dla-
tego bezrobotny inteligent musi coś
robić. Dlatego w imię dobrej przy-
szłości Narodu trzeba zerwać z o-
becnym systemem wychowania w
szkole. Trzeba dążyć do tworzenia
ludzi samodzielnych, a nie ,,maszyn
do pisania”.

Inaczej życie zamknie kartkę
dziejów obecnej polskiej inteligencji.
Przyjdą ludzie mał potrzeb i du-
żej energii Przyj chłopi ze wsi,
nauczą *się handlu, wyprą Żydów z
zajmowanych miejsc. Oczywiste w
ten sposób spełnią bardzo pożytecz-
ną misję. Ale bezrobotny inteligent
zostanie parjasem do śmierci, On,
który z tytułu wykształcenia miał
warunki przewodzenia innym, orga-
nizowania nowych dziedzin życia,
zostanie zabity przez własną niemoc
i „wychowanie urzędnicze”, j
„Bezrobotny inteligencie', chcesz

TASKSTENISAS

KARA ZA OBRAZE J. PIL- '
SUDSKIEGO.

| W, dniu wezorajszym Sąd Oikrę-

wo form, składających się nieraz, tak jak śmieje. 20.00 Nowe rzeczy wmleczarstwie. | $owy w Wilnie skazał niejakiego

dawna suita, z dowolnej ilości części, prze- 20.10 Płyty. 20.45 Dzien. wiecz. 20.53 Obraz|Edwarda Starzyńskiego, mieszkań-
ważnie o charakterze tanecznym, wielkie ki z życia dawnej i współczesnej

miezmierna kultura, 20.58 Planty krakowskie — reportaż. 21.10
Transm. z Salzburga. 22.40 Wiad. sport.

sztuki. Owa za wypowiedzenie publicznie w

 

 

 

 

 

 

   

wezmą udział przedstawiciele Mini-
sterstwa Komunikacji, Urzędu Wo-
jewódzkiego, Ligi Morskiej i Ko-
lonjalnej, Kuratorjum, Dyrekcji P.

. P, Dyrekcji Lasów Państwowych
oraz Starostwa powiatowego po-
stawskiego. Pozatem delegaci or-
śanizacyj turystycznych i  sporto-
wych. Na wymienionym zjeździe
zostaną omówione następujące k'we-

stje: Stan i potrzeby Naroczy w za-
kresie turystyki, podział terenu i za-
kresu działania między organizacje,
propaganda Naroczy itd,

ĆWICZENIA STRAŻY POŻAR-
NYCH.

We wsi Proszkowo, gm. prozo-
rockiej podw. dziśnieńskiego, odby-
ły się manewry rejonowe szkolenia
O. S. P. połączone z zawodami kon-
kursowemi. Udział w manewrach i
zawodach wzięły straże z Prozorok i
Plissy oraz Żeński Oddział Sama-
zytańsko-Pożarniczy z Plissy, Licz-
ne i punktualne przybycie na alarm,
jak również i sprawne przeprowa-
dzenie akcji przy pożarze, marko-
wanym: ągiewkami, spotkało
się z uznaniem licznie zgromadzo-
nych widzów wsi. I-sze miejsce zdo-
była Ochotnicza straż pożarna w
Plissie. Il-gie Ochotnicza Straż Po-
żarna w Prozorokach.

MĘŻCZYZNA POKĄSANY PRZEZ
PSA, BACZNOŚĆ!

KRAKÓW. (Pat). Krakowski u-
rząd wojewódzki ogłasza następują-

|sta. 15.30 Koncert. 16.00 Włosy w lecie —. ŻYć — pomyśl o tem zagadnieniu. cy komunikat:
„Mężczyzna w mundurze kroju

wojskowego (żołnierz, strzelec, ju-
nak, p. w.), pokąsany przez psa w
poz prawej ręki w dniu 24 lipca
r. w pociągu nr. 407, zdążający z

Katowic do Krakowa między godz
15—16 na przestrzeniCiężkowice
Trzebinia, zgłosi się bezwłocznie do

Polski ca m. Wilna na 4 miesiące aresztu lekarza: urzędowego, celem natych-
miastowego rozpoczęcia leczenia,

  

nącą Salcachą a staremi budowlami z XV|która łączy się u Mozarta tak ściśle z po- dniu 15 036 , biažai h е 3 =
wieku pochodzącemi, 'pałacami magnatów  godą'wyrazu, znalazła tu swoje znakomite 22.50 Jazz na dwa fortepiany. 23.00 Transm;, Uniu 15 maja rb. słów obrażających ponieważ okazało się, że pies, który
i wesołemi mniejszych rozmiarów pałacy-|odzwierciedlenie. *z Warszawy. 23.05 Płyty. godność J. Piłsudskiego. go pokąsal, jest wściekły.

EDETOZTOREOSZAKA ii TAI AINA IN ае аЛЬОЙНЕНЕа

HELIOS | P ! Podwójny pr Wielki wybórod: cen najtańszych. W OBEK | -oKUCHARKA možmogram ielki wybór od cen najtańszych. - ||STAŁY ZAROBE
remjera y progra przedaž aš tele pobardzoniskich Gėsnėi, może mieć kto poży- 0 | praktyczna, zna s| a y

1) JAK W SIÓDNEN NIEBIE Żywiołowy hymn miłości. Reż. Franka Borzage. W rol gł LO- Gia czy do 3000 zł, Ka- | wiejskie EZ liźnim
RETTA JOUNG oraz SPENSER TRACY Mi A paai 9 у itał gwarantowany. umeblowany, može SSE 1 . kuchnię

gigantyczny czołowy film reż. Aj. Granow- PE Informacje: Biuro O- 48 z _ utrzymaniem, dany Seata, 703
skiego. W rol. gł. Harry Baur i Annabelą a głoszeń Sobola Wi-| Šo. wynajęcia.  Z-k siąda b. dobre świa-| DO SERC LUDZI

) Udział słyn. kapeli cygańskiej Aifreda Roda|MMRREWARKUWEZNE| |* leńska 8. <gowy 1a; SR dectwa i rekomen- Si ała

Chór rosyjski pod dyr. Dmitrowicza, Balkon 23 gr; Parter od 54 gr. Kupno gal" RÓŻNE. RR e =Bia- szczęściu * wolają то-
Nadpiogram najmowsze atrakoje I sprzedaž H i EzWEKA Poszukuj Na dzice, znajdujący się

RY "BREETOW"RZINARCKKA | : Mieszkaniaf |mieszkania 3 pole ę SEA P rozpaczliwemR T eszkania pok. z|z zawodu, z malą ro- łożeniu o ratunek i
P A | Dziś znakomita Margaret Ss U L LAV A N Sprzedam ! Garaż ipokoje kuchnią,  wyśodami, dziną, za mieszkanko pomoc dla chorej nažalius B 1: DOM а нрprzy a suche, a Ss wz s.wszel- o córki, która

murowany, _ piętrowy. ее IS jonie ul jckiewicza| kiej pracy,a zdała maturę, jest b.Dobra wróżkarei izPiE = = EE BREEZE
55 wykl. Oferty w adm. m. 20 dy godz, | TANIO! A ia RaZ w, akosi środków  dla

i 7 ® wać: 'Ludwisars - i
(Miłość, szczęście, radość Życia ja MAR an Mata tl 102, i J. Moedwa о ло ЫВа ТЕ оОр а Da Wi dla

Jako nadprogram:
film melodyjny „W BLASKU KSIĘŻYCA"

Balkon na wszystkie sea!
TURBINY
wodne dwie, duża i

Turbin5 gr. t unse 25 gr. partzr od 54 gr. „FRANCISA

mniejsza na dużą wo- 

REWJA   

Z udziałem nowozaangażowanych baletmistrza
Reiskiej, wodewilistki Zofji Duranowskiej,

drzejakówna, H. Plucińska,
Codz. 2 seanse: o 6.30 I 9.15 W niedzielę

   
wyszukuje mieszkania

BIURO
у POŚREDN. pa | PRACA. 8

dę i spad do 2-ch Walce, Perlaki, Szme % 5

  
r re ES arou-

rzędów państwowych.
Ul Śniegowa 3„i 2
A. Ol. —4

PRACOWNIKÓW|Ii-

 
|„Chorej“,

WDOWA
z 5-giem dzieci, naj-
starszy lat 15, znaj-
dującasię w jez
nem położeniu,
żadnych środków do

życia, prosi o jaką-
kolwiek pracę — №
pomoc. „ Stra-
žacki 4 m. 3, Forse-
wicz,albo Adm,„Dz. 

Balko " у . motorów tanio  do|je, Transmisje, tryby, е йalkon 25 gr. Program Nr. 33 p. t.: umsedania. Infor. |koła pasowe, dogod- „Uniwersal Mieligentna Saias =
= macje:  Gedyminow- |ne warunki, dostar-|Mickiewicza Nr. 4, zz ь Ii żę

a ška 17, "tel 9-25, cza Fir: tel. 22-11, Polka lat Średnich,|WSYCh sumiennychi

|| ty a [e| 4% Wilno, St. Stoberski.| G- KINDL RADOM |Biuro przyjmuje zgło-|poszukuje posady uczciwych — poleca
Kawie w 0x ie po infor: PY ię pych a. AK. lub a1 i p: msr

„ 16,obr. „zwracać się: ilno,|kań i i l0- i, na z e r

Ostrowskiego, primabaleriny Basi CZY JESTEŚ JUŻ ul. Gedyminowska 17, SacOpłata. od nych S arkanas.Za lnictwa Naro-
m ejjw. Giezynaka, W. Ję- CZŁONKIEM tel. 9-25. Plany, gc P. T. Właścicieli nie-|żyć ofertę: w admin.|d o ed ś o. Łaska-

„ Rogoyska, Jan Rogoyski. CTW jekty, kosztorysy St.| ruchomości -| „Dziennika Wileń-|we oszenia _prosi-|Wil.
i święta 3 seanse: o 4.30, 7 i 9.30 W soboty STRONNI A Stoberski. Bad нЫ skiego”. albo „Inteli-|my kierować: Mosto-
do godz. 10-ej NARODOWEGO  ——————— —.|gentnej”. wa 1. „Dz. Wil”.kasa. azynna
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