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POŁop w Chinach
Blisko 2 miljony ludzi zbiegło z zalanych

terenów

SZANGHAJ. Katastrofalna po-
wódź w: dolnym biegu rzeki Żółtej
przybiera coraz większe rozmiary.
Mimo wprost rozpaczliwych prac
obronnych, potwornie  wezbrane
nurty rzeki stale przerywają nowe
wały ochronne. Ulewy o niezwykłej
obfitości trwają w dalszym ciągu,
wobec czego wciąż jeszcze niema
widoków na poprawę położenia. W
ciągu ostatnich 40 dni opady w. pół-
nocnej części prowincji Szantung
wyniosły 67 centymetrów. Przewo-
wodniczący komitetu regulacji rze-
ki Żółtej oświadczył, że nawiedzio-
ne powodzią terytorjum w zachod-
niej części prowincji Szantung wy-
nosi olkoło 6 tysięcy kilometrów
kwadratowych Straty w ludziach i
dobytku są olbrzymie. Niestrudzona
działalność oddziałów ratowniczych
ucierpiała w ostatnich dniach bardzo
wskutek częstych huraganów. Stra-
ty te wynoszą około 30 łodzi i po-
nad 300 ludzi,

W. południowej części prowincji
Hopei rzeka Han-kiang zalała 500
wsi. Około 30 tysięcy domów zosta-
ło zniszczonych. Pola ryżowe znisz-
czone zostały na przestrzeni, wyno-

dratowych. Wszędzie panuje głód.
Około 400 tysięcy ludzi obozuje na
wzgórzach, a nawet na dachach do-

na liczba ludzi, oczekujących po-
mocy. Tysiące ludzi od szeregu dni
żywią się wyłącznie korą drzewną.

Liczba uciekinierów z prowincji
Honan oficjalnie podana została na
miljon 700 tysięcy ludzi. Przy po-
parciu licznych stowarzyszeń pry-
watnych podjął rząd chiński wielką
akcję ratunkową, co w całym kraju
odbiło się życzliwem echem. Na
cele te przesłali kantończycy 60 ty-

Jsięcy, zaś Chińczycy, przebywający
na emigracji w krajach poludnio-
wych —100 'tysięcy dolarów me- ksykańskich.

Przed sesją Ligi”Narodów
BUENOS AIRES (Pat). Poseł ar-

gentyūski w Bernie przesłał do mi-
nistra spraw zagranicznych Saave-
dra Lamas telegram, w którym za-
wiadamia ministra, że. większość de-
iegacyj pragnęłaby go obrać prze-|
wodniczącym zgromadzenia LigiNa-
rodów, które ma się rozpocząć w
dn. 4 wwześnia w Genewie. Pozatem

od sekretarza generalnego Ligi Na-
rodów Avenola zaproszenie do ob-
jęcia przewodnictwa zgromadzenia
genewskiego. Min, Saavedra Lamas
podziękował za. ten dowód zaufania,
lecz nie przyjął propozycji! ze wzglę-
du na swą współpracę w konferencji
pokojowej, mającej zakończyć za-
targ między Paragwajem a Boliwią.

minister Saavedra Lamas otrzymał!

Zakończenie zjazdu Kominternu
MOSKWA (Pat). Obrady kon-

gresu Kominternu zostały zakoń-
czone. Na ostatniem posiedzeniu
w sprawie niebezpieczeństwa wo-
jennego zabrał głos komunista włos-
ki Ercoli, wskazując, że głównym
rozsadnikiem niebezpieczeństwa
wojny są Niemcy, Japonija i Włochy.

Mówca nawoływał do rozszerzenia

frontu antyfaszystowskiego i anty-

wojennego na inteligencję i drobne

|mieszczaństwo. W ciągu dnia dzi-

siejszego i jutrzejszego obradować
będą komisje, które zredagują rezo-
lucje. 20 b. m. mastąpi oficjalne

!| zamiknięcie kongresu.

 

Kara śmierci za nadużycia finansowe
| m

MOSKWA (Pat). W Kijowie w

procesie wyższych urzędników ukra-

ińskiego komisarjatu rolnictwa 0
nadużycia przy zakupie koni, 4-ch
głównych oskarżonych skazano na

w Rosjić sow.
śmierć. Pozostałych zaś 24 na róż-

ne kary więzienia. Były wicekomi-
sarz wolnictwa Ukrainy Sowieckiej,

Ogij, skazany został na 5 lat obozu

koncentracyjnego.

Wydalenie korespondenta P.A.T.

z ź.S.R.R.
MOSKWA (Pat). Korespondent

moskiewski Polskiej Agencji Tele-
graficznej i „Gazety Polskiej”, Jan

Otmar-Berson otrzymał dziś wie-

,.czorem od komisarjatu spraw we-

wnętrznych nakaz opuszczenia gra-

Katastrofa
LONDYN (Pat). Dziś rano na

morzu Irlandzkiem statek handlowy

„Napier Star“ SE się z parow-

cem „Laurentic“. czasie zderze-

nia trzej marynarze statku „Napier
Star' ponieśli śmierć, a kilkunastu

zostało rannych. Oba statki, poważ-

nie uszkodzone, przyciągnięte zo-

stały do portu w Liverpoolu przez

holowniki.

Uin

„Baczność!
Dywizje jasnych koszul

maszerują“
w N-rze 33

WIELKIEJ POLSKI
Cena 10 gr.

nic Z.S.R.R. w ciągu 3-ch dni.
Jako powód wydalenia podane

zostały” korespondencje p. Otmara-
Bersona, zamieszczone w „Gazecie

, Polskiej”,

okrętowa
LONDYN (Pat). Agencja Reute-

ra donosi, że przy zderzeniu parow-
ca „Laurentic“ ze statkiem handlo-
"wym. „Napier star”, sześciu maryna-
rzy „Laurentic'a' poniosło śmierć, a
pięciu zostało rannych.

{

[Po śmierci willy Posta
NOWY JORK (Pat). Zwłoki Wil-

ly Posta i Willy Roggersa zostały
przeniesione samolotem do Fair-
baniks na Alasce, Ciała zabitych bę-
dą zabalsamowane. Dzienniki dono-
szą, że Willy Roggers pozostawił
wielki majątek, który szacowany
jest na 2 i pół do 6 miljonów dola-

|rów. Willy Post nie pozostawił żad-
nego majątku, z wyjątkiem samo-

! lotu „Winnie Mae",

| CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

Do nabycia we wszystkich kioskach.

 

L. O. P. P.

szącej ponad tysiąc kilometrów kwa-'

mów i drzewach znajduje się znacz-'

©ojna rozstrzygnie spór ołosko-abisyński
Niepowodzenie konferencji paryskiej

1
i BRAK ZGODY NA KONFERENCJI.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
;,donosi: Zapytanie, skierowane do
| Mussoliniego przez Aloisiego, na|
które oczekiwana jest odpowiedź,|
dotyczy: 1) sugestyj francuskich i.
2) postulatów angielskich. Między
innemi znajduje się pytanie: 1) па|
jakich gwarancjach żądają Włochy |
bezpieczeństwa swoich kolonij, są |
siadujących z Abisynją? 2) jakich
gwarancyj chcą Wiłochy dla bezpie-
czeństwa swoich obywateli w Abi-
synji? Podczas gdy koła angielskie
zachowidlją stanowisko opozycyjne
wobec żądań politycznych Włoch,
Włochy nalegają na stronę politycz-
ną ustępstw Albisynji, powołując się
na traktaty. Wczoraj delegacja
włoska wręczyła w tej sprawie notę
delegacjom francuskiej i angielskiej.

ODROCZENIE
KONFERENCJI TRZECH.

PARYŻ (Pat). Delegat włoski,
baron Aloisi, udał się dziś rano na
Quai d'Orsay, gdzie spotkał się z
premjerem Lavalem oraz sekreta-
rzem generalnym MSZ Legerem. W
godzinach popołudniowych premjer
Laval oznajmił dziennikarzom, że
dzisiejsze rokowania, rozpoczęte po-
południu, po dwuęh. godzinach zo-
stały przerwane. Deklaracja premje-
ra potwierdziła pesymistyczne prze-
widywania, dotyczące przebiegu ro-
kowań. Należy przewidywać, że ko-
munikat, który ogłoszony będzie
wieczorem, równoznaczny będzie z
formalnem zakończeniem konferen-
cji Francji, Wielkiej Brytanji i
Włoch i że delegacje tych krajów

ZGŁOSZENIA OCHOTNIKÓW
DO ARMJI ABISYŃSKIEJ.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Berlina, że wielu Japoń-
czyków, zamieszkałych w Berlinie,
zgłasza się do armji etjopskiej. Po-
dobno również tysiące Niemców,
wśród których znajduje się wielu
wyższych oficerów dawnej armji ce-
sarskiej, zamierza zgłosić się do
larmiji abisyńskiej. Konsulat abisyń-|
ski odpowiada negatywnie na
wszystkie tego rodzaju zgłoszenia,
że zasadniczo żaden  europejczyk
nie może być przyjęty do służby w
wojsku abisyńskiem., :

DZIWNE INFORMACJE WLOSKIE
‚ PARYŻ (Pat), Dzienniki ogłasza-
ją wiadomośćsze źródeł włoskich,

jakoby wojska szczepów abisyńskich
„miały przekroczyć granicę Somalji
francuskiej i zaatakować członków
szczepu Assainamara w pobliżu
Adagalle. Francuskie ministerstwo
kolonii nie otrzymało żadnych do-
niesień o tego rodzaju incydencie.
W kołach miarodajnych zauważają
zresztą, że miejscowość Adagalle
znajduje się nie w Somalji francus-
kiej, lecz na terytorjum Abisynji.

|InsaV ip odka: RoaН
"NOWE DYWIZJE DO ABISYNJI.

+, NEAPOL (Pat). Dziś odpłynął
,do Massuy parowiec „Leonardo da
į Vinci“, na pokładzie którego znaj-
|dowało się 50 oficerów i 1000 Łoś:
nierzy. Parowiec „Gion Franco” za-
brał wielki transport materjału wo-
jennego. ;

 

SPORT |
Wyścig kolarski

Wilno—Troki—Wilno.
Odbył się na trasie Wilno—Tro-

ki—Wilno propagandowy wyścig ko-
ARN: organizowany przez W. I. C
1 М.

Zgłoszonych do zawodów bylo
14 zawodników, z powodu deszczu
wystartowało tylko 8 zawodników.
(Między innymi zlękli się deszczu
i mokrej szosy: Andrukowicz, Bar-
toszewicz, Jurewicz, Maksimowicz,
Matulis i Łuszczewski).

Start odbył się o godz. 11.20.
Start i trasa obstawione przez P. P.
bez zarzutu. wyjadą do Londynu bądź do Rzymu,

by poinformować swoje rządy o wy-
tworzonej sytuacji,

PARYŻ (Pat). Ogłoszony został,
komunikat urzędowy o odroczeniu|
konferencji trzech mocarstw.

MOWA MUSSOLINIEGO.
RZYM, (Pat). Premjer Mussolini,

który dokonał wczoraj w lsernji
przeglądu dywizji czarnych koszul
„23 miarca', mającej udać się do
Afryki wschodniej, przybył dziś do
Beneventu, gdzie był przedmiotem
burzliwych owacyj ludności. Prem-
jer udał się na lotnisko, gdzie ma
wiona była w szeregach dywizja
czarnych koszul „28 października,
$otowa do odjazdu do Afryki, Mus-
solini zwrócił się do żołnierzy,
oświadczając krótko, że „w tej go-

j dzinie, tak uroczystej dla nich i de-
į cydujacej calego narodu, wszel-
kie przemówienia nie powinny mieć

I miejsca. Pójdziecie naprzód, obala-
jąc wszystkie przeszkody aż do ce-
lu, który wam będzie Vasas
Czy pragniecie tego?

Po burzliwych, potakujących o-
„krzykach żołnierzy, Mussolini 0-1
„šwiadczyl, že naród włoski zachowa!
w swem sercu ich potężny okrzyk.

| Po odbyciu przeglądu dywizji,
Mussolini odjechał samochodem do!
Rzymu, żegnany owacyjnemi okrzy-|
kami ludności.

ANGLICY UWAŻAJĄ SYTUACJĘ
ZA POWAŻNĄ.

RZYM (Pat). Wiadomość o odro-;
czeniu rozmów trzech mocarstw,
wywołała tutaj wielkie wrażenie.
W. kołach angielskich uważają sy-,
tuację za poważną. W. angielskich
kołach prasowych krąży opinia, że,
dzisiejsze przemówienie Mussolinie-
go w Benevencie stanowi niejako
jego  mieoficjalną odpowiedź — па
rzedstawione mu propozycje rządu

|brytyjskiego.

POMNIK MAGINOTA W: V. UN.
VERDUN (Pat). Wi obecności

prezydenta republiki Lebrun doko-
nano tu inauguracji pomńika sier-
żanta Maginot, który po wojnie był
"kolejno ministrem wojny, ministrem
[kolonij i ministrem emerytur,

  
 

| pełnili pp. Godlewski i Moroz.

Zawodników, po krótkiem pou-
,czeniu przepisów na drogach pu-
blicznych — wypuścił p. Rydlewski.

Na pėlinetku funkcje sędziów
Na

trasie wyścigu pilnowali motocy-
kliści: pp. Żurawski i Maksimowicz
Jan oraz auto sanitarne z Brzozow-
skim i Balulem.

Wyniki były następujące: 1) Ja-
siński Alojzy (KPW) 50 klm. 1 g.
48.30 s.; 2) Tarasow Samuel (K: S.
Z.S) — 1 g. 49 m.; 3) Skuratowicz
Dominik (KPW) — 1 g. 50.05 s.į
4) Szymanowski Edward (W.T.C.M.)
1 g. 50.30 s.

Nagrody w postaci żetonów о-,
trzymali pierwsi 3-ej zawodnicy.

Na starcie koło słupów na W.
Pohulance zgromadziły się tłumy
publiczności, Organizacja sprężysta.
Kierownikiem zawodów był p. Bole-
sław Rydlewski.

Śląsk ze Reprezentacja Wilna 3:2.

Zdawało się po meczu sobotnim
Śląska z WKS Śmigły, że reprezen-
tacja piłkarska Wilna powinna z ła-
twością pokonać stosunkowo słabo
grającą drużynę benjaminka Ligi,
który wygrał jednak ze Śmigłym 4:3.

Niestety, reprezentacja Wilna nie
stanęła i na ten raz na wysokości
zadania. Grała o wiele słabiej niż
Śmigły. Ciągłe zmiany, wprowadza-
ne na boisku, denerwowały nietyl-
ko graczy, ale i publiczność,
„Mecz był mało ciekawy. Poziom

niski. Przebieg meczu był następu-
jący: Pierwszą bramkę zdobył God
w 4 min, gry. Wilno wyrównało do-
piero z karnego, bitego w 34 min.
przez Drąda. W dwie minuty potem
sędzia dyktuje drugi karny. Śtrzel-
cem jest Ballossek. Wilno prowa-
dzi 2:1,

Po zmianie stron Śląsk ma wię-
cej gry. Atalki są coraz częstsze, a
God i Gieroń zdobywają kolejno
dwie następne bramki, które zdecy-
dowały o zasłużonem zwycięstwie
Śląska. Sędziował Birnbach. Pu-
bliczności mało.

Najlepszym na boisku był God i
Więcek. | Wilnie dobrze grał
Szwarc,

Pocztowcy na starcie zawodów
lekkoatletycznych.

Pocztowe P. W. zorganizowało
wczoraj zawody lekkoatletyczne,

:|które dały następujące wyniki: 100
mtr. — Żardzin 11,8, wdal — Hny-
dzewicz 4 mtr. 80 cm., kula — Bo-
rysowski 8 m. 39 cm., 3000 mtr, —
Dordzik 10 min. 25,5 sek. przed fa-
worytem Lutkiewiczem.  Dordzik
jest zawodnikiem, na którego warto
zwrócić bacznieiszą uwagę.

W. trójboju zwyciężył Zieniewicz,
mając na 400 mtr, 60 sek., wzwyż
156 cm., a w oszczepie 46 mtr. i
76 cm.

W, przyszłą niedzielę odbędą się
w Wilnie mistrzostwa Pocztowego
P. W. z udziałem lekkoatletów:
Wilna, Brześcia, Grodna, Pińska,
Lidy i innych miejscowości.

Samotny start Wieczorka.
W, dziesięcioboju o mistrzostwo

Wilna startował tylko Wieczorek.
Zawody odbywały się w czasie desz-
czu. Wyniki są więc słabe. Zawody
przerwano po 6 odbytych konkuren-

|cjach. Dokończenie dziesięcioboju
nastąpi w sobotę 24 b. m. |

Wyniki Wieczorka są następu-
jące: 100 mtr. 11,8 s, wdal 6.24,
kula 11.37, 40 mtr. 58 sek., 110 mtr,

jprzez płotki 18,2 sek, Ogółem Wie-
| czorek zdobył 3319 pkt. Punktację
przeprowadzono według nowej ta-
beli fińskiej.

 
i Maraton pływacki

© mistrzostwo Polski.
Przy bardzo złych warunkach

atmosferycznych odbył, się wczoraj
w Trokach maraton pływacki o mi-
strzostwo Polski. Trasa wynosiła
6000 mitr. W] czasie zawodów padał
deszcz, a jezioro było pokryte wy-
sokiemi falami,

Na starcie stanęło 12 pływaków.
Bieg ukończyło 10 (wycofali się Wir-
bilis z AZS Wilno i Człek — Żagiew
Warszawa).

Bezkonkurencyjnym okazał się
były mistrz Polski Meglicz z Cra-
covii, który bez najmniejszego trudu
pokonał wszystkich swoich przeciw-
ników, uzyskując niezły czas — 1 $.
44 min, 10 sek. Jako drugi przy-
płynął Pimpicki z AZS Wilno w
czasie 1.54.45. Trzecie miejsce za-
jął Stankiewicz z Ogniska Wilno
A a na WA Z

znaleźli się: lzyńgki agiew
Warsz.), Paczkowski (Żagiew), La-
pa (Żagiew), Kaczmarczyk
(Warszawianka), Kutko (Ognisko),
Maszelnik (Makabi i ostatni Pa-
„wlak (Wil. T. W.) z czasem 2 godz.
39 min., czyli 55 min. za pierwszym.
Poziom zawodników był więc nie-
równy. Ciekawa walka rozegrała się
między Stankiewiczem: a Pimpickim.
,Pimpicki płynął równomierniej i nie
| krzywił po trasie. re?

 



 

„Nastrój wyraźnie pesymistyczny”
Oto tymczasowy wynik

dwudniowych narad w sprawie Abisynii
ANGIELSKI PROJEKT

' PARYŻ, 17.8, (PAT.). Niektóre
dzienniki paryskie zwracają uwagę za
„Daily Expressem" na angielski pro-
jekt załatwienia konfliktu włosko-
abisyńskieśo, jaki miał być rzekomo
onracowany przez posła anoielskiego
w Abisynji — Sidney Bartona — w
rozumieniu z cesarzem Haile Selassie.
Ze swej strony publicysta Touvenir

w „lIntransiśeant' pisze, iż, nie uprze-
dzając rozwoju wypadków, można
przypuszczać, że w rzeczywistości
konferencja francusko-ancielsko-wło-
ska starać się będzie o znalezienie
porozumienia, które skolei byłoby u-
sankcjonowane przez radę Ligi Naro-
dów.
To porozumienie chroniłoby intere-

sy francuskie i angielskie i pozwalało-
by Włochom na drodze przyjacielskiej
uzyskać od Abisynji poważne konce-
sie natury terytorjalnej i ekonomicz-
nej. Ustenstwa te jednak nie szłyby
tak daleko, by miały, narażać na
szwank zasade suwerenności państwa
abisyńskieśo, członka Ligi Narodów.

ALOISI NIE ODKRYŁ KART

PARYŻ, 17. 8. (PAT.). Agencja Ha-
vasa komunikuje: Propozycje brytyj-
skie i francuskie mieszczą się w ra-
mach statutu międzynarodowego A-
bisyniji. Zważywszy, iż możliwości po-
rozumienia z cesarzem Abisynji roz-
szerzyły sie, a Francja i Anólja nie dą-
żą do uzyskania nowych korzyści w
Abisynji, przed Włochami otwierają
sie poważne możliwości gospodarcze.

Ale wiadomo, iż Mussolini pragnie
vzyskać również 6warancje politycz-
ne. Zdaje się, iż dotychczas Aloisi nie
wyiaśnił jeszcze całkowicie zakresu
żadań włoskich oraz formy, w iakiej
Rzym wyobraża sobie swe wpływy
polityczne w Abisynji. Pod tym wzólę-
dem w czasie rozmów wczorajszvch
nie uczyniono znaczniejszych postę-
pów. Ośólnie przypuszczają, iż roko-
wania beda długotrwałe.
W kołach brytyjskich i francuskich

panuje zdecydowane dażenie do zna-
lczienia pokojowego rozwiązania.

WIELKIE DOSTAWY DO AFRYKI

LONDYN. 17. 8, (PAT.). Koresnon-
dent „Daily Telegraph" donosi z Bom-
bniu, iż wielkie ilości ryżu, zboża,
płótna i sznurów oraz obuwia i ubra-
nia sa eksportowane przez firmy in-
d-"skie do Erytrei, Somali włoskieśo
i do Abisynii. Kuncy indviscy mvślą
rawet o zakontraktowaniu specjal-
nvch okrętów.

Dotychczas eksnort ten odbywa sie
na parowcach, należacych do linii o
kretowych, utrzymuijacych stałą ko-
munikację z Wschodnią Afryką.

OCZEKIWANIA NA ŻĄDANIA
MUSSOLINIEGO

APRYŻ, 17. 8. (PAT.). W kołach
tutejszych sądzą, iż propozycje,przed-
stawione wczoraj baronowi Aloisi, nie
mają na celu całkowiteśo rozwiąza-
ria zaśadnienia, lecz tylko dostarcze-
nie konkretnej podstawy rokowań.
Spodziewane jest, że Mussolini zech-
ce przedstawić całokształt wysuwa-
nych przez siebie żądań.

CHWILOWA PRZERWA
W ROKOWANIACH

PARYŻ, 17. 8. (PAT.). Agencja Ha-
vasa donosi, że, jak się zdaje, chwilo-
we nrzerwanie rokowań trzech mo-
carstw miało na celu umożliwienie
baronowi Aloisi naradzenia się z Rzy-
mem. .
W dniu wczorajszym przedstawiono

mu jakoby następujące propozycie:
—-»btvczne rozszerzenie istnieiacych
traktatów, dotyczacych _Abisynii,,
głównie na korzyść Włoch, zor6anizo-
wanie bardziej aktywnej współpracy
trzech mocarstw oraz przyznanie
Włochom pewnych śwarancyj poli-
tycznych, dotyczacych beznieczeń-
stwa obvwateli włoskich w Abisynii.
LONDYN, 17. 8, (PAT.). Agencja
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—Flota japońska, złożona z 70 okrętów

+4 ojennych, wypłynęła 17 b. m. tano wnia-

znanym kierunku na dwumiesięczne mane-

wry. ,

—Policja londyńska została powiadomio-

na, że jeden z włamywaczy, który dokonał

kradzieży w katedrze w Pampelunieprzeby-

wa rzekomo» obecnie w Londynie, Ma to być

M«ksykańczyk, który zbiegł do Anglii w to-

warzystwie jednego ze swych najbliższych

pomocników narodowości włoskiej.

Scotland Yard zarządził energiczne poszu-

kiwania w Londynie i okolicy.

— W okręgu Harcu (Niemcy) wydano za-

kaz przyjmowania w schroniskach  gór-

skich młodzieży żydowskiej.

Mada L..

Reutera donosi z Paryża, że ministro-
wie Laval i Eden oświadczyli barono-
wi Aloisi emu, iż jakiekolwiek postę-
py prowadzonych rozmów nie będą
możliwe, dopóki nie będą znane mi-
nimalne żądania Mussoliniego w dzie-
dzinach politycznej i wojskowej.

W PONIEDZIAŁEK
DALSZE OBRADY

PARYŻ, 17. 8. (PAT). Komisja, dla
likwidacji zatarśów pogranicznych
włosko-abisyńskich zbierze się w Pa-
ryżu w poniedziałek.

PRZESZŁO MILJON
POD BRONIĄ

RZYM, 17. 8. (A. Т. Е.). „Popolo
dltalia' pisze, że Włochy będą miałv
we wrześniu pod bronią przeszło mil-
ion żołnierzy. Będzie to najsilniejsza
armja w Europie, wyposażona w no-
woczesny sprzęt i amunicję. Wyszko-
lenie żołnierza włoskiego stoi na bar-
dzo wysokim poziomie.
Dziennik podkreśla, że Włochy mu-

szą osiaćnąć swój cel w Afryce. Ce-
lem tym jest uzyskanie kontroli nad
Abisyniją. Wielkie mocarstwa kolon-
ialne nie mosą stawić przeszkód eks-
pansji włoskiej. Włochy uważają
sprzeciw mocarstw za przestępstwo
przeciwko cywilizacji. Półdzikie pań-
stwo afrykańskie nie może stawić
przeszkód, słusznym żądaniom wło-
skim,

Jest mało narodów — stwierdza
dziennik — które miałyby odwagę po-
stawić tyle na jedną kartę. jak to czv-
nią obecnie Włochy. W końcu „Popólo
d'Italia'* wskazuje, że traktat wersal-
ski zawierał postanowienia, krzvw-
dzące Włochy szczególnie w dziedzi-
nie kolonialnej.

STANOWISKO PORTUGALJI

LIZBONA, 17.8 (PAT). W wywia-
dzie z przedstawicielem dziennika
„Diaro de Noticias*” minister spraw za-
granicznych, Armindo Montero, poru-
szając sprawę zatargu włosko - abi-
syńskiego, oświadczył m. in.: „Cokol-
wiek się dzieje w Afryce, nie może
być dla Portugalji obojętne. Nie są-
dzę, aby na wypadek wojny należało
się obawiać powstania w naszych ko-
lonjach“,

„Jesteśmy stanowczo zdecydowa-
ni — zakończył minister — nie ustę-
pować ani piędzi naszego terytorjum",.

CO ZAPROPONOWANO
WLOCHOM?

PARYŻ, 17.8 (PAT). Wbrew pier-
wotnym projektom francusko - angiel-
sko - włoskim „obrady w sprawie Abi-
synji nie zostały wznowione dziś rano,
jak to pierwotnie projektowano. Ter-
min tych obrad został następnie prze-
sunięty na godz. 1 w południe, a po-
tem na godziny popołudniowe
Ta kilkogodzinna przerwa została

spowodowana koniecznością umożli-
wienia delegatowi włoskiemu nawią-
zania kontaktu z rządem rzymskim w
sprawie przedstawionych mu wczoraj
sugestyj. Projekty te, nie roszcząc
prelensyj do rozwiązania całokształtu
problemu, zmierzają jednak do stwo-
rzenia konkretnej podstawy dla roz-
mów.

Obecnie więc czeka się na odpo-
wiedź Mussoliniego „określającą roz-
miary roszczeń włoskich, z których
rozciągłości nikt sobie dokładnie nie
zdaje sprawy. Sugestje, przedstawio-
ne baronowi Aloisiemu, zmierzają do
zastosowania w praktyce i rozszerze-
nia na Włochy korzyści, wynikają-
cych z już istniejących traktatów w
sprawie Abisynji.

Chodzi o zorganizowanie zbiorowej
współpracy trzech mocarstw dla eks-
ploatacji w interesie Abisynji, Korzy-
ści z takiego rozwoju cesarstwa abi-
syńskiego wyciąśnęłyby Włochy, gdy
Francja i Anglja nie szukają żadnych
nowych korzyści w Afryce wschod-
niej.
Pozatem mówi się o pewnych gwa-

rancjach politycznych w celu zadość-
uczynienia słusznym żądaniom Rzy-
mu, który pragnie zapewnić je swoim
kolonjom, Somali i Erytrei oraz oby-
watelom włoskim, mieszkającym w
Abisynji. Te gwarancje będą, oczy-
wiście, utrzymane w ramach zobowią-
zań, wynikających z paktu Ligi Na-
rodów,
PARYŻ, 17.8 (PAT). Według uzu-

pełniających wyjaśnień „zasadnicze li-
nje propozycyj dla Włoch przedsta-
wiają się jak następuje:
W dziedzinie ekonomicznej zmie-

rzają one do umocnienia układu bry-
tyjsko - włoskiego z r. 1925 i układów
francusko - włoskich w Rzymie z 7
stycznia 1935 r. Pierwsze z tych po-
rozumień, jak wiadomo, rozszerzało

  

sferę wpływów, przyznaną rządowi
włoskiemu w traktacie z r. 1906, pod
warunkiem jednak poszanowania
praw brytyjskich, dotyczących jezio-
ra Tsana i dopływów Nilu, Mussolini
nie wysuwa zresztą żadnych zastrze-
żeń co do kolei, jaką Anglja może zbu-
dować w Abisynji na zasadzie kon-
wer cji z r. 1906,
W następstwie układów rzymskich

z r. 195 Francja zrezygnowała w A-
bisynji z wszelkiej stery wpływów i
zachowała tylko prawa, dotyczące ko-
lei z Dżibuti do Addis - Abeby,

LONDYN, 17. 8. (PAT... Agencja
Reutera donosi z Paryża: Propozycje
o załatwieniu zatarśu włosko-abisyń-
skiego zostały przedstawione wspólnie
przez rządy brytyjski i francuski Mu-
sśoliniemu. Propozycje te zmierzają
do teso, aby, w myśl umów z Francją
i W. Brytanią, pozostawić Włochom
swobodę działalności gospodarczej w
Abisynji.

NIEMOŻNOŚĆ POROZUMIENIA
Z MUSSOLINIM

LONDYN, 17.8 (PAT). Agencja
Reutera donosi z Rzymu: Baron Aloi-
si jest w stałej komunikacji telefonicz-
nej z ministerjum spraw zagranicz-
nych, lecz koła urzędowe zachowują
zupełne milczenie, Ministerjum spraw
zagranicznych, po otrzymaniu dziś
wieczorem doniosłych propozycyj rzą-
dów Francji i W. Brytanii, chciało po-
śpiesznie porozumieć się : Mussoli-
nim, lecz nie mogło wykonać tego,
gdyż szef rządu włoskiego udał się
niespodziewanie do Isernji i Longano
dla dokonar'a inspekcji -oddziałów
czarnych koszul, zmobilizowanych do
Afryki.

ODPOWIEDŹ MUSSOLINIEGO
ZA 2 — 3 DNI

LONDYN, 17. 8. (PAT.). Agencja Re-
utera o dzisiejszych popołudniowych
obradach paryskich komunikuje:
Eden i Vansittart konferowali z La-

valem od godz, 17,30 do 18,15. Na tem
dzisiejsze narady zakończono. Dele-
śarią brvtviska nie s-odziewa się od-
powiedzi Mussoliniego wcześniej, niż
za 2 do 3 dni. Wówczas sytuacja wy-
jaśni się w tę lub inną stronę.

Laval jest zdania, że dzisiejsza roz-
mowa nie wprowadziła żadnych no-
wvch elementów. Popołudniu Laval
odbvł telefoniczną rozmowę z bar.
Aloisim. W kołach brytyjskich panu-
je nastrój wyraźnie pesymistyczny.

„IMPERJUM FASZYSTOWSKIE"

RZYM, 17.8 (PAT). Mussolini dziś
niespodziewanie udał się samochod.m
w towarzystwie wiceministra wojny,
śenerała Baistrochi, i sekretarza ge-
neralnego partji, Starace, do Iser-
nji (pod Neapolem), by przyjąč rewję
dywizji ochotniczej „23 marca“ przed
jej odjazdem do Afryki wschodniej.
Mussolini wygłosił do żołnierzy krót-
kie przemówienie następującej treści:

„Pójdziemy naprzód aż do urzeczy-
wistnienia imperjum faszystowskiego.
Wiem, że spełnicie swój obowiązek z
żelazną dyscypliną aż do osiągnięcia
ostatecznego celu',

PUŁK ZULUSÓW
NA POMOC ABISYNJI

LADYSMITH, 178 (PAT). Wódz
zulusów szczepu Amakolwa (w Nata-
lu), Walter Kumalo, zawiadomił dziś
cesarza Abisyńji, że w razie wojny z
Włochami dostarczy mu cały pułk zu-
Jusćw. Należy dodać, że Kumalo wal-
czył w czasie wielkiej wojny na czele
oddz ałów afrykańskich na froncie
trancuskim.

NABOŻEŃSTWO O POKÓJ

ADDIS ABEBA, 17.8 (PAT). Po-
nieważ jutro wyznaczono w całych
Stanach Zjednoczonych nabożeństwa
z. utrzymanie pokoju i niepodległosć
Abisynji, cesarz Abisynji będzie ju-
tro obecny osobiście na Mszy świętej
w kościele św. Jerzego w Addis Abe-
bie. Mszę tę celebrować ma głowa
kościoła koptyjskiego.

Hitler wNorymberdze
BERLIN, 17,8. (PAT). Do Norym-

bergji przybył dziś kanclerz Hitler
celem przeprowadzenia inspekcji
przygotowań do mającego się tam od-
być ,.dnia partyjnego”. Dokonał on m.
in. inspekcji nowego lotniska dla ste-
rowców. Kanclerzowi towarzyszyli mi-
nistrowie: Goebbels, Darre, Franck,
Kerll oraz wybitni przedstawiciele
partji, m. in. Rosenberg, Streicher,
Wagner, i Forster z Gdańska.  

Jak zamordowano Jonesa
angie skiego dziennikarza w Chinach

PEKIN, 17.8. (PAT). Uwolniony z
rąk bandytów korespondent niemiec-
kiego biura informacyjnego, dr. Muel-
ler, donosi:
Wiadomość o zamordowaniu Jo-

nes'a przywiozła do Kalganu karawa-
na kupców soli, Kupcy ci na południe
od Pao-czanś-tien spotkali grupę żan-
darmów, którzy opowiedzieli, iż dnia
11 b. m. widzieli ciało cudzoziemca,
przeszyte trzema kulami.

Dnia 13 b. m. policja w Pao-czang-
tien wysłała oddział na poszukiwanie
ciała. Oddział ten pod Tsa-cziang-
fang-tse spotkał się z grupą bandy-
tów, którą ścigał aż do Tun-tah-miao,
przyczem zastrzelił 5 bandytów, a je-
dnego ciężko ranił i wziął do niewoli.

Jeniec zeznał, że Jones, wygłodzo-
ny w czasie nieustającej podróży kon-
no, na jednym z biwaków nie chciał
dosiąść konia. Wówczas bandyci za-
strzelili go, uważając, że przeszkadza
im w ucieczce. Ciało Jonesa znaie-
ziono w górach i przewieziono do
Pao-czeng-tsien, gdzie pochowano za-
bitego.
Władze prowincji Czakar dopiero

dziś otrzymały urzędowy raport i za-
komunikowały o tem ambasadzie bry-
tyjskiej, Na kogo spada odpowiedzial-
ność za ten tragiczny przebieg wypad-
ków, jeszcze nie wiadomo. Trzeba
podkreślić — pisze Mueller — że wła-
dze chińskie uczyniły wszystko, co
było w ich mocy, aby uwolnić Jonesa.
Żandarm chiński, który osiągnął  

zwolnienie Muellera z rąk bandytów,
po drugim pobycie wśród opryszków,
wydostał się z ich rąk nawpół żywy.
Inny urzędnik chiński, który próbował
pertraktować z bandytami, jest wciąż
jeszcze w ich rękach, o ile go nie za-
mordowali. Ciało Jonesa będzie prze-
wiezione do Kałganu.

Przed nową akcją Japonii?
LONDYN, 17.8. (PAT). Spowodu

zamordowania dziennikarza Jonesa
przez bandytów chińskich, korespon-
dent dyplomatyczny „Morning Post“
przypomina, iž likwidowanie bandyty-
zmu niejednokrotnie służyło Japonji
za pretekst do wkraczania na terytor-
jum chińskie. Wobec tego bynajmniej
nie jest wyłączone, iż obecna zbro-
dnia pociągnąć może za sobą dalsze
posuwanie się Japonji

„Morning Post“ zaznacza, iż pro-
wincja Czahar, gdzie porwany został
Jones, od pewnego czasu zajmowała
uwagę militarystów japońskich. Ja-
ponja uważać ma obecnie prowincję
Czahar za strefę swych wpływów. W
czerwcu na żądanie Japonji odwoła-
ny został przez władze chińskie ów-
czesny gubernator chiński w prowin-
cji Czahar. Wówczas również t. zw.
strefa zdemilitaryzowana przesunięta
była o 70 klm. na zachód aż na linję
Kałganu. Jones porwany został wła-
śnie w tej strefie. :

Komunikat urzedowy

o katastrotie w0vada
RZYM —17.8 (PAT) — Agencja

Stefani ogłosiła oficjalny komunikat
w sprawie katastrofy zerwania tamy w
Ovada. Z komunikatu tego wynika, iż
ogółem zginęło 111 osób, w tej liczbie
97 osób stanowią mieszkańcy gminy
Ovada, 3 osoby z Molara, 4.z Cavriata
Orba, 7 osób z Cremolino.

Odnalezióno zwłoki 82 osób, rozpo-
znano zwłoki 62 ofiar katastrofy.

Podczas akcji ratunkowej, która
była prowadzona z wielką odwagą, da-
no dowody wielkiego poświęcenia i bo-
haterstwa. Wczoraj popołudniu w O-
vada odbył się pogrzeb 77 ofiar kata-

strofy z udziałem władz i miejscowej
ludności. .
GENUA—17.8 (PAT) —Pogrzeb o-

fiar katastrofy w Ovada odbył się ba1-
dzo uroczyście. Po nabożeństwie ża-
łobnem trumny ze zwłokami ofiar ka-
tastroły zostały przeż faszystów prze-
niesione na lawety armatnie, przy któ-
rych stała warta honorowa.

Długi vochód żałobny wyruszył na
cmentarz pomiędzy szpalerem sztan-
darów różnych organizacyj i stowa-
rzyszeń.

czny apel ofiar katastrofy.

Sprzeczne wiadomości

o powstaniu w Albanii
BIAŁOGRÓD, 17.8. (ATE). Infor-

macje dzienników jugosłowiańskich i
ateńskich w sprawie położenia w Al-
banji są bardzo sprzeczne. Pewne
jest jedynie, że w pobliżu Beratu do-
szło do regularnej bitwy pomiędzy
powstańcami i większemi oddziałami
wojsk rządowych. Według urzędowe-
$0 doniesienia albańskiego powstańcy
mieli odnieść klęskę.

W. skrajnej sprzeczności do tej in-
formacji inne doniesienia mówią o
przejściu garnizonu w Berat na stronę
powstańców, którzy w chwili obecnej
są w tej okolicy panami położenia.
Również informacje co do liczby o-

fiar po obu stronach są bardzo sprze-
czne. Podczas gdy komunikat rządu
albańskiego mówi o jednym zabitym,
prywatne informacje z Salonik stwier-
dzają, że w starciu poległo ponad 150
żołnierzy.

Dzienniki białogrodzkie donoszą z
Monasteru, że wczoraj granica albań-
sko - jugosłowiańska była zamknięta.
Otwarto ją ponownie dopiero dzisiaj.
Dziennik „Polityka“ twierdzi, że sta-
nowisko króla Ahmed Zogu jest bar-
dzo silne, gdyż liczba wiernych mu
oddziałów wojskowych wystarczy cał-
kowicie do stłumienia wszelkich po-
ważniejszych odruchów buntu,

WIEDEŃ, 17.8. (ATE). Attachć
prasowy tutejszego poselstwa albań-
skiego otrzymał od przybocznego adju-
tanta króla Ahmed Zogu depeszę,

B. premier Bethlen
o powrocie Habsburgów

LONDYN — 17.8 (PAT) — B. pre-
zes rady ministrów Węgier, Bethlen,
który przybył tu z Budapesztu, zaprze-
czył pogłoskom, jakoby przyjechał do
Angljj w charakterze *emisarjusza
arcyks, Ottona. Bethlen dodał, iż ar-
cyksiążę z wielką uwagą śledzi rozwój
wypadków w Europie.
Można być pewnym — powiedział

Bethlen — że arcyksiążę nie zgodzi
się na restaurację, nie uzyskawszy a-
probaty wszystkich stronnictw. Powrót
arcyksięcia wywołałby zresztą kompli-
kacje europejskie. Bethlen uważa, iż
„uczucia monarchistyczne“ nie uległy
większej zmianie od roku 1921  

stwierdzającą, że w całej Albanji pa-
nuje spokój.

BIAŁOGRÓD, 17.8. (ATE). Z Ti-
rany donoszą, że przywódcy powsta-
nia, Tszekresi, oraz Rustem Krania, po
klęsce zadanej powstańcom przez od-
działy rządowe, zdołali zbiec na mo-
torówce,
Rząd albański dotychczas nie za-

przeczył wiadomościom o aresztowa-
niu kilkudziesięciu wybitnych Albań-
czyków w związku z powstaniem w
Fieri. Nazwiska uwięzionych nie zo-
stały dotychczas ujawnione. Areszto-
wani powstańcy staną przed specjąl-
nym trybunałem doraźnym, który zo-
stał ustanowiony w dniu dzisiejszym i
którego przewodnictwo powierzone
zostało generałowi Ali Rica.

Dwie katastrofy

samochodowe
w Berlinie

BERLIN, 178. (PAT). Na ulicach
Berlina wydarzyły się dziś dwie kata-
strofy samochodowe.
Samochód ciężarowy, wiozący kil- °

kudziesięciu robotników, wpadł na la-
tarnię, wskutek czego jedna osoba po-
niosła śmierć, 10 odniosło ciężkie i 13
osób lekkie rany.
W drugim wypadku samochód oso-

bowy zderzył się w pełnym biegu z
samochodem ciężarowym, przyczem 13
osób zostało rannych, w tem 6 ciężko.

Manewry w Czechosłowacji
PRAGA, 17.8. (A. T.E.). Тейо-

roczne manewry armji czechosłowac-
kie. które rozpoczynają się w nocy z
niedzieli na poniedziałek, zakrojone
zostały na szeroką skale,
Główna strefa operacyjna znajduje

sie na granicy pomiędzy Morawami
i Słowacią. Na tym odcinku mane-
wrami kierować będzie osobiście szef
sztabu generalnego Kreici. Druga
бгира operacyjna, pod dowództwem
komendanta dywizji koszyckiej Prcha-
la odbywać będzie manewry na Rusi
Podkarpackiej... Trzecia grupa mane-
wrowa pod dowództwem śen. Kopala,
odbędzie manewry w środkowej czę-

cmentarzu miał miejsce symbolj- |

 

 



SŁABOŚĆ LEWICY
Ostatni rozłam w Stronnictwie Lu-

dowem, czy też, jak kto "woli, opera-

cje mandatowe byłych posłów i sena-

torów z „Wyzwolenia, uwydatniły

słabość naszej lewicy. Częściowo,

pod wpływem stosunków i konjunktur

wewnętrznych, a częściowo w związ-

kuz. ogólną ofensywą żywiołów lewi-

cowych w Europie („fronty ludowe“),

nasza lewica nabrała nowych nadziei.

Wydawało się przywódcom  socjali-

stów i innym radykalnym działaczom,

że uda się wytworzyć lewicę robotni-

czo - włościańską, która zdobędzie

władzę. W kraju jest wiele niezado-

wolenia, ale ono jeszcze nie wystarczy

do tego, by zabezpieczyć triumf: so-

cjalistom i ich sojusznikom. Cały ten

ruch niema widoków powodzenia.

Bo w imię czego ma się zmobilizo-

wać masy ludowe? W obronie de-

mokracji parlamentarnej? Demokra-

cję parlamentarną w Polsce poderwali

już przed zamachem majowymsocjali-

ści przez związki zawodowe, które

strajkami podkopywały rządy oparte

o parlament. Twórcy tego frontu de-

mokratycznego poparli całą siłą za-

mach majowy. Zadali stanowczy cios

demokracji parlamentarnej w Polsce.

O takich wydarzeniach nie zapomina

się łatwo. Niebardzo, moga dzisiaj

występować w roli nieskazitelnych o-

brońców demokracji. A także po za-

machu majowym ci ludzie objawiali

nieraz oportunizm. A ostatni krok

„W/--=wolenia“, stronnictwa, wyhodo-

wanego przez masonerję, odebrał tym

„demokratom”, tym obrońcom ludu

resztki uroku. Teraz nigdy nie wia-

domo, czy najradykalniejszy cziałacz

ludowy nie zmieni chorągiewki. ,

A może ien ruch potrafi porwać

tłumy radykalnemi hasłami społecz-

nemi? Haseł tych byn.jmniej mu nie

"brakuje „zarówno w dziedzinie ducho-
wej, jak i ekonomicznej. Znajdzie się

tam zarówno rozdział Kościoła od pań-

stwa, jak i wywłaszczenie bez odszko-
dowania. Ale cały kłopot w tem, że

można doskonale wyznawać te hasła

pod skrzydłami sanacji Ma ona
swoich radykałów we wszelkich prób-

kach. I nikt od nich nie wymaga, by

się zapierali swojej „ideologji“. -Nie-

wątpliwie w układach „Wyzwolenia”

z sanacją była mowa o mandatach, ale

chyba nikt nie wymagał od „wyzwo-

leńców", by się wyrzekali swego ra-

dykalizmu.

Opozycyjny front ludowy ma poł:-

szyć razem robotnika i chłopa, w imię

*=7spólnych interesów społeczno - $0-

?-odarczych, Ten związek istniał w

piżrwszych kilku latach po odzyska-

niu niepodległości. Posłowie chłopscy

głosowali za najbardziej „nowoczes-

nem” ustawodawstwem społecznem, a

natomiast socjaliści poparli reformę

rolną. Ale ten związek doprowadził

do rozkwitu etatyzmu, który i później,

już w nowej konjunkturze, nabrał

większej siły. Socjalizm musi bronić

etatyzmu. Broni największych nawet

absurdów z dziedziny ubezpieczeń

społecznych. Ale chłop stał się natu-

ralnym przeciwnikiem etatyzmu.

Chłopu nie uśmiecha się tak drogie

socjalistom państwo urzędnicze, ani

nie entuzjazmują go różne przedsię-

biorstwa pzństwowe.

Ale ten front ludowy miał być ze-
=" ny także j tem, o czem — ma-

ło się mówi. Miał pomijać sprawę ży-

dosską, a nawet potępiać antysemi-

tyzm. Socjalizm robi to wyraźnie i

stan'wczo, ale także i p. Róg w Sej-

mie odżegnywał się od antysemityz-

m* Mogą to robić nadal ci niedawni

przyjaciele — po obydwu stronach

frontu. Jednakże pozostają w  ja-

skrawym rozdźwięku z nastrojami

mas narodu, z przekonaniami robotni-

ka i chłopa.

Dużo wody upłynęło od czasu, gdy

w imię „demokracji” można było tłu-

mić samoobronę narodu polskiej»

przed Żydami. Może ktoś liczyć na

to, że przemilczając sprawę żydow-

ską, otrzyma poparcie Żydów —
two”zyć różne fronty ludowe a. nawet

narodowe” czy katolickie. Ale,

Narady' przedstawicieli trzech mo-.
carstw, odbywające się w Paryżu, mo-
gą nie dać wyników pomyślnych —
wówczas rozpoczęłyby się działania
wojenne w Afryce wschodniej. Prze-
widując taką możliwość, zastanawiają
się fachowi wojskowi nad warunkami,
wjakich-się ta wojna by odbywała.

Jaka jest liczebność „armij, ktire
stoją naprzeciw siebie?
Wszyscy informatorzy są zgodni w

tem, że Włosi mają w Erytrei i w.So-
mali około 200.000 żołnierzy, zaopa-
trzonych we wszystko, co.do prowa-
dzenia wojny jest potrzebne. Oprócz
tego wysłali. do Afryki około 50.000
robotników, którzy są zajęci budowa-

niem dróg, rozbudową portów i t. d.
Armja abisyńska w czasie pokoju li-
'czy podobno 200.000 ludzi, może być

powiększona do 800.000 ludzi; męż-

czyzn zdolnych do noszenia broni li-
czy Abisynja około 2:000.000.
Wartość dwóch wojsk nie jest o-

czywiście jednakowa. Włosi są
wyćwiczeni i zaopatrzeni w najnow-
szy sprzęt wojenny. Abisyńczyków
jest podobno tylko 60.000 wyćwiczo-

Wdzięczność w polityce nie obo-

wiązuje — tx ierdził Machiav. lii, któ-

remu Mussolini poświęcił przed 10 la-

ty interesujące i pelne podziwu stu-
djum. Cayby obowiązywala, to p. An-
thony Eden mógłby w Paryżu, na roz-
poczyrającej się Konferencj: Trzech,

przypomnieć reprezentantowi Włoch

liczne i wiel! ie usługi, jakie Wielka

Brytanja w ciągu ostatnich wieków

oddała narodowi włoskiemu. Mógłby
wspomnieć o wspólnych walkach An-

śliii Sabaudji z Ludwikiem XIV, w

któr: h wojska angielskie Marlbo-

rough'a wywalczyły Wiktorov:: Ama-
deussowi Il, poprzednikowi Wiktora

Emanuela LI, koronę królewską.

Mógłby opowiedzieć, jak w sto lat

później inny król z dynastji sabaudz-

kiej, nozba.*ony swych ziem dzie-

dzicznych, musiałpod osłoną floty
brytyjskiej wyczekiwać w Sardynii; aż

Wellington. swem zwycięstwem: pod

Waterloo: umožliwi mu powrėt do T -
rynu. A w kilkadziesiąt lat później
wielk' Cavour sam/sięwprosił Dalmer-

stónowi do udziału w wójnie krym-

skiej, by pó! *m eskontować  życzli-

wość Londvnu dla realizacji idei zbie-
rania ziemwłoskich około dynastji sa-
baudzkiej. 3

Mr. Anthony Eden mógłby takie
przywieźć na namięć baronowi Aloisi
wspólne walki w ostatniej wojnie, w

wyniku których Włochy odzysku!
Trydent, Trjest i Fjumę, ora- układ

anglo - włoski z r. 1925, w którym

Anglja odstąpiła Włochom Mucsolinie-

go Jubaland wraz z portem Kismaju

w Afryce, i w którym uznała za wła-

sność Włochów prowiz.rycznie przez
nich okupowane wysn” Dodekanezu.
Przez zgjrą 200 lat czuwała W. Bry-

tanja z niezmienną życzliwością nad.

karjerę małej Sabaudji, rosnącej w

wielkie włoskie, narodowe państwo.

Nie czyniła t go bynajmniej „z dobre-

go.serca', Ale potrzebowała ona na

półwyspie Apenińskim mocnej prze-

ciwwagi dla Francji, która długo była

i zawsze stać się mogła groźnym wro-

gier. Angli. Gdy Austrja zaczęła
się likwidować na półwyspie, Londyn

postawił na kartę sabaudzką.

Tego wszystkiego jednak p. Eden
nie będzie p. Aloisiemu przypor inal,
bo j.ko praktyczny Anslik, wie, że
narody młode i ambitne, nawet nie
wychowane na Machiavellim, nie lu-
bią być wdzięcznemi. Co więcej, nie
lubią one także swych dobroczyńców,
a ich życzliwość uważają za egoistycz--
ne wyrachowanie. Delegat Anglii mu-
si sobie trzeźwo zdać sprawę z faktu,
że pupil włoski wyrósł i nabrał nie-
tylko sił „ale i angielskich manier:
zasmakował w zdobywaniu kolonij za-
morskich. I z melancholją stwierdzić
musi fakt drugi: apetyty niedawnego
pupila zwracają się zdecydowanie

te próby skazane są na niepowodze-

nie. By zdusić zagadnienie żydow-

skie, trzeba niedopuścić mas narodu
do głosu. Nie uda się wytworzyć

frontu demokratycznego, który niby

walczy z sanacją, ale którego celem

jest powstrzymać rozwój ruchu naro-

dowego. . Przywódcy tego. frontu nie,
#
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nych * przez oficerów belgijskich i

szwedzkich i w sposób właściwy u-
mundurowanych. Ilość broni,  zwła-

szcza amunicji, jest bardzo niedosta-

teczna, samolotów jest zaledwie kil-

kanaście, a armat i,mitraljez o wiele
za mało.
Przewaga wojskowa Włoch jest te-

dy ogromna. Lecz Abisyńczycy mają

ten awantaż, że broni ich powierzch-

nia kraju. Abisynja jest krajem gó-
rzystym, pozbawionym dróg. Po usza-

nie się wojsk jest przeto w tym kraju

bardzo utrudnione, nadaje się on na-

tomiast znakomicie do walki party-

zanckiej, która — jak. wiadomo —

pozwala nawet źle uzbrojonym i nie-

wyćwiczonym w sposób, nówoczesny

żołnierzom długo się bronić,
Jaki będzie plan wojenny Włoch?

Nikt tego nie może powiedzieć do-

kładnie. Znawcy. przypuszczają je-
dnak, że Włosi zaatakują jednocześ-

nie z północy i z południa. Na półno-

cy wyjdą wojska włoskie z Erytrei, w

kierunku na Aduę i na Gondar i będą

usiłowały zawładnąć  temimiastami,  organizując po za sobą zajęte teryto-

przeciw wielkim interesom brytyjskie-

go imperjum. Dla Anglika, zwłaszcza

konserwatysty, jest to niemal święto-

kradztwo, imperjum brytyjskie nazwał

przecież mistrz p. Edena, lord Cu-
rzon, największym cudem historji,

Czy polityka brytyjska — pomyśli
sobie p. Eden — popełniła jakiś błąd,

że stoi teraz przed tym nowym i to

wcale poważnym przeciwnikiem? Do-

tąd przez wieki usuwała ona z drogi

Francję, organizując jej wrogów na

kontynencie, aż ta, osłabiona i zmę-

czona, uzna'a hegemonję brytyjską na

oceanach. Przeciw ogromnej Rosji,

prącej na podbój Azji, wychowała so-
bie ambitną Japonię, przeciw impe-
tycznym i zarozumiałym Niemcom

zmobilizowała cały świat. Pokój wer-
salski był szczytowym punktem jej
bezprzykładnych.powodzeń. Iotopo 17
latach „nowe państwo staje na drodze

temu wspaniałemu pochodowi ku
wielkości! Jest to bardzo niemiłem, bo
zmusza do nowych wysiłków i niema-

łych wydatków, i to akurat w okresie,

kiedy naród brytyjski, stawszy się po

zwycięstwie trochę ociężałym, radby

w spokoju używać zdobytych bogactw.

Ale jest jeszcze druga nieprzyjem-

ność. P. Eden rozglądając się po Eu-

ropie, nie znajduje wcale sojusznika

do wspólnej z zuchwalcem rozprawy,

choćby tylko dyplomatycznej! Tego

bodaj w historji jeszcze nie było... Nie
było tego, co jest teraz, że p. Eden

znajduje Francję przy boku Włoch, a

przy bokų Anglji — nikogo... Niem-
cy? Te są na uboczu i trzebaby wiel-

kich ofiar w kolonjach, w zbrojeniach

i t. p., by je pozyskać. Przytem przyja-
ciel to niepewny i niebezpieczny. Ro-
sja ma inne kłopoty i zainteresowania,

Monarchją Habsburgów? Nie istnieje.
P. Eden jest sam wobec p. Lavala 'i
bar. Aloisiego. Sytuacja djablo niewy-

godna.
Ale Wielka Brytanja ma jeszcze w

swym arsenale potężne narzędzia wal.
ki, nie mówiąc jużo jej sile morskiej i
lotniczej. Możnaby je ująć wspólną
nazwą szantażu. Ale honny soit
qui maly pense, broń ta w dy-
plomacji nie ma wcale rysów nieho-
norowości, Poprostu p. Eden zwróci
uprzejmie uwagę p. Lavalowi. że wo-
bec zaangażowania się Włoch w dłu-
gotrwałej i kosztownej kampanii abi-
syńskiej, Niemcy będa mogły swobod-
nie zająć Austrję, a W. Brytanja nie
będzie w stanie temu przeszkadzać...
Ponadto Niemcy — doda ten sympa-
tyczny młody człowiek — organizują
obecnie korpus wojskowo - policyjny,
który zapewne wkrótce stanie zało-
gami w Nadrenji. Będzie to naruszenie
demilitaryzacji leweśo brzegu Renu,
nakazanej w Trakt. Wersalskim. We-
dług układu lokarneńskiego, akt ten
równa się agresji przeciw Francji;
Włochy i Anglja winny jej w tym wy-

znajdą już poparcia w warstwach lu-

dowych, mimo radykalnych haseł.
A nic dziwnego, że niejeden z nich,

znużony walką, woli zawinąć, razem

z radykalnym bagażem, do mandato- ROMAN RYBARSKI
Į

—

“* Wobec možliwošci wojny
rja. Na południu wyjdą wojska wło-

skie z Somali i posuwając się wzdłuż

rzek, będą się starały dotrzeć do pu-

stynnego kraju Oguden i poprzez ten

kraj, idąc ku północy, połączyć się z

wojskami idącemizErytrei, i nareszcie

uderzyć na stolicę Abisynji Adis-

Abebę.
Wszyscy, piszący o przyszłej kam-

panji, przestrzegają przed uważaniem

ewentualnej wojny za podoLną do

wojen europejskich. Jeśli szukać po-

równań, to najwłaściwszem będzie pc-

równanie z akcją, którą Francuzi

przeprowadzili w Marokku, gdzie

przywódca miejscowy, Abel el Krizu,

na czele 15.000 ludzi latami walczył

z 175.000 Francuzów, korzystając z

konfiguracji kraju, braku dróg i wła-

ściwości klimatu afrykańskiego.

Ograniczamy się do wskazania rze-

czy istotnych i oczywistych, bo nawet
specjaliści i znawcy dziejów wojen nie

mogą przewidzieć tego, co się stać

może przy starciu dwóch tak różnych

przeciwników. Zgodni są też prawie

wszyscy w mniemaniu, że wojnawło-

sk - abisyńska byłaby długotrwała.
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padku pośpieszyć z pomocą. Ale o-

koliczności się zmieniły, . granica An-

ślji nie leży już nad Renem, przenio-

sła się w okolice jeziora Tsana. Niech

Francja bije się sama z pomocą...

Włoch...

P. Eden może wspomnieć także o
wycofaniu się Anglji z LigiNarodów

i o gwarancji stanu obecnego w Euro-
pie. Niech Francja broni tego stanu
również tylko z pomocą Włoch, które
prawdopodobnie będą krwawić się la-
tami.w górach abisyńskich...

P. Eden nie powie zapewne, jakich
środków użyje Anglja przeciw Wło-
chom. W myśl starej metody brytyj-
skiej, Włochy nie będą — przed wy-
bucktm wojny — wiedzieć, czy kanał

Suezki zostanie zamknięty. Ale i
wszystkie te możliwości represyjne
wobec Włoch będą .implicite
zawarte w mowie p. Edena do. p. La-
vala. Francji przyjdzie wybierać:
między Rzymem a Londynem.

Wybór będzie bardzo trudnym i we
Francji daje się już uczuwać niezado-
wolenie, że Włochy podejmują o-
gromną ekspedycję, która je osłabi w
Europie, akurat w czasie, gdy Niemcy
się zbroją i czyhają tylko na okazję
do jakiegoś gwałtownego uderzenia.
Czyż może być lepsza okazja, jak izo-
lacja Francji przez odsunięcie się od
niej Anglji i zaangażowanie Włoch w
Afryce?

Trzeba więc się spodziewać, że p.
Laval zrobi wszystko, by do wojny
itych jej konsekwencji nie dopuścić.
Nie będzie bowiem przesadą, gdy po-
wiemy, że — pomijając już możliwe
reperkusje wojny w kolonjach francu-
skich — przez zatarg włosko - abisyń-
ski i włosko - angielski, Francja zna-
lazłaby się w Europie w sytuacji nie-
słychanie niebezpiecznej.

Mussolini wie o tem niewątpliwie.
I kto wie, czy jego zbrojenia i wojenne
zapowiedzi nie są także pewnego ro-
dzaju szantażem. Szantażem wobec
Francji, która chce go za wszelką ce-
nę zatrzymać w Europie, i -wobec
Anglji, która w jego wojnie z Abisy-
nją widzi wielką groźbę dla swego
imperjum. W tej grze może Mussoli-
ni bez wojny wygrać bardzo wiele.
Wszak prasa angielska proponuje już
obdarzenie Włoch mandatem jakiejś
b. kolonji niemieckiej, byle tylko wy-
rzekły się one budowania imperjum w
pobliżu drogi brytyjskiej do Indji.

„Szantaż” ten obejmuje nawet jesz-
cze szersze koła. Zmusza on wszyst-
kich przyjaciół Ligi Narodów i przy-
jaciół Abisynji da zaspokojenia aspi-
racji Włoch bez wojny. Groźna wojny
staje się dzisiaj potężnym środkiem
nacisku, gdyż wszyscy się wojny pa-
nicznie boją. Kto może sobie pozwo-
lić na tę groźbę, ten dysponuje strasz-
liwą siłą. Widzimy tu nowe możliwo-
ści dziejowe: rozszerzanie państwa
przez sam fakt gotowości do wojny.
Narody, ożywione wielką ambicją, du-
chem bojowym i odwagą, zapanowa-
łyby nad sąsiadami, ogarniętymi mało-
dusznością, zniewieściałością i ego-
istycznem wygodnictwem. W herbie
sabaudzkim są słowa ardisca e
spera. Kto ma odwagę, ten może
żywić wielkie nadzieje. (m).
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PRZEGLĄD PRASY
LOS ODSTĘPCÓW

„Robotnik“ gromi codziennie od-

stępców ze Stron, Ludowego. Wo

statnim numerze p. Zyśmunt Żuław«

ski przypomina p. Miłguj - Malinow=

skiemu i towarzyszom los ich  po+

przedników, którzy odeszli do sana-

cji, marząc o wielkiej karjerze za swą

zdradę, a którzy dziś „siedzą gdzieś

na uboczu zapomniani”':

„Czem jest dzisiaj w społeczeństwie Raje:

munt Jaworowski, który wczoraj stał na

czele Rady Miejskiej stolicy, jako popularny,

przywódca robotników warszawskich? Co

otrzymał p. Moraczewski za wyrzeczenie

się wielkiego uznania, powagi i miłości, jaką

cieszył się wśród robotników  socjalistycz-

nych: całego kraju? Co, prócz strachu 9

utratę posady i wiecznych drobnych upoko-

rzeń, dano za zdradę dr. Bobrowskiemu, co

dostał Bojko za zdeptanie swej wielkiej ro*

mantycznej przeszłości? Co otrzymał za

zdradę Potoczek czy Duro? Czy wierzycie,

że was spotka jutro inny los, niż tam-

tych. Może otrzymacie ciepły kąt i dostatnią

strawę, ale obrzydzą ją tak, że wam bokiem

będzie wychodzić i nie wiem, czy zdołacie

nią okupić to, co w tej chwili tracicie: sza-

cunek;, uznanie i miłość, jaka was dotąd ota+

czała”.

Uwagi p. Żuławskiego wymagają
pewnego uzupełnienia, Działacz poli-
tyczny powinien poświęcić także swo-
ją popularność i swoje sympatje, jeśli
sumienie nakazuje mu iść inną drogą.
Nie można szacunku, uznania i miłoś-
ci towarzyszy partyjnych stawiać po-
nad poczucie obowiązku wobec spra-.
wy publicznej. Takie „partyjnictwo”
jest szkodliwe. nawet dla samej partii,
bo pozostawia w niej ludzi, skłóco-
nych z jej taktyką lub nawet z jej pro-
gramem,

Secesjoniści ze Stron. Lud, mogą o-
czywiście powoływać się na pobudki
ideowe swego wystąpienia. Należą do
odstępców typu dość pospolitego. Ta-
cy ludzie cenią zwykle więcej ko-
rzyści doraźne, niż miłość i szacunek
swych towarzyszy partyjnych,

W. tem łamaniu u nas ludzi, w tem
pozyskiwaniu ich obietnicami czy ko-
szysciami, jest jednak coś strasznie
smutnego. Naród jest silny charakte-
rem swych obywateli. I oto prowadzi
się metodyczną akcję niszczenia tych
charakterów. Z sadyst ą pasją o-..
głasza się zwycięskie biuletyny z tej
kariebnej kampanii: Ten już się zała-
mał, tamten podda się wkrótce!

Żyjemy .w czasach, pod wielu
względami okrutnych. ;

WIADOMOŚĆ Z BUENOS AIRES

Na kongresie Żydowskiego Instytu-
tu Naukowego w Wilnie przemawiał
niejaki p. Botosząński z Argentyny.
Według „Nasz. Przeglądu”, zawiado-+
mił on kongres, ы

„że jest upoważniony przez ludność žy»

dcwską w Buenos-Airesie do zloženia'o-

świadczenia z trybuny Zjazdu, iż społeczeń*

stwu żydowskiemu w Argentynie udało się

nareszcie wykorzenić niecnych handlarzy žy.

wego towaru, którzy dotąd byli plagą i hań-

bą tamtejszej ludności żydowskiej”.

Tak z dnia na dzień wykorzenili?
Pozwalamy sobie w to wątpić. Byłoby
głośniej o tem w świecie i w Polsce.

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW,

„Goniec Warsz." ocenia krytycznie
kwalifikacje wybranych w dniu 14
b. m, kandydatów do Sejmu. '

„będzie to Sejm nietylko postuszny, ale i

slaby. Zabraknie w nim wybitnych indywi-

dualności, któreby swą pracą i myšlą oddzia-

łały na kierunek rządów. To też nie należy,
sie spodziewać, aby w gmachu na ul. Wiej-

skiej odbywała się jakaś twórcza praca.

Przyszły Sejm wysłucha pokornie tego, co
mu powiedzą ministrowie i uchwali to, z

czem przyjdzie rząd. Tak będzie w sprawach
polityki zagranicznej, budżetu i spraw go-

spodarczych. Jedynie od czasu do czasu mo-

że się pojawić zrzędzenie na ciężkie czasy i

na wielkie ciężary publiczne. Ale zrzędze-

nie nie ma nic wspólnego z twórczą pracą”.

Braknie w tym Sejmie i niezawi-
słości osobistej, która ma źródło w
niezawisłym akcie wyborczym i brak=
nie idei politycznych. Niezawisłość i
idee pozostaną poza Sejmem w spo
łeczeństwie, w znienawidzonych par<
tjach.

Przewidują, że Sejm będzie nudny.
P, Regnis w”„Nasz. Przegl." widzi na
to radę:

„A gdy zawiedzie lub zanudzi monotonją
zgodności, poseł Gardecki lub Pączek za-
$rozi rewolucją socjalną, a sąsiad Miedziń«
skiegoz Łukowa, wyzwoleniec Tatarczuk
lomagać się będzie rełormy rolnej",.

Zapomniano o Sanojcy, o Burdzie.
Urozmaiceń nie zabraknie! Będzie

wesoło, ;

 



  

0 Tatarach d-ra Górki
Zygmunt Lasocki: O Tatarach d-ra Górki.

Kraków 1935, str. 17, nakładem autora.

P. Olgierd Górka, który w swej pra-
cy p. t. „Ogniem i mieczem a rzeczy-
wistość historyczna” (Warszawa
1934), usiłował dowieść Sienkiewi-

czowi fałszu historycznego w odtwo-

rzeniu tła powieści, rozpoczął obec-

mie atak na historjograłję polską

XVII w. е :
Mimo, že nauka polska zajętazde-

cydowanie negatywne stanowisko

wobec wywodów p. Górki, które u-

znano za niepoważne i niedość uza-

sadnione hipotezy, mimo że w świet e

poważnej krytyki naukowej okazało

się, że ani Wiśniowiecki nie był zdraj-
cą Ojczyzny, ani Skrzetuski kozakiem,

niezrażony tem krytyk Sienkiewicza,
nie daje za wyśraną. :
Nainowsza praca p. Gėrki p. t. „U-

wagi orientacyjne o Tatarach pol-

skich i obcych" ma na celu nodwaže-
nie autorytetu historykėw XVII w. 0-
pisujących walki z Tatarami i męstwo

rycerstwa polskieśo, zwyciężająceśo

w szczupłej liczbie wielkie masy ordy

łatarskiej. Broszura ta powstała praw:

depodobnie na marginesie dyskusji
o Tatarach pod Zbarażem. P. Górka

stawia historykom polskim zarzut
nieścisłości, kwestjonując podawane
przez nich liczby ordy tatarskiej w
wojnach z Polską, .

Cyfry te mają być rzekomo fanta-
styczne i niezśodne z rzeczywistością.

Niestety doświadczenie niczego nie
nauczyło dr. Górki. Wywody swoje
popiera on jak zwykle wykrętnemi
misternie skonstruowanemi argumen-
tami, zaczerpniętemi z mętnych i nie-
dość wiarogodnych źródeł historycz-
nych.
W sprawie ostatniej pracy dr, Gór-

ki zabrał obecnie głos p. Zygmunt La-
socki w broszurze p. t. „O Tatarach
dr, Górki”, (Kraków, 1935, nakładem
autora). Autor polemizował już z p.
Górką na temat Sienkiewicza i w
swej świetnej rozprawce „Czy Skrze-
tuski by! Kozakiem“ obalił „rewela-
cie“ dr. Górki, wykazuje teraz moc
moc błędów i nieścisłości w pracy o
Tatarach, oraz metody, jakiemi po
sługuje się p, Górka w swych bada-
niach.
Ulubioną metodą dr, Górki jest go”

łosłowność zarzutów, a także powo-
ływanie się czasem na obce źródła hi-
storyczne, bez ich wyszczególnienia.
Pozatem p. Górka lubi lekceważyć
poważne źródła naukowe, natomiast
chętnie daje wiarę różnympoderza-
nym  pamiętnikarzom i dziejopisom
polskim i obcym, których dzieła roją
się od rażących błędów i nieścisłości,
a niekiedy nawet nonsensów. Na ta-
kich źródłach opierały się dowody
rzekomej zdrady Wiśniowieckieśo, to
samo było ze sprawą pochodzenia i
nazwiska Skrzetuskiego, i to samo
jest obecnie z Tatarami,

P. Górka uważa za maksymalną li-
czbę ordy tatarskiej w XVII wieku cy-
frę 20 tys. ludzi. Jest to rzekomo 'naj-
większa ilość wojska jaką Tatarzy w
owym czasie mośli wyprowadzić w
pole. Źródła na których opiera się
tą teza nie są zacytowane. Co więcej,
jak stwierdza Lasocki, wywody p.
Górki przeczą jego własnym poprzed-
nim obliczeniom, W broszurze p. t.

 

 

„Ośniem i mieczem a rzeczywistość
historyczna” dr. Górka podaje siły
Chmielnickiego pod Zbarażem na 60
tys, ludzi, łącznie z ordą w czem ko-
zaków i szlachty 30 — 35 tys.; wyni-
kałoby z tego że Tatarów było więcej
niż 20 tysięcy.

P. Górce chodzi o stwierdzenie, że
liczba ordy w relacjach źródeł współ-
czesnych jest fantastycznie przesa-
dzona, Arsumenty jednak są albo go-
łosłowne, albo uzasadniane mater-
iałem niepoważnym z pominięciem
źródeł rzetelnych, Tak np. dr, Gór-
ka nie podaje wcale skąd zaczerpnął
swoją cyfrę 20 tys, ordy przy której
upiera się wbrew świadectwom naj-
poważniejszych źródeł polskich i 'ob-
cych, Lasocki na dowód ścisłości cyfr u
historyków i w źródłach współczes-
nych cytuje świadectwa i relacje het-
mana Żółkiewskiego, znakomitego

znawcy woien tatarskich, wojewody
bracławskieśo Kisiela, wreszcie kró-
la Jana Sobieskiego; wszyscy oni w
swych listach i raportach obliczają
możliwe siły ordy tatarskiej w wojnach
z Polską ma 60 — 80 tys. Podobne
cyfry podają w swych dziełach histo-
rycy polscy tej miary co Szujski
(„Dzieje Polski“. tom III), Korzon,
óen. Kukiel, a także pisarze obcy jak
Francuz Beauplan, badający stosun*
ki na Ukrainie za Władysława IV, o-
rąz dłusoletni towarzysz bojów So-
bieskiego Francuz Filip Dupont, który
poświęcił Tatarom osobny rozdział
swych ,„Pamiętników do historji ży-
cia i czynów Jana III Sobieskiego"
(Warszawa 1885 wyd. Janickiego)
Owe poważne obce źródła prof, Gór-
ka z niezrozumiałych powodów po-
mija zupełnem milczeniem, a z relacyj
historyków polskich wybiera mało
znaczące fakty i dane mogące służyć
na poparcie jego teoryj, omijając
natomiast skrzętnie wszystko to co
mosłoby im przeczyć.
Ta metoda daje bardzo dobre re-

zultaty, ale na krótką metę, dopóki
nie zostanie zdemaskowana przez po-
ważną krytykę naukową,
Natomiast na poparcie swej tezy

przytaczą p. Górka relacje historyka
tureckiego  Ibrahima  Peczewiego
(1520 — 1639), ktėrego dziela zawie-
raja nieprawdopodobne nonsensy i
błędy dotyczące wojen polsko-turec-
kich. Np. w opisie bitwy cecorskiej u
tego „najważniejszego” zdaniem prof,
Górki pisarza tureckiego, czytamy
m:in. o przesłaniu do padyszacha
zakutego w kajdany hetmana Żół.
kiewskiego! I takich „wiarogodnych”
historyków p. Górka stawia wyżej od,
Sienkiewicza į Kubali! !
W świetle broszury Lasockiego pra-

cą p. Górki o Tatarach jest nową
kompromitacją, Co więcej tendencje
n. Górki są czasem zupełnie niezrozu-
miałe, Do czego zmierza np, ową ni-
czem nieuzasadniona  gloryfikacja
rzekomego bohaterstwa Tatarów w
walkach z Polską? Poco, w jakim ce-
lu dr, Górka przeciwstawia wartość
boiową ordy rycerstwu polskiemu?
Poważna, dobrze udokumentowana

broszura p. Zygmunta Lasockieśo jest
jeszcze jednem świadectwem stwier-
dzaiacem -bezpodstawność ataków p.
Górki na nrawdę historyczną w źró-
dłach XVII w. A. J.

ZEWSZĄD...
WŚRÓD ZAPYLONYCH FOLJAŁÓW
Nietylko mądrość kryje się w drze-

miących pod pyłem wieków foljałach, roz-
sianych po wszystkich bibljotekach świa-
ta. Króluje tam rzecz arcyludzka, nię-
śmiertelna głupota, z którą nawet bogo-
wie walczą daremnie. Posłuchajmy bo-
wiem, W jednej z bibljotek francuskich

wynaleziono dzieło księdza Fiarda, trak-
tujące o przyczynach wielkiej rewolucji.

Jakobini francuscy to — według niego—
potomkowie dawnych czarnoksiężników
i czarownic, Moc działania wzięli od
szatana, Zwycięstwo rewolucji jest zwy-
cięstwem króla piekieł, Serdecznie nie-

nawidzieć musiał rewolucjonistów zacny
ksiądz Fiard.
W bibljotekach angielskich można

znaleźć dzieło, wydane przed 100 laty
zgórą, którego autor, podobno ówczesna
powaga naukowa, dowodzi, iż żegluga
parowa jest nie do pomyślenia, gdyż i-

lość węgla, którą musiałby zabrać okręt,

udający się w dalszą podróż, przekroczy-
łaby jego wagę. Okręt musiałby nie-
chybnie utonąć, Jeden z prołesorów od-
rzuca pomysł kolei żelaznych, gdyž wi-
dok pędzących pociągów przyprawić

musi ludzi i zwierzęta o mdłości,
Rozprawa o „szkodliwym sposobie po-

dróżowania i walce koniecznej z potwo-

rami ludzkiej fantazji” znalazła wielu

zwolenników i przeciwników, Pogodził

oba odłamy pewien autor, który, dla za-
pobieżenia skutkom, podanym w dziele
profesora, radził postawić wzdłuż torów  

wysokie płoty, zasłaniające widok pę-
dzących pociągów. Entuzjaści kolei ra-
dzili natomiast budować tory w płasz-
czyźnie falistej, co rzekomo miało zwięk-
szać szybkość pociągów, które, jak to
matematycznie wyliczono przy z,eździe
w dół, zyskiwałyby w postępie geome-
trycznym na szybkości, straconej przy
wspinaniu się w górę. Jednem słowem
śniła się wówczas niektórym uczonym
kolejka z „wesołego miasteczka”,

PARYŻ BEZ TRAMWAJÓW
Plaga wszystkich prawdziwie wielkich

miast — tramwaje, mają niebawem znik-
nąć z Paryża. W myśl rezolucji, przyję*
tej w tych dniach przez radę generalną

departamentu Sekwany, wszystkie i-
stniejące jeszcze linje tramwajowe, za-
równo w Paryżu, jak i na peryferjach, za-
stąpione być mają w ciągu 1936 i 1937
*oltu przez autobusy. Stopniową likwida-
cję linij tramwa'owych w Paryżu rozpo-
częto w 1931 roku. Będzie ona delini-
tywnie zakończoną w 1937 roku.

51 LAT BISKUPSTWA
Zmarł w tych dniach senjor biskupów

co do sakry biskupiej, Msgr. Kersuzan.
Zmarły książę kościoła urodził się 25
maja 1848 r, w Grańdchamps, we Francji.
Х r. 1884-ym otrzymał on sakrę bisku“
pią z przeznaczęniem na stolicę biskupią
w Cap Haitien (na Haiti), W r. 1929:ym
ustąpił z tego posterunku z powodu po-
deszłego wieku, otrzymując tytuł arcybi-
skupa Sergiopolis. Przeszedłszy w stąn

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKALITERACKA
Film o Mickiewiczu, — Jak wiadomo, w

Sowietach nakręcony będzie film biograficz-

ny z życia Adama Mickiewicza, Obecnie li-

terat sowiecki L. Grossman kończy opraco-

wywać scenarjusz tego filmu, nad którego

realizacją czuwać będzie rada artystyczna

poety, szczególnie okres około 1820 roku,

w której, zasiada również publicysta sowie-

cki Radek. Scenarjusz uwzględnia młodość

dalej dziąłalność rewolucyjną w Wilnie,

okres więzienia u Bazyljanów, i t. d, Głów-

na intryga rozgrywa się na szeroko pomalo-

wanem tle epoki ze specjalnem podrysowa-

niem okresu spisku dekabrystów. Zgóry mo-

żna okresu spisku dekabrystów, Zgóry mo-
żna nie mieć zaufania do — tendencyjnego

filmu robionego przez Żydów w Sowietach

dla swoistych celów. 3

KRONIKANAUKOWA
Stypendja dlą studentów włoskich wPol-

scę, — Minister oświaty w Rzymie ogłosił

konkurs na dwa stypendja uniwersyteckie

dla obywateli włoskich, którzy ukończyli

studja niedalej jak przed 5 laty i pragną

kontynuować je w Polsce. Jak wiadomo,

stypendja takie są wzajemne, na podstawie

układu kulturalnego, istniejącego między

Polską a Italią.

Odznaczenie prof, Cieszyńskiego. — Wy:

dział wykonawczy Międzynarod. Zw, Dea-

tystycznego przyznał nagrodę Millera, t. J.

najwyższe odznaczenie za pracę naukową

i orgapizacyjną, prof, dr, Antoniemu Cie
szyńskiemu, dyrektorowi kliniki stomatolo-

gicznej Uniwersytetu Twowskiego. Złoty

Mednl Millera zostanie wręczony laureatowi

ną Międzynarodowym Kongresie dentysty-

canym, który odbędzie się w roku przyszłym

w Wiedniu. Dodać trzeba, że Wydz. Wyk.
Miedz, Zw, Dent, składa się z przedstawicieli
52 krajów europejskich i zamorskich, oraz

że Medal Millera przyznawany jest co 5 lat,

ZJAZDYNAUKOWE_
Zjazd inżynierów budowlanych. — W Ka-

towicach odbędzie się od 10 do 12 stycznia
1936 r. zjazd polskich inżynierów budowla-
nych, poświęcony konstrukcjom inżynier
skim. Zjazd ten ma na celu przedstawić do-
robek polskiej nauki w zakresie konstrukcyj
inżynierskich w budownictwie i mostownic-

twie oraz wskazać drogi rozwojowe polskim
konstruktorom na przyszłość. Jako pierw-
szy tego rodzaju zjazd w Polsce skupi on
wszystkich pracujących w zakresie proje-

ktowania i wykonywania konstrukcyj sta-

lowych, żelbetonowych, drewnianych i in-
nych, oraz dać wszechstronny przegląd wy»

konanych budowli inżynierskich w Polsce,
Zgłoszenia referatów i uczestnictwa w Zje-
ździe należy nadsyłać pod adresem Sekreta-
rjatu Polskiego Związku Inżynierów Budo-
wlonych, Warszawa, ul, Czackiego 1, tel,

"2-28 12,

Pamiętaj 0
bezrobotnych

  narodowcach

spoczynku przeżył swoje złote gody bi-
skupie.

ILOŚĆ KARDYNAŁÓW

Po śmierci ks, kardynała Lafontaine'a
liczba członków kolegium kardynalskie-

go spadła do 49. W niektórych czasopi-
smach ukazała się z tej okazji notatka, że

obecnie mamy najniższą cyfrę kardyna-
łów od czasu rewolucji francuskiej.

Jest to nieścisła informacja, gdyż za
czasów 4, p. Papieża Piusa X spadła licz-
ba członków kolegjum kardynalskiego do
45. W latach 1908, 1909 i 1910 ani jeden

kapelusz kardynalski nie został udzielo-
ny, Tymczasem wymarło wielu starszych
wiekiem purpuratów. W jesieni 1911 r.

zostało z ogólnej liczby tylko 45 kardy-
nałów. Wówczas to dopiero 27-go listo-

pada 1911 r. odbyła się znana „wielka
promocja”: 19 nowych członków koleg-
jum kardynalskiego zostało powołanych
z różnych stron świata. Wówczas to—
po paru wiekach przerwy — został po-
wałany do kolejum kardynalskiego znów
Holenderczyk w osobie Redemptorysty,
Van Rossum'a, późniejszego prefekta
propagandy, Z kreowanych 27.11.1911 r.
purpuratów żyje jeszcze trzech: Pigna-

telli, dziekan św, kolegjum, nadto; kar-
dynał O'Connel i kardynał Bisleti.

Czy obecnie znów jesteśmy przed
„wielką promocją" — niewiadomo.

NAJDŁUŻSZY WYRAZ

Amerykanie w poszukiwaniu coraz to
nowych rekordów, szczycą się obecnie u-
kuciem nowego terminu naukowego w

| medycynie, który ich zdaniem, jest naj-
"dłuższym wyrazem, jaki kiedykolwiek pojawił się w którymkolwiek języku  

Rzeczpospolita krytyków
Na marginesieI

Na 4 zeszycie z datą lipca b. r.
skończył się pierwszy rocznik „Mar-
chołta”, Zjawisko w kulturze literac-
kiej współczesnej wcale nie obojętne.
Warto się przyjrzeć wartości społe-
cznej, jaką w ciągu roku nowe pismo
Pelsce przyniosło.

Redakcja „Marchołta” zdaje się
nejchętniej słyszy zdania otwarte, su-
rowe, Po pojawieniu się 1 zeszytu
kwartalnika pisał o nim Z, Wasilew-
ski: „Wydobycie na pierwszy plan
osobowości twórców i wartości ideo-
wych — to wielkie hasło. Chodzi tyl-
ko o to, jakie wartości będą uwzględ-
niane., Czy znajdzie się mie'sce na
idee nafbliższe duchowi polskiemu,
któremi się odżywia bezpośrednio ży-
cie nirodu — to e'e pokaże w nastę-
pnych zeszytach, Skoro na serjo ma-
mv mówić o literaturze i kulturze na-
rodowej, to mustmy wvdobyć na czoło
wartości wieczystych ideę narodn ja-
Iro osobowości twórczej”, (Kurį.
Pozn.).
Otóż „Marchołt” do tei pory nie

zdobył, a może tylko nie odsłonił wła-
anefo oblicza ideoweto, Owszem to-
leruje bezplanowość ideową. Nie mó-
wiąc już o sprawie w dzisiejszem ży-
ciu naiwažnie'szeį, o zaieciu stanowi-
sk» wobec votežnvch idei snołeczno-
politycznych, z któremi kultura dziś
chodzi w parze, nie zdobył się „Mar-
chołt" nawet na decvzie wobec szcze-
cółowych zagadnień kultury.

Wiele np. poświęcił miejsca społe-
cznym zasadnieniom literatury i sztu-
ki. Wjaki sposób?

Czwarty zeszyt „MarchoHa“ przy-
nosi rozprawę M. Dąbrowskiej p, t.
„Zawód literacki jako służba społecz-
na", której konkluzja brzmi: „zostaw-
my artvstę samemu sobie“, artysta
służy jedynej idei — pięknu. Zaraz
następny artykuł R. Dyboskiego: „Li-
teratura i moralność" sławi postulat
wychowywania człowieka przez lite-
raturę „wolne działanie moralne" i
żąda od twórców pewnych stałych
norm etycznych. Przy końcu zeszytu
pisze p. Rostkowska o „pojęciu ten-
dencji w sztuce”, uważając, że wszel-
kie na ten temat spory wypływają po-
prostu z.. niezrozumienia terminu
„tendencja”. Na miano tendencv'nych
zasłusują tylko utwory o. wyraźnych
znamiomach formalnvch tendencvinos-
ci. Z tem zacadnieniem wiąże się po-
6lod na interencję państwa w sprawy
kultury. Potenia sie te ingerencie w
Niemczech hitlerowskich w artyku-
łach Dabrowskiej i ;,Test*rach państwo
wych”, a w krytyce „Muzyka polska
w  niebezpieczeństwie" sławi się
Niemcy słowami: „Niemcy, które nie
szczedza miliardów na zbrojenia, nie
zaniedbują jednak dziedzin kultury”.

To nie jest pozorna sprzeczność, bo
w tym samym artykuliku raz się mó-
wi o naszych stosunkach: „Do świata
sztuki wkradły się pojęcia zupełnie
obce, polityczne, wyróżnianie osobi-
stošci ustosunkowanych i t, p.“, a nie-
co przedtem: „Dotychczasowy biernie
bezplanowy i nieracjonlny stosunek
winien przetworzyć się w trwałą opie-
ke państwową nad sztuką”... Ależ
właśnie ta „opieka'” wyraża się (i na-

świata. Tym najdłuższym, 18-zgłosko-
wym wyrazem jest „pneumoultramicro-
soopisoilicovolcanokoniosis" i służy dla
określenia choroby płuc, wywołanej wdy:
chaniem pyłu wulkanicznego, znajdują
cego się w powietrzu.
Rekordu Amerykanom  pozazdrościli

Niemcy, mistrze od tworzenia wyrazów
złożonych, którzy ukuli również 18-zgło-
skowy, ale bijący rekord ilością liter, wy-
raz: „Reichspostamtszeitungsexpedi-
tionssekretarstellvertreter', oznaczający
tylko zastępcę sekretarza ekspedycji
dzienników przez pocztę Rzeszy. Długi
tytuł, a stanowisko niewielkie.

PIWO FARAONÓW
"Bawiąca obecnie w Egipcie amerykań-

ska ekspedycja archeologiczna dokonała
niezwykle ciekawego odkrycia. Po bliż-
szem zbadaniu szczątków waz, znalezio-
nych w grobowcu faraona Zovor, który
żył przed 50 wiekami, okazało się, że za-
wierają jakąś masę koloru .brązowego.
Masę poddano chemicznym '/badaniom,
które wykazały, że są to zaschnięte
resztki piwa, przechowywanego w dzba-
nach. Podobnego odkrycia dokonano w
wazach, znalezionych w grobowcu królo-

wej Metit - Aucoun, co wskazywałoby,
że piwo nietylko było znane, ale bardzo
lubiane na dworze faraonów. Wszystko
już było, — nawet piwo!

ŚMIECH KOSZTUJE
Pewien sławny impresarjo cyrkowy był

obecny na premierze, w której występo”
wał lansowany przez niego komik. Pu-
bliczność zaśmiewała się z świetnych ka-
wałów znakomitego komika. Jedynie im-
presarjo, który siedział w pierwszym rzę-
dzie, zachowywał się z miną znwdon>ge

“

tomu „Marcholta“
pewno nie zmieni się to w obecnych
stosunkach) w „wyróżnianiu osobisto-
ści ustosunkowanych” i t. p. |

„Marcholt“ symbol  nieustępliwości
nie powinien chyba holdowė modne-
mu dziś eklektyzmowi, a raczej stra-
śaniarstwu ideowemu. Bo doprawdy
gdzie jego idea?Czyżby w ustawicznej,
niekiedy nieznośnej krytyce wszy-
stkiego, w nieustannem zrzędzeniu na.
wszystko i nieafirmowaniu niczego?
„Marchołt" nietylko w dużej mierze

odlatuje od życia, popada w abstrak-
cje staje się rzeczpospolitą krytyków.
uCzyn” propagowany w ten sposób, jak
w artykułach p, Makarewicza jest tyl-
ko mówieniem o czynie. Przewrażli-
wienie krytyków, skupiających się w
„Marchołcie” widzi w Polsce jedną
barwę — czarną i niestety już zgóry
znaczy czarne szlaki prądom przyszło-
ści, np. racjonalizmowi.

Jakże nieznośnie belferski jest taki
sąd prof. Dyboskiego: „Dwa roman-
tyczne bożyszcza — demokracja i na-
cionalizm — szybko dziś tracą swój
dawny blask", Nacjonalizm według p.
Dyboskiego objawia się „przez fa-
natyczne i mordercze wybryki zdzi-
czenia politycznego”, Nieznośne jest
też ciągłe odwracanie oczu od rzeczy-
wistości polskiej. Gdy się mówi np.
o idei narodowej, bierze się za przy-
kład Niemcy, Włochy,. Francję. O
innych ideach tak samo,

Czy u nas niema idei? -
Wstydliwie się o nich milczy, jedy-

nie A. Górski wystąpił dwukrotnie,
choć też z niedopowiedzeniami i ana-
chronizmami. Coprawda nie wszyscy
współpracownicy „Marchołta” wiedzą,
co to jest polski program narodowy, a
nawet poprostu, co to naród? K. Wy-

| ka w „Prądach duchowych wśród mło-
| dzieży francuskiej” naród uważa za
| mieszaninę narodowości. Nie można
tak nie silić się na zrozumianie istoty
narodu! GK
A može „Marcholt“ przerażony

chłodnem przyjęciem sanacji, boi się o
życie? Nic nas to nie obchodzi, Kultu-
rę buduje się nie krytykowaniem, nie
„szukaniem”, ale jej planowaniem i
stawianiem. Kto ma ambicje budowa-
nią kultury w Polsce, musi być gotów
na ciosy ze zmurszałych rumowisk.
„Marchołt" jednak działa  pobudza-
jąco. Nie mówi się tu o jego niezwy -
czajnych zaletach literackich, ale "i
społecznie zawiera on w sobie bogate
złoża ideowe. Czasem świadomię gło-
szone, czasem nie. Bezcenne są wszy-
stkie artykuły redaktora głównego,
prof. Kołaczkowskiego, A. Górskiego:
„Obrachunki”, „Piłsudski i młodzi”,
mądrze zacytowane poglądy francu-
skie na komunizm w artykule K. Wyki,
druzgocąca krytyka obecnej polityki
rządu na wsi przez Fr. Mączkę w re-
cenzji „Pamiętników chłopskich”.
Gdyby „Marchołt” szczerze chciał

dopowiedzieć swoje przekonania ideo-
we musiałby służyć wyłącznie kultu-
rze narodowej. Ale naród ma już swo-
je drogi i trzebaby na nie odważnie
wstąpić. Ale wtedy...

"AN BIELATOWICZ.

lorda. — „Nie podoba się panu ten wy-
stęp”, zapytał go sąsiad. „Ależ, panie —
odparł impresarjo — ja się poprostu du-
szę ze śmiechu, ale nie mogę tego oka-
zać, bo ta bestja — tu impresarjo wska-
zał dyskretnie na komika — zażądałaby
ode mnie conajmniej tysiąc franków ty-
godniowo podwyżki”.
W interesach trzeba dobrze maskować

swe prawdziwe uczucia.
RESTAURACJA SOBORU św. ZOFJI

W Kijowie zdecydowano odrestauro-
wać słynny sobór św. Zofji w Kijowie, w
którym spowodu złego stanu murów ule-
gły już częściowemu uszkodzeniu wspa-
niałe freski, podobne fakturą i prawie tej
samej wartości zabytkowej co freski 40-

boru stambulskiego.
WYMOWNE CYFRY

Z artykułu, ogłoszonego w „China
Christian Year Book” przez O. Diętza,
sekretarza komisji synodalnej w Pekinie,

14 Chińczyków, w tem 9 kondjutorów lub
wynika, że w Chinach na 89 biskupów jest
sufraganėw, a na 20 prefektów apostol-
skich jest 8 krajowców, Liczba kapłanów
wynosi 1014, w tem 1647 Chińczyków i
więcej aniżeli połowa z 1148 Braci re-
krutuje się z krajowców, Siėstr Chinek
jest 3310, Sióstr białych 1831. Misjona-
rzom i Siostrom dzielnie pomaga spora
rzesza ludzi świeckich, 7381 katechistów
i 4452 katechistek, 8683 nauczycieli i
6249 nauczycielek, razem 11.833 kate-
chistów i 14.932 sił nauczycielskich, W.
roku 1935 przybyło 500 nowych katechi-
stów i 2100 nauczycieli,
Liczba katolików osiągnęła  cytrę

2.702.468, W ostatnim roku nawróciło się
18 908 osóh Ka'--hwmonów jest 465.000.

 



 

Współczesne zagadnienia amerykańskie
Stany Zjednoczone Ameryki Pół-

nocnej stanowią oddzielny świat z któ-

rego odrębności można zdać sobie
sprawę badając wielkie, i nieistniejące

w naszej starej Europie, zagadnienia

polityki amerykańskiej, a raczej całe-

$0 życia amerykańskiego.

„Z pośród państw europejskich, chy-

ba tylko w Polsce w związku z kwe-

stją żydowską, isnieje tak poważny
problem ras, jak w Stanach Zjed. Am.

Półn. Indjan, w wielkiej republice a-
merykańskiej, jest około 332 tysiące,
nie mą przesądów co do małżeństw
mieszanych z niemi i nie ma zagadnie-

nia indyjskiego. Inaczej jest z murzy-
nami „którzy stanowią 11 proc. lud-

ności (11 miljonów 891, 143). Moralno-

gospodarcze zagadnienie niewolnict-
wa i polityczny problem stosunku po-
szczególnych stanów do rządu federal-
nego komplikowało przez dziesiątki
lat życie w Stanach Zjedn. Am. Półn.
właśnie na tle sprawy murzyńskiej.
Zwycięstwo północnego cenralizmu
w wojnie secesyjnej wydało stany po-
łudniowe murzynom, udzielając pra-
wa głosowania czarnym i odbierając
śo tym obywatelom, którzy walczyli

z'rządem związkowym. Dopiero po
kilku dziesiątkach lat, doszła do skut-
ku reakcja i n. p. w Luizjanie w r. 1898
udzielono prawa głosowania tym,
„których dziadkowie mogli głoso-
wać" (1.
Problem murzyński istnieje obecnie

na całym terytorium Stanów Zjedno-

czonych i jest w ścisłem tego słowa
znaczeniu zagadnieniem rasy. Niezwy-
kła ostrość i trudność rozwiązania
sprawy murzyńskiej, stała się przyczy-
ną bardzo zdecydowanej polityki wo-
bec emigracii przedstawicieli rasy żół-
tej. Ta imigracja dotyczy nietylko
zagadnienia rasowego, ale również pu-
blicznego wielkiego zagadnienia: Oce-
anu Spokojnego. 75 tysięcy Chińczy-
ków i 140 tys, Japończyków jest uwa-
żanych przez Amerykanów, za ozna-
kę inwazji żółtej i od r, 1879 Ameryka-
nie zwalczają napływ żółtych koloni-
stów, Zagadnienia rasowe przyczynia-
ją się do stworzenia wspólnej indywi-
dualnoścj zbiorowej dla białej ludnoś-
ci Stanów, która dotąd nie jest, w eu-
ropejskiem tego słowa znaczeniu na-
rodem, Cała ludność Stanów Zjedno -
czonych Ameryki Północnej prze-
ciwstawia się czarnym i żółtym, ale
dzieli ją problem narodowościowy.

Anglicy, Holendrzy i Szwedzi skła-
dają się na pierwotną ludność białą
Stanów Zjednoczonych; w ciągu pier-
wszych sześćdziesięciu lat niepodle-
głości, przybył miljon emigrantów, a
w ciągu następnych czterdziestu lat,
dziesięć miljonów; ci emigranci, Niem-
cy, Anglicy i Irlandczycy byli jeszcze
prawdziwymi kolonistami — pioniera-
mi, Od r, 1888 do 1914 r. przybyły 22
miljony emigrantów, ale byli to przed-
stawiciele narodów łacińskich i sło-
wiańskich, już nie pionierzy tylko pro-
letarjusze, Władze amerykańskie zaję-
ły bardzo brutalne stanowisko, klasy-
fikując imigrantów według narodo-
wości i w r. 1927 na 150-tysięczny
kontyngent imigrantów, pozwolono
przybyć 60 tys: Anglików i Irland-
czyków 50 tysiącom Niemców, a tylko
koło 4 tysiącom Włochów i koło 2 ty-

 

 

siącom Rosjan. Wobec 12 miljonów
starają się zupełnie zahamować imi-
grację.

Prócz antagonizmu ras i narodowoś-
ci, istnieją jeszcze wielkie antagonizmy
terytorjalne: północy z południem,
wschodu z zachodem. Antagonizm pół-
nocy i południa ma charakter polity-
czny, konstytucyjny, gdyż północ bro-
ni centralizmu, a południe — autono-
mji lokalnej; wschód z zachodem ście-
rają się na tle gospodarczem wskutek
tego, że wschód reprezentuje prze-
mysł, a zachód rolnictwo. Naprężenie
między północą i południem osiągną-
wszy punkt szczytowy w czasie wojny
secesyjnej nie ma dzisiaj takiego zna-
czenia jak antogonizm przemysłowego
wschodu z rolniczem zachodem. Okre-
sy pomyślności gospodarczej łagodziły
naprężenie, trwający od r. 1929 kryzys
zaostrzył przeciwieństwa. Ściśle poli-
tyczne, ideowe antagonizmy znajdują
zwykle odzwierciadlenie w partjach
politycznych; wbrew zdaniu p. Firmin-
Roz'a, autora studjum specjalnie po-
święconego politycznym zagadniom w
repub. półn. - amerykań, (Firmin-Roz
— Les grands problemes politiques des
Etats Unis) życie amerykańskie po-
zbawione jest idealizmu i ideologizmu
tak rozwiniętego w Europie.
Charakteryzując amerykańskie par-

tje polityczne p. Roz sam stwierdza, że
żywotne opozycje nie istnieją między
partjami i przedstawiciele jednej par-
tji często w praktyce wykonywują
program drugiej , np. „„demokratycz-
ny” prezydent Franklin Roosewelt
przyszedłszy do władzy ze szczerymi
zamiarami liberalno - gospodar. został
wskutek kryzysu zmuszony nietyko do
kontynuowania, ale nawet do zaostrze-
nia „republikańskiej” polityki samo-
wystarczalności gospodarczej', Polity-
czne organizacje miały treść rzeczywi- .
ście polityczną w dawniejszych okre- |
sach życia Stanów Zjednoczonych; fe- !
deraliści i autonomiści, zwolennicy u-
trzymania niewolnictwa i zniesienia
$o, tworzyli kiedyś prawdziwe, różnią-
ce się między sobą partje polityczne;
w ostatnim dzieśiątku lat zeszłego stu-
lecia, hasło bussinessu pochłonęło ha-
sła polityczne, a optymizm ogółu
warstw pracujących przeszkodził po-
wstaniu stronictw klasowych. Dopieso
teraz (p. Firmin-Roz tego nie uwzglę-
dnia) wielkie plany społeczno - gospo-
darcze prez. Roosevelta przekona-
ły go o pierwszorzędności zagadnien'a
politycznego i wysunęły sprawę refor-
my konstytucji, którą Roosewelt na-
zwał „anachronizmem z czasów konia
i wózka”,
W Europie mało są znane amery-

kańskie sposoby rozstrzygania sytua-
cyj, które na naszym kontynencie mo- ;
głyby stać się przyczyną wielkich po- |
w'kłań. Kryzys przeżywany obecnie w
Stanach Zjedn. Am, Półn. ma bezwąt-
pienia inny charakter, niż kryzys z r. |
1894, który poskromiono aresztując ;
wszystkich uczestników marszu głodo-
wego na Waszyngton za „zdeptanie
trawników przed parlamentem". Kry-
zysy znają Amerykanie już od r. 1819,
wyrfkały one ze zbyt nagłej deflacji z
powodu złych zbiorów lub spekulacji.
Od r. 189%6 do końca r. 1929, był okres

Wynalazki w żegiucze
podwodnej

Najpierw wspomnijmy o jednej no-
wości, skierowanej nie do celów wo -
jennych, którym dotychczas żegluga
podwodna niemal wyłącznie służy, lecz
do celów naukowych. Prasa zagranicz-
na podaje wiadomość o długiej podró-
ży holenderskiej łodzi podwodnej z
Holandji do Indji wschodnich drogą
rzez ocean Atlantycki, koło przyląd-
L Dobrej Nadziei, przez ocean Indyj-
ski, naokoło Australji Droga jak wi-
dzimy bardzo daleka, przedsięwzięta
prawdopodobnie dla wyprobowania
przedewszystkiem wytrzymałości i
przydatności rozmaitych  mechaniz-
mów i urządzeń; przy sposobności jed-
nak postarano się o wykorzystanie tej
podróży dla nauki, Łódź zabrała ze
sobą specjalistów: geofizyków wraz z
ich laboratorjum, a ci mogli w ten spo-
sób dokonać wielu pomiarów, dotyczą-
cych zmian siły ciążenia w różnych o-
kolicach południowej półkuli, mało
dotychczas pod tym względem zbada-
nej z przewagi wód nad lądem stałym
w tamtej części globu. Pomiary te ma-
ją na celu między innemi dokładniej -
sze oznaczenie kształtu naszej planety
*i nieco bliższe zbadanie natury warstw,
leżących pod twardą skorupą ziemską,
zgromadzenie danych przemawiają -
cych zalub przeciw hypotezie, o nie-
stałości naszych kontynentów, według

 

której lądy, pływające na płynnej
masie wnętrza ziemi, nie są prawdzi-
wie stałe, lecz zmieniają swe położe-
nie, Pomiary zmian, zachodzących w
natężeniu siły ciążenia w rozmaitych
miejscach globu dają podstawy do są-
dzenia o tych kwestjach, gdyż ciążenie
zależne jest jak wiadomo zarówno od
odległości od centrum ziemi, (a więc
jego zmiany pozwalają wnioskować o
dłuższym lub krótszym promieniu
ziemskim w tym miejscu, czyli 6
kształcie ziemi), jakoteż od koncentra-
cji materji, a więc od tego co się pod
nami znajduje.
W podróży łodzi holenderskiej u-

jawniła się więc współpraca wojny z
nauką w tym lepszym kierunku, mia-
nowicie kiedy wojna oddaje przysługi
nauce; regułą jest niestety wypadek
odwrotny, t. j. kiedy wojna wyzysku-
je do swych celów zdobycze nauki „i
staje się coraz groźniejszą, tak że już
dziś się mówi, że niebawem wojna bę-
dzie równoznaczna z wytępieniem
stron wojujących.

Żegluga podwodna naturalnie nie
straciła po wojnie swego znaczenia i
„państwa morskie gorliwie pracowały
nadal nad jej udoskonaleniem. Ale na-
wet w opinji ogólnej zyskała znów na
aktualności z chwilą gdy stało się wia-
dome, iż Niemcy przystąpiły do odbu-

 

dobrobytu przerwany w r. 1907 krót-
kim kryzysem wywołanym przez spe-
kulację i w r. 1920 przejściem z okresu
gospodarczego wojennego do pokojo-
wego (koszty utrzymania w r. 1919
były o 77 procent wyższe niż w r.
1913). Kryzys rozpoczęty w r. 1929
jest, jak słusznie podkreśla p. Roz,
kryzysem całego „systemu amerykań-
skiego”.

Cechami charakterystycznemi tego
systemu są maszynizacja i podział рг --
cy, jak jak największa produkcja obli-
czona na największy zbyt, ułatwiony
przez sprzedaż na kredyt i użycie jak-
najbardziej udoskonalonej reklamy, W

| latach powojennej prosperity ekspan-
sja producentów i finansjery- amery-
kańskiej skierowała miljardy dolarów
do Europy { па inne kontynenty, przez
to zgotowano kryzys przemysłowy,
rozwijając industralizację i samowy*
starczalność odległych rynków; przez
to samo przygotowano kryzys finanso-
wy wobec „zamroženia“ kredytów u
dłużników zagranicznych,

Nadprodukcja, bezrobocie, nędza
rolników zmusiły prezydenta Roose-
welta do obniżenia kursu dolara. Poli-
tyka gospodarcza i sytuacja Stanów
Zjednoczonych związane są z zagad-
nieniem taryf, Od dziesiątków lat
skarb amerykański opiera swoje do-
chody na olbrzymich cłach; w czasie
dobrobytu rządzili  „republikanie”,
zwolennicy ceł, dzisiaj skrajny sy-
stem taryfowy i autarchję zmusze-
ni są stosować „demokraci.

W polityce zagranicznej istnieją dla
Stanów Zjedn, Am, Półn. dwa zagad-
nienia: stosowanie dokryny Monroego
i problem oceanu Spokojnego. W obu
sprawach kierują się Stany Zjednoczo-
ne egoistycznemi wytycznemi i dwu-
znacznemi. Doktryna Monroego o nie-
tykalności kontynentu amerykańskie-
go została sformułowana, gdy od pół-
nocy groziła kontynentowi amerykań-

, skiemu Rosja, zaś przed Ameryką po-
| łudniową stała ewentualność inter-
wencji świętego przymierza na rzecz
Hiszpanii. Na Stany Zjedn. Am, Półn.
dokryna Monroego nałożyła obowią-
zek niewtrącania się do resztek kolo-
nji państw europejskich w Ameryce i

| do nieinterwencji w sprawach europej-
| skich, Cała ewolucja dokryny Monro-
ego, dokonywana przez politykę Sta-
nów Zjednoczonych, polega na wzma-
cnianiu obowiązków jednostronnie na-

, łożonych na Europę i na uwalnianiu
się od obowiązków przyjętych przez

' Stany Zjednoczone. Przez wojnę z
Hiszpanią w r. 1898, zdjęły z siebie

| Stany Zjednoczone obowiązek doty-
| czący kolonii europejskich, a udział w
ostatniej Wielkiej wojnie stał w sprze-
czności z obowiązkiem nieinterwenjo:
wania w Europie, Wobec Ameryki po-
łudniowej stosują Stany Zjed, Am.

* Półn, politykę imperjalizmu gospodar-
| czego, nie cofając się przed imperja-
lizmem politycznym, jak teśo dowodzi
sprawa kanału panamskiego.

Interwencje polityczne i gospodar-
cze Stanów Zjednoczonych w Europie
nie miały dla starego kontynentu po-
myślnych skutków, W okresie amery-
kańskiej wojny o niepodległość, Fran-

 
 

: bezrobotnych w r. 1932, Amerykanie
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dowy swej floty podwodnej, wpraw-
dzie w postaci t. zw. łodzi „kieszonko-
wych”, małych rozmiarów, ale pewno
dość wydajnych, tak jak owe „kie-
szonkowe'” niemieckie pancerniki, któ-
re dają wiele do myślenia konstrukto-
rom innych państw. Istotnie nie jest
wykluczone uzyskanie dziś większej
gwarancji sprawności łodzi przy zre-
dukowanych rozmiarach, a to dzięki
zmianie napędu łodzi,

Dotychczas łodzie podwodne poru-
szane były przy pływaniu na po-
wierzchn i motorami _ spalinowe-
mi, pędzonemi gazoliną, czy innemi o-
lejami ciężkiemi, natomiast pod wodą
działały motory elektryczne, zasilane
prądem z baterji akumulatorów. Gdy
akumulatory się wyczerpały, łódź wy*
pływała na powierzchnię i ładowała je
nanowo, puszczając silnik spalinowy i
prądnicę. Takie podwójne wyposaże-
nie było konieczne, gdyż pod wodą sil-
nik pędzony np. gazoliną pracować nie
mógł: nie było ce robić z wytwarzane-
mi przezeń gazami, które oczywiście w
krótkim czasie zatrułyby zupełnie at-
mosferę łodzi. Akumulatory nie są jed-
nak wygodne w użyciu, zwłaszcza dla
łodzi podwodnej, gdzie każdy kawałek
miejsca jest cenny. Jak dziś wie każ-
dy radjosłuchacz, są to urządzenia
bardzo ciężkie, a o ile chodzi e pojem-
ności, wystarczające do zasilania mo-
torów o 1000 koni siły, zajmują wiele
miejsca. Oprócz tego mają dla łodzi
podwodnych tę jeszcze przykrą stro-
nę, że gdy się do nich dostanie woda
morska, zawierająca sól, i zmiesza z  

LISTY Z CZECHOSŁOWACJI
 

Stosunki kulturalne polsko-czeskie
Współpraca polsko-czeska przed 40 laty — Stosunki

$t. Przybyszewskiego z Pragą — Jubileusz oddanego

przyjaciela Polski
Praga, w sierpniu.

Jak wiadomo, Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk w Gdańsku zamierza wy-

dać pod redakcją dr. Stanisława Hel-
sztyńskieśo duży zbiór listów Stani-

sława Przybyszewskiego, wraz z mo-
nośrafją o życiu i dziełach pisarza.
Imponujący wysiłek Towarzystwa
wzbudził zainteresowanie i w Pradze.

P. Karol Krejczi zapowiada na łamach
„Lidovych Novin“, że pomnikowa pu-
blikacja będzie zawierała rozdział,
poświęcony literaturze czeskiej, z

którą łączyły Przybyszewskiego licz-
ne węzły. Współpracował on zwła-
szcza z „Przeglądem Współczesnym'
Arnolda Prochazki, Roczniki „Prze-
ślądu', wspomnienia pisarza i_jeśo
listy, zaczerpnięte ze zbiorów Emila
Leszehrada, Karola Kaminka i K.
Zinka rzucają na tę współpracę nie-
zmiernie ciekawe światło.
Sama kolekcja Zinka składa się z

59 listów Przybyszewskiego, pisanych
przeważnie po niemiecku, oraz z dwu
lietów żony jego, Dagny. W pierw-
szvm z nich, noszącym datę 9 paź-
dziernika 1895, Przybyszewski wyra-
ża zgodę na przekład dzieła swego
„Zur Psychologie des Individuums“,
kióre ukazało sie potem w II roczniku
„Prześlądu”. Tak nawiązany kontakt
pogłębiał się stale i stawał coraz ser-
deczniejszy. Za pośrednictwem pisa-
rza naszego trafili do „Przeglądu”
Dehmel,  Liliencron, Deuthenday,
Schlaft, Maubert, P. Louis, Munch,
Vigeland, Peterich, Rons i Goya.
Przybyszewski przysyła do Pragi cha-
rakterystyki literackie, tłumaczenia i
reprodukcje ich dzieł, pomaga Procha-
zie w nawiązaniu z nimi stosunków
bezpośrednich,

Własne prace daje bezinteresownie.
Zrzadka jedynie, usprawiedliwiając
się ciężkiemi warunkami materjalne-
mi, napomyka Prochazce delikatnie
o honorarium, a otrzymawszy je, dzię-
kuje z gorącą wdzięcznością. Kiedyś
oznajmił przyjacielowi czeskiemu, iż
śra na loterji i że jeśli wygra wiele
pieniędzy, przyjedzie do Pragi i zało-
ży tam prześląd polsko-niemiecki, u-
trzymany w podobnie wytwornym
stylu, jak czasopismo Prochazki. „Z
Pragi zdobędziemy cały świat"; dodał
„włosy stawałyby na głowie z tego
wszystkiego, o czembym tam pisał”.
Nie wydrat. Musiał zrezygnować ze
śmiałych projektów...

Redagując od r. 1898 „Życie” w
Krakowie, utrzymywał nadal żywą
łaczność z Pragą. Uznał odrazu i do-
cenił należycie talenty Otokara Brze-
DOVANOSTaTAS RNR KNM KIACKS

klin zorganizował masonerję francus-
ką, przyśotowując Wielką rewolucję;
udział Wilsona na konferencji poko-
jowej 1919 r. nie pozwolił wyzyskać
zwycięstwa; interwencje w sprawie
długów wojennych, zawarte pod au-
spicjami amerykańskiemi układy gos-
podarcze i inflacja kredytowa przyczy-
niły się do dezorganizacji powojennego
życia Europy.

L. G.

kwasem akumulatorowym, zaczyna na-
tychmiast wydzielać się wysoce trują-
cy gaz chlor. W ten sposób jakaś niesz-
czelność obezwładnia załogę zanim ta
może pomyśleć o ratunku; dodaje to
jeszcze jeden punkt do i tak długiego
rejestru niebezpieczeństw podwodne-
go żeglowania,

Otóż obecnie posunięte są już dość
daleko próby zastosowania jednako-
wego popędu zarówno nad wodą, jak i
pod wodą i obycia się bez akumulato-
rów, zatrzymanych tylko jako drobna
rezerwa do oświetlenia i in. Główne
funkcje silnika popędowego spełniałby
w takim razie motor pędzony t. zw. ga-
zem piorunującym, t. zn. mieszaniną
wodoru z tlenem. Gaz ten po spaleniu
przy eksplozji w cylindrach silnika da-
je produkt jako spalenia chem. czystą
wodę, naturalnie w postaci pary. Nie-
ma konieczności wypuszczania jej na
zewnątrz, wystarczy skierować ją do
rezerwoaru, chłodzonego wodą. której
w morzu nie brakuje, a będzie się tam
spokojnie skraplać, żeby po jakimś
czasie zapomocą prądu elektrycznego
rozczepić się znów na składające ją
wodóri tlen i uzupełnić zużyte zapasy
tych gazów. Zamiast tedy podwójnych
motorów napędowych, spalinowego i
elektrycznego, rezerwoarów na gazoli-
nę oraz potężnej baterji akumulato-
rów, mamy w tym wypadku jeden mo-
tor na gaz piorunujący i butle na tlen
i wodór, zawierające te gazy sprężone
do 300 atmosfer ciśnienia, a więc zaj-
mujące stosunkowo niewiele miejsca.
Gaz piorunujący jest bardzo potężnem  

ziny i Karola Hlavaczka, którego nie-

dolę i śmierć odczuł głęboko. W r.

1899 zapowiada przyjazd żony, Daśny,
do Pragi. Później milczy aż do 13 lipca

1900 r.; w liście z dnia tego, pisanym

po polsku i najwyraźniej w wielkiem

zdenerwowaniu, Przybyszewski zawia-

damia Prochazkę o upadku „Życia

i przedstawia Miriama, redaktora

„Chimery”, jako swego następcę. Tra-
giczna śmierćDagny wTyflisie była dla

pisarza ciosem, po którym już się nie

dźwignął. Odzywa się zaledwie raz na

kilka lat, Mimo to przyjaźń trwa, bow

r. 1918 Prochazka, dowiedziawszy się,

że Przybyszewski żyje w niedostatku

w Monachjum, stara się ściąśnąć go

do Pragi. Z nieznanych przyczyn plan

się nie powiódł. Tajemnicę wyświetli-

łyby może odpowiedzi Prochazki, na

nieszczęście jednak wszystkie zaginę-

ły. W każdym razie materjały praskie

wzbogacą walnie wydawnictwo pol-

skiej instytucji kulturalnej w Gdańsku.
*

Panuje tu zwyczaj czczenia zasłuś
osobistości wybitnych w dniu, w któ-
rym spada im na barki nowy „krzy
żyk”, Taki jubileusz, z okazji rozpo-
częcia 60-go roku życia, obchodził
właśnie p. Wieńczysław Szvihovski,
dyrektor biura prasowego, „Centro-
press'u', prezes Zjednoczenia prasy
czechosłowackiej na obczyźnie, tu-
dzież członek zarządów t. zw. „Poro-
zumień prasowych”, istniejących po-
między Czechosłowacją i innemi pań-
stwami.
Twarde życie, które wiódł od dzie-

ciństwa, mogłoby posłużyć pedago-
6om za temat do sawędy szkolnej pod
nagłówkiem: „Jak wytrwałością i pra-
cą zdobywa się wytknięte cele", W.
Szvihovski, pochodzący z czeskiej ro-
dziny osadniczej, która mieszkała
przed laty pod Równem, własnym wy-
siłkiem skończył studja średnie w da-
wnej Rosji, wyższe we Francji, po-
czem w Kijowie kładł podwaliny pod
prasę czeską na emigracji, budząc nie-
strudzenie ducha  patriotycznego
wśród współrodaków. A gdy Czecho-
słowacja odzyskała niepodlesłość, z tą
samą energją orśanizował służbę pra-
sową na gruncie ojczystym.

Przez cały czas swej działalności
wydawniczej i publicystycznej W.
Szvihovski występował zawsze jako
wypróbowany, oddany i wierny przy-
iaciel Polaków. W jego drukarni ki-
iowskiej, wydającej „Czechosłowia-
nina”, bito w r. 1917 nakłady pierw-
szego czasopisma wojskoweśo w Ro-
sji. On był jednym z głównych założy-
cieli „Porozumienia prasowego pol-
sko - czechosłowackiego” i prezesem
należąceśo doń komitetu czechosło-
wackiego. On był i jest zdecydowa-
nym rzecznikiem  jaknajściślejszego
zbliżenia pomiędzy obydwoma brat-
niemi narodami. W dobie.więc, gdy
rozpoczyna nowe dziesięciolecie pra-
cy na niwie dziennikarskiej, trzeba
nolecić przynajmniej te garść danych
biograficznych życzliwej uwadze ogółu
naszego.

W. MADEJSKI.

źródłem energji: spalenie 200 gramów
wodoru w silniku daje przeszło 3 konie
mechaniczne siły przez całą godzinę,
więc Źapasy nie potrzebują być zbyt
wielkie. Obliczono, że dla łodzi pod-
wodnej średniej wielkości, używającej
1000 koni mechanicznych przy ruchu
pod wodą oszczędność na wadze no -
wych urządzeń w porównaniu ze sta-
remi wyniesie około 40 ton, jest więc
dla łodzi bardzo znaczna, przyczem
zwiększy się jeszcze dwukrolńie dy-
stans, jaki łódź może przepłynąć na
powierzchni i pod wodą. Jest to więc
bardzo znaczne ulepszenie. Nie jest
natomiast tańsze od dawnego, ale ko-
szty nie wchodzą jak wiadomo w ra -
chubę, o ile celem jest zniszczenie bliź-
niego...

Piszący te słowa przejrzał niedaw-
no „Ośmiedziesiąt tysięcy mil pod
wodą" J. Verne'a żeby poobcować raz
jeszcze z kapitanem Nemo i jego to-
warzyszami, Niestety, wrażenie było
kiepskie. Rzeczywistość prześcignęła
fantazję Verne'a i nie sądzę, żeby mło-
dzieniec dzisiejszy czytał to z takim
zachwytem, jak poprzednia generacja:
z codziennej praktyki zna doskonalsze
rzeczy, niż wynalazki genjalnego p.
Nemo. Wniosek: trzeba pisać nowe
książki, które odsadzałyby się od dzi-
siejszej rzeczywistości tak daleko, jak
odskakiwał Verne od swego czasu. A-
le to nie jest łatwe, dowodem kiepskie
próby Wells'a.

ARCTURUS.



KALENDARZYK MODY
Wrzesień, październik, listopad

(ZO). Trudno nam dziś zrozumieć, że
istniał czas, w którym suknia wełniana
wogóle nie była w użyciu, że nawet w
najsroższych miesiącach zimowych nosiło
się wyłącznie jedwabie, lub przynajmniej
tkaniny gęsto jedwabiem przerabiane,

Były to, bowiem czasy paskarstwa i
nowobogactwa, czasy w których bito po-
łony przed złotym cielcem, co' musiało

oczywiście wywrzeć wpływ na modę i
w niej może przedewszystkiem znajdo-
wało swój dobitny wyraz.

Dopiero gdy nastały normalne i spo-
kojniejsze warunki, gdy z.pomniano o

wsirząśnieniach, jakie świat przeżywał w
latach inflacji, gdy codzienne życie wró-
ciło do dawnych form, nastąpił i w mo-
dzie zwrot, Odezwał się głos rozsądku i
dziś nie idzie nam wyłącznie o to, aby
wyglądać efektownie, lecz myślimy prze-
dewszystkiem o tem, aby ubranie nasze
było przystosowane do okazji i do pory
roku.
Wobec takiej zmiany zapatrywań mu-

siała suknia wełniana odzyskać dawne
przwai goszła znowu do znaczenia jakie
miała w końcu ubiegłego wieku i w
pierwszych lat obecnego:
Mylnem byłoby mniemanie, że suknia

wełniana może być noszona tylko jako
ubranie codzienne i robocze, gdyż coraz
bardziej utrwala się przekonanie, że weł-
na jest tkaniną zupełnie odpowiednią na
jesienne, eleganckie suknie popołudnio-
we, fabrykanci zaś widząc wzmagający  

bowigėu'ace, obok nich zaś jak zwykle
kolor czarny zachowuje dominujące miej.

sce.
Nie poprzestając na efektach jakie wy*

wołuje sam przez się ładny materjał, mo-
da obecna przynosi nam oryginalne i in-
teresujące przybranie sukien popołudnio-
wych, niezbędne niemal przy wełnianych
tkaninach.
Na rysunku naszym znajdą dziś Czytel-

niczki wybór najnowszych sukien wełnia-
nych.
Na pierwszem miejscu mamy popołud-

niową suknię „princesse”, która ładnie
będzie wyglądać w kolorze zielonym, al-
bo ciemno czerwonym. Sztywny, stojący
kołnierz przypomina znane ze starych ry-
sunków t. zw. „watermórdery”, Żabot i
marszczone falbany z koronek przy rę-
kawach ożywiają suknię i nadają jej cha-
rakter stroiniejszy pełen wdzięku.

Skolei widzimy suknię zapiętą z góry
na dół na jeden rząd dość dużych gvzi-
ków, z tuniką rzucającą się kloszówo po
bokach.
Fason ten przecinający sylwetkę nadaje

się w szczególności dla osób wysokich. W
słoneczne dni jesienne, gdy zimno jesz-
cze nie dokucza suknię taką można bę-
dzie nosić na ulicę, bez okrycia, zamiast
kostjumu, tem bardziej, że jej spacerowy
charakter podkreśla obramowanie wy-
cięcia i rękawów leklcim futerkiem.
Bardzo ładny jest trzeci model sukni

popołudniowej, zrobionej również z weł-
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się popyt na ten towar dają w sezonie

wiele interesujących nowości, ku pełne-

mu zadowoleniu wymagającej i wybred-

nej klienteli.

Modne materjały uderzają nas rozmai*

tością, miękkkością, techniką doprowadzo-

ną do doskonałości i bogactwem barw.

Obok tkanin jedwabistych, zwartych czy

porowatych mamy piękne gatunki prze-

rabiane jedwabiem albo błyszczącym ce-

loianem, nadające się na strojne suknie

popołudniowe i niejednokrotnie o wiele

elegantsze od jedwabiu. ®

Fasony nowych sukien welnianych,

przeznaczonych na sezon jesienny są bez-

pretensjonalne, a mimo to odbiegają od

szablonu. Odrzuca się wszelkie ekspery*

metny i przesadę dążąc do linji estetycz-

nej, odznaczającej się wykwintną prosto-

tą.

Również ważną jak krój i gatunek ma-

terjału jest kwestja dobrania odpowied -

niego koloru, I pod tym względem moda

nie pozostawia nic do życzenia, zdumie-

wając nas niespotykaną dotychczas tole-

rancją. Unika narzucania nam jakichś

specjalnych odcieni pozostawiając ich

wybór indywidualnym upodobaniom, Pod

znakiem tej swobody stoją najnowsze

modele. Przeważają może barwy dosto-

sowane do jesiennej pory roku, jak so-

czysty zielony „rdzawo bronzowy i winno

czerwony, nie są jednak bezwzględnie o-
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(PRUSY WSCHODNIE)

Książka prócz tekstu zawiera barwnąmapkę.

nianego materjału." Spódnica krojona w

wiele brytów jest mocno kloszówa. Pla-

stron z koronki kremowej ożywia stanik,

a duża kokarda z tego samego materjału

co suknia, stanowi eleganckie jej wykoń-

czenie.

Widzimy następnie skromną suknię

codzienną, odpowiednią dla pań pracują-

cych zawodowo, którą w zimie bądzie

można nosić do futrzanego żakiecika.

Zgrabnie wygląda karczek przy staniku

i niewielki wykładany kołnierz, a co-
dzienność sukni podkreślają duże nakła-

dane kieszenie z guzikami.
Oryginalną jest piąta z kolei suknia,

przypominająca krojem męski frak. Ob-

ramowanie kołnierza, wyłogów i ręka-

wów breitszwancami, lub innem futrem

nie powinno być zbyt szerokie, aby suk-

ni zbytnio nie przeciążać,

Mamy wreszcie na ostatnim rysunku

skromną suknię wełnianą z plisami nało-

żonemi poprzecznie i zakończonemi po-

środku rzędem niewielkich kokard. Mo-

del ten musi być zrobiony oczywiście z

lekkiej wełny, gdyż inaczej byłby nie-

zgrabny.

NASZE OBUWIE
Gdy jesień nadchodzi musimy też po-

myśleć o zaopatrzeniy się w odpowied-
nie obuwie. Doświadczenie uczy nas, że

nawet skromnie ubierająca się pani mu-

si mieć conajmniej oztery pary bucików,
a mianowicie:
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| katastrofę i śmierć kilkunastu

Sportowe, sznurowane półbuciki z do-
brej i nieprzemakalnej skóry i z mocną
podeszwą, nie tyle modne, ile praktycz-
ne i wygodne, a niezbędne na słotne dni,

Na spacer, do kostjumu buciki ze skó+
ry w niezbyt jasnym odcieniu, z nisk'mi
obcasami, o charakterze do pewnego
stopnia sportowym, ale lekkie, niezbyt
wycięte.
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Eleganckie pantofle odpowiednie nie-
tylko do okrycia, ale i do sukni роро-
łudniowej, ze skóry jaśniejszej z ciemny-
mi obcasami i nałożeniami.
W końcu pantofelki wieczorowe, w

formie modnych zawsze sandałków, któ-
re robi się w tym roku z kolorowych
brokatów lub materjałów przetykanych
złotem, czy srebrem. Czysto złote i sre-
brne pantofle juź się nam znudziły i wy-
chodzą z mody. Klamry przy pantofel-
kach wieczorowych są fantazyjne, wysa-
dzane kolorowymi kamieniami.

 

 

Prasłowiańska osada
sprzed 2500 lat

Stan prac wykopa:iskowych w Biskupinie

Ekspedycja Wykopaliskowa Uniwer-
sytetu Poznańskiego donosi:

Stan prac wykopaliskowych na półwy*
spie Jeżiora Biskupińskiego w pów.
Znińskim, gdzie rozkopuje się pierwszą
w Europie osadę bagienną, z przed 2,500
lat prasłowiańskiej kultury łużyckiej,
przedstawia się następująco:

Na przestrzeni 2700 m. kw. odsłonię-
to 23 chaty, siedem ulic, oraz „mur”
drewniany i falochron na długości 30 m.
„Mur“ ten, składający się z sżeregu
skrzyń czworobocznych, vstawianych jed-
na przy drugiej i zbudowanych z belek
kładzionych na węgieł, zachował się pra-
wie do 1 m. wysokości. Części tego „mu-
tu“ obronnego, t. zw. izbice, wypelniano
ziemią į kamieniami, a z bokėw wzmac-
niano słupami. Szerokość muru wynosi
mniejwięcej 1,5 m.

Falochron, ż trzech rzędów pali, bieg-
nie równolegle do „Muru” obronnego.
Odsłonięte chaty, równe mniejwięcej co
do wielkości, posiadają przeważnie
przedsionki, Przedsionek taki znajduje
się przy dłuższej, południowej ścianie
chaty. Szerokość przedsionka wynosi o-
koło 2 m, długość zaś jego ściany nawet
od strony chaty i wejścia odpowiadające
szerokością odrzwiom chat.

Podłogi chat z paleniskami kamienne-
mi, niejednokrotnie doskonale zachowa-
ne, spoczywa'ą na faszynie z żerdzi brzo*
zowych i olehowych. W chatach zacho-
wały się tu i ówdzie ciekawe części kon-
strukcyjne, np. ściana szczytowa do wys.
60 cm., lątka ze Ściany szczytowej wys.
4 m., progi drewniane, belki z dachu i in,

Badania nad gatunkami drzew prze-
prowadził dr. Jaroń, asystent prof. Sza-  

fera. Stwierdzono, że słupy narożniko+
we chat robione ze sosen, łątki z dębów,
ścian z drągów sosnowych, ulice z drą-
gów, wyjątkowo z olchowych, sumiki do
ścia nz drągów sosnowych, ulice z drą-
gów dębowych, faszynę z żerdzi brzozo-
wych i olchowych.

Prace na dodsłonięciem „muru i fa-
lochronu dobiegają końca, pozatem na
przestrzeni 600 m. kw. zniesiono ziemię
do głębokości 50 cm., w części tej uka-
zują się już słupy narożnikowe chat.

Obecnie zatrudnia się 80 robotników,
w skład ekspedycji wchodzi 18 osób w
tem 7 prehistoryków: T. Wieczorowski,
asystent U. P., W. Koczka, Jan Zurek,
Witold Hensel, słuch. U. P., oraz mgr. J.
-Fitzke i mgr. T. Szczygielski, absolwen-
ci U J. w Krakowie. Pracami wykopali«
skowemi kieruje w zastępstwie prof. Jó-
zefa Kostrzewskiego, dyrektora Instytu=
tu Prehistorycznego Uniwersytetu Po
znańskiego mgr. Zdzisław Rajewski, asy<
stent U. P.

Ekspedycja nabyła balon średnicy 3 m.
z Wojskowych Warsztatów Balonowych
w Legjonowie. Do balonu tego podwiesza
się aparat fotograficzny dla wykonania
zdjęć rozkopywanego obszary, W ostat-
nich dniach prowadzi się badania w celu
znalezienia cmentarzyska grobów ciało=
palnych dawnych mieszkańców osady.
Dotychczas jednak nie natrafiono na ža-
den grób niezniszczony,

Ze względu na to, że na dnie jeziora,
okalającego półwysep, może znajdować
się szereg zatopionych przedmiotów, jak
np. łodzi - dłubanek i in. przeprowadzo-
ne będą badania dna jeziora.

 

LUDZIE PODZIEMNI
Powieść Jana Waśnewskiego

Wysokie notowanie na giełdzie lite-
rackiej powieści społecznych, szermu-
jących po doktrynersku dialektyką ma-
terjalizmu dziejowego, spowodowane
jest nietyle poważną troską i pragnie-
niem usunięcia t. zw. bolączek, co chę-
cią wykorzystania dobrze procentują -
cego tematu — zupełnie u wydawców
zrozumiałą. Zresztą w ostatnichcza -
sach daje się zauważyć pewna tenden-
cja zniżkowa w tym rodzaju, zwyżkują
natomiast wszelkiego rodzaju auten-
tyczne dokumenty życia z gatunku
„pamietnikow“ it. p, jak również
možliwie objektywne, realistyczne ob-
razy wsi, czy ośrodków przemysłu.

Bliżsi jesteśmy, patrząc oczyma p.
Jana Waśniewskiego, autora powieści
„Ognie w pirytach“ (Warszawa, Rój
1935), spojrzeniu _ Gruszeckiego
(„Krety”) niż Juljusza Kadena-Ban -
drowskiego — wszyscy trzej pisali o
życiu ludzi podziemi. Tyle do wiado-
mości zainteresowanych.
Swojąśroda, temat, dotknięty tyl-

ko przez p. Waśniewskiego, aż prosił
się, by go pogłębić, czego autor nie u-
czynił, Nie przejechał się .też ani po
dyrektorach prowincjonalnych k
dów przemysłowych — wiadomo, pa +
nach życia i śmierci, o każdej porze
dnia i nocy, podwładnych im „ludzi” i
„oficjalistów' (robotników i urzędni -
ków) — ani po radach nadzorczych;
nawiasem tylko wspomniał np. 0 „zau*
fanych" p. p. dyrektorów itp. przyjem*
nościach zachodzącej w cień, epoki.

Pisarz zbyt dobrze jednak orjentuje
się — czemu gdzieindziej dał wyraz —-
w technice powstawania, „ociekającej
krwią i potem”, satyry społecznej, aby
dać się porwać nawet najbardziej po-
ńętnym możliwościom pełnego wyśra-
nia wszystkich piekących akcentów.
Trawestując poetę — ..i dyrektorzy
są ludzie! Jakiś odblask szczerego ro-
mantyzmu oświetla i te miejsca ziemi,
w których nam samym lub naszym bli-
skim było ciężko... jeśli, jeśli genjusz
miejsca zaczarował wrażliwą wyobraź-
nię poety, stowarzyszył przez prze-
ciąg długich lat z obcymi ludźmi i z
wrogą naturą... Tak mogło być i z no-
szącą szumne miano „Herakles', ko-
palnią galmanu i pirytu w Zagłębiu
Dąbrowskiem.
Zawiadowca kopalni, inżynier Fa-

leński nie pasuje do roli demona kapi-
talizmu, spijającego trzy razy dzienuie
na surowo swych ofiar, zato jest
upartym — tak upartym człowiekiem,
powodującym, przez swą wygórowaną
ambicję i chęć postawienia na swojem
w  niebezpiecznem  vrzedsięwzięciu
przebudowy starej kc. |ni, kóre

udzi

pod gruzami walących się chodników
czy w kłębach trujących gazów, wy-  

pełzłych z odwiecznych „zrobów' pi-
rytowych.

Wina zwierzchnika leży tutaj w nie-
pohamowanej chęci wyżycia się, w żą-
dzy zdobycia pełni władzy, zrobienia
bajecznej karjery, Podwładni mu lu -
dzie są dlań jedynie podatnym mater-
jałem; metod używa różnych, w miarę
potrzeby, najbardziej jednak odpowia-
da mu wypróbowana zasada— Dziel i
rządź|... Wszystkie podparte, nieosłabłą
w przeciwnościach, energją.„człowie-
ka czynu”, я

A przytem ciągły nakaz zgóry, do -
kuczliwe przypomnienie o zwiększeniu
ae ażające się w wykresie
rzywej wydobytego galmanu w gabi-

necie zawiadowcy. „Zwiększenie pro*
dukcji* — atrakcyjne hasło niedaw-
nych lat ,złotodajnej czy wysokich tan-
nych lat, złotodajnej ery wysokich mi-
nimalnem zapewnieniu bezpieczeństwa
i spokojnej starości dla robotnika.

Najsilniej zaakcentowana jest u
Waśniewskiego pewna odmiana nie-
nawiści społecznej, typowego zwyrod-
nienia naturalnych instynktów ludz -
kich, wyhodowanego w niezdrowej at-
mosferze, wybujałych ponad siły, am-
bicyj i zawiści. :

Manifestuje się ona w postaci do -
zorcy kopalnianego, Gładysza, wy -
dźwigniętego „łaską pańską” z nędz-
nego bytu, nienawidzącego swych do -
broczyńców właśnie za ich „inteligent-
ny'' sposób bycia, za to coś nieuchwyt-
nego, niedostępnego jemu, prostakowi
od urodzenia, nigdy, w najpomyślniej-
szych warunkach egzystencji. I to jest
coś więcej niż głód chleba i książki,

W sprawie
Otrzymujemy następujące uwagi w

sprawie przekładów:
W Roczniku Literackim za 1934 r.

pani Wanda Tyszkowa skarży się w in-
teresującym artykule na brak dobrych
przekładów. W zakończeniu zaś pisze:
„Nie mamy niestety drugiego tłumacza
tej miary co Boy...'. Pani Tyszkowa
niesłusznie się żali. Jest przecie w Pol-
sce tłumacz bez porównania znamienit-
szy od Boya, Niereklamowany, prze-
milczany, którego przekłady z ańgiel-
skiego i z niemieckiego są istotnemi ar-
cydziełami. Jest nim Stanisław Wy-
rzykowski. Niechże p. Tyszkowa raczy
zadać sobie łaskawie trud i przejtzy
jego (”maczenia Nietzschego: „Poza
dobren..: tłem'' „Zmierzch bo-
żyszcz” -— „Jutrzenkę“ — „Dyty-
ramby Dionizyjskie“ — lub Conrada:
„Nostromo“ — „Opowiešci zaslysza-
ne“ — lub Muthera: „Historję malar-

 

 

żądza tragiczna, bo zgóry skazana na
niezaspokojenie.
W ciekawej, dokładnie informującej

o sposobach i metodach produkcji cyn-
ku i siarki, powieści znajdujemy sze»
reg świetnie podpatrzonych typów
prowincjonalnych i rysów z życia w.
małem miasteczku, :

Całość reakcyj młodego pisarza da«
leką jest od oschłej postawy uczucio-
wej, areligijnej obojętności wobee
prawdziwej nędzy, bo nędzy ducho-
wej i moralnej, W tem zwiewnem u-
czuciu chrześcijańskiego miłosierdzia
mieści się najskuteczniejsza obrona
przed „materjalistycznem pojmowa«
niem dziejów". :

W. Osten.

IIia ai

Zgon Š. p. Stan'slawy
Przybyszewskiej

W Gdańsku zmarła w wieku 32 lat, po
długiej chorobie Stanisława z Przyby-
szewskich Panieńska, córka Stanisława
Przybyszewskiego. Ś, p. Stanisława Przy-
byszewska - Panieńska odziedziczyła po
ojcu talent pisarski. Przed kilku laty jej
dramat „Danton“ był wystawiony we
Lwowie i w Teatrze Polskim w Warsza-
wie. W rękopisie pozostał dramat jej

„Rok 1793". Uprawiała też z powodze-
niem akwafortę.

Po zgonie męża jej, nauczyciela gimna-
zjum Macierzy Polskiej w Gdańsku, któ-
ry zginął w roku 1925 w Paryżu tragicz-
ną śmiercią, ś. p. Stanisława Przyby*

szewska - Panieńska żyła w Gdańsku w
całkowitem odosobnieniu.

przekładów
stwa" —albo Kiplinga: „Takie sobie
bajeczki”. — Nie znajdzie w nich na-
pewno żadnej usterki. Jego przekład
Edgara Poe jest poprostu mistrzowski i
śmiem twierdzić, że nawet Baudelai-
rowski przekład traci na porównaniu i
ustępuje mu pod niektóremi względa-
mi. ;
Pomimo to przekład Baudelaira był

i jest we Francji przedmiotem ogólnej
czci i podziwu. U nas jednak nie dove-
niono pracy znakomitego tłumacza.
Jego zasługi tak na tem polu jak i na
innych pokrywa się rozmyślnem  mil-
czeniem.

Irena Vorel - Czempińsk.a
х

Uwagi pani Ireny Vorel - Czempińskiej
o przemilczeniu Wyrzykowskiego zupeł-
nie są słuszne. Jednakże pretensja do p.
Tyszkowej, mówiącej jedynie o przekła-
dach z języka Faącuekiago zbytecz+
na. Red.
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Ruch narodowy w Łodzi
stale się rozwija

Uroczystości „Cudu nad Wisłą” i poświęcenie sztandaru.

5.260 osch w pochodzie. Wielkie zebranie pod grłem niebem.

Łódź, w' sierpniu.
Dnia 15 sierpnia odbyła się wielka

manifestacja narodowa w związku z 15-
leciem „Cudu nad Wisłą” i poświęceniem
sztandaru koła Stronnictwa Narodowego
› przedmieścia Radogoszcz. Zbiórka
członków Stronnictwa Narodowego od-
była się w dwuch punktach: przy ulicy
Słowiańskiej i przy Zgierskiej, skąd u-
dali się zebrani do kościoła na uroczyste
nabożeństwo. Msza św. rozpoczęła się o

dogoszcz. Koło straży pożarnej przy ul.
Zgierskiej odbyła się defilada przed po-

święconym sztandarem i władzami Obo-
zu Narodoweg». Mimo ulewnego deszczu
w pochodzie wzięło udział około 5.200
osób. Imponująco wyglądały maszerujące
szeregi, zwłaszcza narodowców w bia -

łych mundurach,
Pochód wszedł na wielki plac, gdzie

odbyło się uroczyste zebranie, Zagaił je
kierownik koła - Radogoszcz, Bolesław

 

Tłumy uczestników maniłestacji narodowej przed kościołem M. Boskiej Zwycięskiej.

godzinie 10-tej rano. Po poświęceniu
sztandaru i po nabożeństwie wygłosił
piękne i mocne kazanie ks. prałat Wy-
rzykowski Kaznodzieja omówił znacze-
mie sztandaru i wezwał do pracy i walki
o zwycięstwo zasad katolickich i naro-

dowych. Także ks. Wyrzykowski pod-
niósł znaczenie bitwy pod Warszawą |

„Cudu nad Wisłą”.

Po wyjściu z kościoła na ulicy ks. Ban-
durskiego utworzył się potężny pochód,
w którym wzięły udział wszystkie koła

Kowalski. Pierwszy wygłosił przemówie»
nie imieniem zarządu głównego Stronni-
ctwa Narodowego red, J. Petrycki, który
przedstawił krótko program Obozu Na-
rodowego i jego zadania, oraz rolę Ło-
dzi w walce o zwycięstwo zasad naro-
wych. Red. Trella złożył życzenia imie-
niem prasy narodowej, a kol, Wyganow-
ski z Poznania złożył hołd narodowej
Łodzi. Silne przemówienie wygłosił mec,
K. Kowalski, który zaznaczył, iż narodo-
wej Łodzi nie złamie nic i że narodowcy

 

Moment przekazania sztandaru chorążemu przez Prezesa Okręgu Mec. Kowalskiego.

Stronnictwa Narodowego z Łodzi i przy-
byłe licznie delegacje narodowców z dal-
szych i bliższych stron. Uczestniczyli też
w pochodzie delegaci bratnich organiza-
cyj jak „Sokoła”, Dowborczyków, Haller-
czyków, „Pracy Polskiej" i t. d, Pochód
z trzema orkiestrami z ul. ks. Bandur- |
skiego vdał się na Plac Wolności, gdzie
u stóp pomnika Tadeusza Kościuszki
złożono piękny wieniec. Po odśpiewaniu
hymnu narodowego pochód udał się w
stronę ulicy Zgierskiej, gdzie mieści się
lokal Stronnictwa Narodowego koła Ra-

łódzcy chcą w dalszym ciągu przodować
w pracy j realizacji programu narodowe-
go. Prezes Kowalski na końcu przemó-
wienia ogłosił, iż 18 sierpnia zaczyna się
w Łodzi tydzień, który narodowcy mu-
szą poświęcić propagandzie antyżydow -
skiej i nauczyć Łódź polską popierać tyl-
ko Polaków. н

Ostatnią manifestacja narodowa w Ło-
dzi zaświadczyła, iż w dalszym ciągu
stolica przemysłu włókienniczego wier-

nie stoi i walczy pod sztandarami naro-
dowymi, Nawet prasa żydowska zazna-

 

Nadużycia w SpółceRolnej
w Ostrowcu

(Od własnego korespondenta)

W Spółce Rolnej Opatowsko - Sando-

mierskiej, której zarząd zna/duje się w
Ostrowcu Kieleckim, wykryto naduży-
cia, popełniane od szeregu lat, sięgające,
wedle pogłosek — sumy 80.000 zł.
Sprawa ma być oddana prokuratorowi

w Radomiu, który zapewne zarządzi
fedztwo przeciw winnym nadużyć, któ-
rych to osób jeszcze publicznie nie ujaw-
niono.
Nadmienia się jednak, że w związku z

ałerą został zawieszony w czynnościach

dyrektor Spółki Lucjan Radomski, któ-
£y następnie znikł gdzieś z Ostrowca, a

komisja rewizyjna nie może się dowie-
dzieć o jego miejscu pobytu i wezwać go

do powrotu dla udzielania wyjaśnień.  

Ostrowiec, w sierpniu.

P. Lucjan Radomski, znany na tut. te-
renie działacz sanacyjny, darzony był
pełnem zaufaniem kierowniczych ster
sanacyjnych. Przez jakiś czas był preze-
sem BBWR na powiat opatowski, a o-
statnio w dowód zaułania, został przez
Izbę Przemysłowo - Handlową mianowa-
ny delegatem zgromadzenia wyborczego
do sejmu w okręgu opatowskim. Z powo*
du: następnego wyjazdu, nie mógł już w
dniu 14 b. m. spełnić tego obowiązku o-
bywatelskiego.
Dodać należy, że przed kilku laty gło-

śna była afera brata jego w sprawie do-

stawy cementu do Gdyni, na skutek któ-
rej został on skazany na kilka lat wię:
zienia i w więzieniu zakończył życie.  

czyła, iż mimo ulewnego deszczu w uro-
czystościach wzięły udział tysiące u-
czestników. Nietylko niepogoda atmosie-
ryczna nie odstraszyła narodowców, ale
także niepogoda polityczna nie jest w
stanie zniechęcić narodowej Łodzi.

Nasi wrogowie chcą koniecznie wpro-
wadžiė w szeregi narodowej Łodzi, wy -
wołać iermenty i w tym kierunku przed-
sięwzięli rozmaite poczynania dywersyj-

ne. Ale tak jak na panewce spaliły dy -
wersje ks. Rogozińskiego, Krauzera,
"Związku Młodych Narodowców, tak i
fiaskiem zakończy się robota p. Budzyń-
skiego, sekretarza BB. Szkoda pieniędzy
I wysiłków, lepiej je można zużytkować
na inne roboty.
Dywersanci usiłowali i w dn, 15 sierpnia
zakłócić maniiestację narodową. Ale
spotkali się ze zdecydowaną postawą i
musieli zrezygnować z rozbijackich za-
miarów. O odwadze tych panów šwiad-
czy fakt, iż gdy narodowcy byli w koś-
ciele na nabożeństwie, wtargnęli podej-
rzani osobnicy do lokalu Stronnictwa Na-
rodowego na Bałutach i wybili szyby,
Natychmiast jednak uciekli, śdy zoba-
czyli kilku narodowców w mundurach,

Uroczystość ostatnia wywarła wiessie
wrażenie w mieście, Polacy łódzcy cie-
szą się ze stałego wzrostu Obozn Naro-
dowego, a Żydzi drżą i obmyślają spo-

soby, któremi możnaby zwalczyć ruch
narodowy, ale bezskutecznie mimo roz -
maitych najmitów.

WASZ.  

$mutny ton zwolenników
rabina Thona

Kandydaci na kandydatów— Ghetto a pupil „sanacli“ —

Tako rzecze rabin Thon — Sjoniści grożą — „abstynencją“
wyborów

Przy dzieleniu Krakowa na okręgi wy:

borcze zastosowano tego rodzaju „$eo-

metrję wyborczą”, aby Żydom mandat za-

pewnić. Utworzono dwa okręgi, jeden o-

bejmujący śródmieście (okręg 80) i drugi

obejmujący przedmieście i dzielnice ży*

dowskie. W skłąd zgromadzenia wybor-

czego w okręgu $0 wchodziło 77 delega-

tów, w okręgu 81 — 79 delegatów.

Jest rzeczą niezwykle charakterystycz-

ną, że nązwiska „kandydatów na kan -

dydatów”, którzy mieli być wybrani na

zgromadzeniach wyborczych dnia 14 b.

m. znane były w Krakowie na kilka dni
przedtem. W przeddzień wyborów kan-

dydatów listę kandydatów podało „Tem-

po Dnia”... Fakt ten dowodzi, że „wybór”

kandydatów przez zgromadzenia wybor-

cze był czczą formalnością. ‚

W okręgu 80 kandydatami zostali wy-

brani: dr, Bolesław Pochmarski, b. po-
seł, kierownik literacki Teatru im. J.
Słowackiego, dr. Franciszek Walter, le-
karz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr. Jahoda - Żółtowski, prezes Izby Rze-
mieślniczej, dr. Konstanty Grzybowski,

adwokat, wiceprezes rady grodzkiej BB.,
jako zastępcy: Zaręba, prof. gimn., Wa-
chowicz, szofer i Kawalec, rolnik,

W okręgu 81 wybrani zostali: Włady.
sław Starzak, b. poseł, prezes Kolejowe-
go Przysposobienia Wojskowego, Leo-
pold Spira, legionista I brygady, dyrektor

spółki „Caro”, Aleksander Jasiński, rol-
nik, Łukasz Szczepanik, Jarosz, kape-

 

- Wywiad | |
z 1. E. ks. b skupem Łosińskm
8 razy wybi'ano szyby w pałacu biskupim — Znieważenie.

kaplicy — Trzeci m'esiąc rząd nie ołaci przyznanych
przez konkordat pieniędzy

W ostatnich dniach w prasie ukazały
się notatki o ponownych napaściach na
JE, ks. biskupa Łosińskiego. Ponieważ
doniesiono, że ręka barbarzyńska nie o-
szczędziła nawet kaplicy ks. biskupa,
Polska Katolicka Agencja Prasowa wy-

delegowała do Kielc specjalnego wysłan
nika, by na miejscu zasięgnął iniorma-
cyj. Przedstawiciel nasz udał się po przy-
byciu wprostdo rezydencji ks. biskupa
i poprosił o przesłuchanie.
Po  kilkuminutowem oczekiwaniu

wszedł ks. biskup, na twarzy którego
zauważyć łatwo ślady zmęczenia wsku-
tek przejść ostatnich miesięcy, Oznaj-
miwszy.cel swej podróży wysłannik nasz
poprosił o garść informacyj na temat: o-
becnej sytuacji w diecezji kieleckiej.
— Cóż ja mogę panu powiedzieć? —

odpowiada Jego Ekscelencja — o wszy-
stkiem co. się działo wiecie już panowie.
Do tej pory nic się też nie zmieniło, W
dalszym ciątu niemal codziennie w pra-
sie brukowej rzuca się na mnie przeróż-

ne oszczerstwa. Jak wielka jest niena-
wiść złych ludzi do mnie najlepszem
świadectwem jest to, że już osiem razy
wybijano mi szyby w pałacu, Niedość na
tem, dopuszczono się znieważenia miej-
sca świętego, mojej prywatnej kanlicy.
Mianowicie ktoś z napastników rzucił w
okno kaplicy litrową butelkę, napełnio-
ną atramentem, która padła na ołtarz i  

rozbiwszy się zalała atramentem oł-
tarz, krucyfiks i Tabernakulum. Ślady te-
go barbarzyństwa jeszcze widać. Są to
akty bardzo bolesne. ;
Wiele także zmartwień przysporzyło

nam wstrzymanie przez rząd pensji. Już
trzeci miesiąc jesteśmy bez grosza. Sy-
tuacja jest bardzo poważna, gdyż nietyl-
ko, że duchowieństwo bieduje, utrzymu-
jąc się jedynie z kryzysowych dochodów
bieżących, ale zgrozą przejmuje troska
0 los seminarjum duchownego. Rok szkol.
ny za pasem a niema pieniędzy na jego
utrzymanie, Jak się to ułoży, niewia-
domo. Ufamy w Opatrzność Bożą.

 

Z KRAKOWA.
Kina polskie:

Apollo: „Tajemnicza dama“.
Promień: „Teraz i zawsze”,
łonko: „Buntownik“ i „Dobroczynna

Szarlotka”.
Świt: „Ostatni sygnał”,
Uciecha: „Prawda o miłości”.
Antysemityzm wśród młodzieży szkol-

nej, — Jak podaje „Nowy Dziennik“ ko-
ło Parku Jordana od kilku dni powta-
rzają się napaści na przechodniów ży-
dowskich dokonywane, przez grupę mło-
dzieży złożoną prawdopodobnie z ucz-
niów krakowskich szkół średnich.

Ukradli zęby. — Ferdynanda Żołda*
ni, Felicjanek 11, zameldowala na poli-
cji, że w czasie jei nieobecnościwłamali
się do jej mieszkania nieznani dotąd zło-
dzieje i skradli mostek złoty z zębami,
damski złoty pierścionek oraz zegarek
niklowy marki „Roskop” wartości łącze
nej 70 zł. R
Likwidacja Związku cechów krakow.

 

 

skich. — Na podstawie zarządzenia mi-
nisterstwa przemysłu i handlu rozwiązu*
jącego z dniem 15 b. m. wszystkie zwią-
zki cechów rzemieślniczych nastąpi li-
bwidacja Związku cechów w Krakowie.
Likwidacja zostanie przeprowadzona w'
jesieni, Przy likwidacji majątek związku
skłaadjący się z szeregu dokumentów i
przywilejów cechów krakowskich zosta-
nie rozdzielony między dotyczące cechy.

, Dużą parcelę budowlaną w centrum mia-
sta stanowiącą własność związku ma na-
być miasto w zamiąn za budynek miejski
obok Parku Krakowskigeo. Gdyby tran-
zakc' a doszła do skutku, w budynku tym
znalazłby pomieszczenie „Związek Rze-
mieślników Krakowskich”, który ma po-
wstać w miejsce Związku Cechów. Jed-
nem z głównych zadań nowego związku
ma być powołanie do życia. spółdzielni
kredytowej, której po upadku „Banku
Wolnego" rzemieślnicy krakowscy byli
pozbawieni.

 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

: AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucje
Proi. BOHDANA WINIARSKIEGO

Stron 80. Cena zł. 1.80.    

Kraków, w sierpniu.

lusznik, Prochownik kolejarz, Patyna,
kierownik szkoły i Drożyński, maszyni-
sta.

Jak widzimy między kandydatami brak
kobiety; wymieniana poprzednio Anna
Sowówna, wizytatorka, została pominię-

ta,
W okręgu 80 zgłoszona była tylko jed-

na lista i wskutek tego głosowanie nie
odbyło się.

*

Wybór Leopolda Spiry na kandydata
wywołał istną burzę na t. zw. ulicy ży-
dowskiej, Żydzi krakowscy w swej masie
są żydowskimi nacjonalistami. „Asymila-
cja” jest przebrzmiałem echem, asymila-
torzy są na Kazimierzu w wielkiej po-
gardzie. B. legjonista, kapitan Spira iest
przez ghetto znienawidzony. Jest to ty-

powy Żyd „sanacyjny“, popierany wbrew
swym współwyznawcom przez krakow-
ską „sanację”, Jako dyrektor osławionej
spółki „Caro, koncentrującej cały obrót
zwierzętami rzeźnemi i mięsem w Kra-

kowie, jest Spira faktycznym dyktato-
rem mięsnym w mieście i ma ogromny
wpływ na rzezaków, Między podpisami,
znajdującemi się na ulotce, opowiadają-
cej się za kandydaturą p. Spiry, najwy-
mowniejszy jest podpis — „Stowarzysze-
nia Komisjonerów Bydła i Trzody Chie-
wnej (1).

P. Spira jest pupilem krakowskiej
„sanacji”, Chciano go zrobić wiceprezy-
dentem miasta, a nie zrobiono tylko dla-
tego, że pod naciskiem katolickiej opinii
zniesiono stanowisko trzeciego wicepre-
zydenta,

*

Sjonišai krakowscy żądali, aby žy-
dowskim kandydatem na posła byłdo -
tychczasowy poseł na wszystkie sejmy
Rzeczypospolitej — rabin Ozjasz Thon.

I rabin Thon jest „sanatorem“, ale
„sanatorem - sjonistą”. Jeśli chodzi o
dobrze znaną „ideologję* śmiało może
rywalizować z najzagorzalszymi piłsud -
czykami. Dla charakterystyki d-ra Thona

wystarczy przytoczyć takie zdanie z je-
go artykułu napisanego po śmierci ś. p.
Piłsudskiego:

„Tak się odrazu zdrętwiało, że ani *
poruszać się swobodnie, ani też jasno
myśleć nie było możliwe, przedewszy-
stkiem nie można było myśleć o tem,
co — będzie" („Nowy Dziennik” z 22
ma'a 1935).
Tako rzecze rabin Thon...
I taki ton rabina Thona dla krakow-

skiej „sanacji” był jeszcze niewystarcza-

jący...
Zwyciężyła „dżungla”.. Przynajmniej

tak twierdzi „Nowy Dziennik”, który tak
nazwał obecne stosunki, panujące w śro-
dowiskach żydowskich w okresie ubiega-
nia się o kandydatury. Przytaczamy sło-

wa tego pisma:
„Każda delegacja zapewnia o. doz-

gonnej i odwiecznej wierności dla re-
żimu, poczem przysięga na wszystkie
świętości, że ona i tylko ona ma prawo
przemawiania w imieniu społeczeń-
stwa żydowskiego”. .
Spirę nazywa „Nowy Dziennik“ kan-

dydatem „narzuconym“ i pisze” (15 b,
m.):

„Było zgóry do przewidzenia, że
kandydatem będzie mógł być tylko ten,

kto z pewnycn względów jest „wygod-
ny“ i będzie umiał stawać na baez-
ność”.

Czegóż więc właściwie chce organ sjo-
nistyczny? Przecież to jest jedynie wy-
nikiem systemu, tego systemu, który Ży-
dzi z „Nowym Dziennikiem” na czele

„rękami i nogami” zawsze popierali i po-
pierają na co mogę każdej chwili przyto-
czyć setki dowodów z „Nowego Dzien-
nika“.
Czemu więc „gewalt“?
To się stało, co się stać musiało. „Sa-

miście chcieli”. I to jeszcze nie koniec!
Czekajmy, co będzie dalej. Zobaczymy,
jakim tonem Żydzi będą śpiewali...
Organ żydowskich „sanatorów" narze-

ka, że przeforsowano „kandydaturę
„swoją“, „służalczą”, „uleglą“ až do osta-
tecznych granic”. A czy choć była inna
kandydatura mniej „służalcza” i mniej

„ulegla“?
»

Dla nas, narodowców, oczywiście obo-
jętne jest czy kandydatem jest Thon czy
Spira. Co do obu nie mamy żadnych złu-
dzeń, Rejestrujemy walkę w „dżungli”
żydowskiej w tym celu, aby orjentować

się w nastrojach ludności żydowskiej,
mieszkającej w Polsce.

Ciekawi jesteśmy szczególnie, jak bę-
dzie wyglądała „abstynencja wyborcza”,
którą sjoniści zapowiadają...

T. Mildnee.
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ANTYKI

PAWEŁ GRODECKI
Antyki, mahonie, jesłony,
obrazy, drobiazgi i t p.

ALEJA-JEROZOLIMSKA 31, tel. 9.99.50

 

 
 

APTECZNE ARTYK,

 

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

bywać w składzie

A. CZEKAYA, Marszałk. 108
róg_ Chmielnej, tel. 628-51 i 662-93. |

"ARMATURY.

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

POMPY STUDZIENNE DLA LETNISK,
RURY i ŁĄCZNIKI

 

 

'AUTOKURSY.

zawodoweAUTOKURSY amatorskie

Inż. Stef. Konczyńsk ego

   
NOWY ŚWIAT 39, tel. 6-33-07,
 

BIELIZNA

 

WYTWÓRNIA i MAGAZYN
Bielizny męskiej, damskiej
pościelowej i kołder.

JÓZEFA JARKIEWICZA Złota 45
poleca swoje wyroby

oraz pończochy i trykotaże,
 

BIELIZNA DAMSKA
pDA 0 ее
WYTWORNA BIELIZNA DAMSKA
POŃCZOCHY I TRYKOTAŻE

W. PADEREWSKI   

 

 

FO1OGRAFOWANIE
UMILA ŻYCIE!
APARATY I PRZYBORY
ORAZ KUPNO I ZAMIANA

KAROL PĘCHĘRSKI feto-Skted
MAZOWIECKA 2 sosory*
  

MĘSKIE DAMSKIE
Palta, Bielizna, Bielizna, Pończo-

Krawaty, Piżamy, chy, Pulowerki
Trykotarze, Skar- ręczne i maszy- _

petki nowe
POLECA:

R. Gnter i H Rybarska
KONFEKCJA MĘSKA I DAMSKA

Marszałkowska 122, tel. 624-91.

Duży wybór kostiumów kąpielowych.

OBUWIE
DAMSKIE
MĘSKIE
R DZIECIĘCE

Duży wybór obuwia szkolnego

J. KACZYŃSKI
ŚWIĘTOKRZYSKA 37 I 40.
 

NAPRAWA
aparatów fotograficznych
lornetek, piór wiecznych

1 ołówków

E. KRZYŚKO
Mazowiecka 3. Tel. 608-00 Warszawa,

 

TANIA SPRZEDAŻ

Kompletów, sukien, bluzek, płaszczy

JÓZEF SKWARA wena 2
 

KOŚCIELNE WYROBY
 

FUTRA

FUTRA: KOBOTA SOLIDNA
A. KACPRZYK

Kuśnierz

 

KRUCZA 7.
 

GORSETY.

 

PASY LECZNICZE
systemów

GORSETY podług najnowszych modeli
POŃCZOCHY gumowe uszczuplające
Własnego wyrobu od 10 zł. i różn. tabryk,

polecają:

SZOBER — SZYMCZYK
Skorupki róg Marszałk. tel. 806-43.

dziane oraz różnych
t 

Wyroby kościelne, monstrancje, kielichy
puszki do komunikantów i t p.

A. NAGALSKI i S-ka
WARSZAWA, ul. BIELANSKA 16.

Tel.11-23-21 P. K._O._17726.
 

KRAWATY
 

KRAWATY ostatnie nowości najtaniei
sprzedaje, odświerza używane, pracownia

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

 

KRAWCY.
 

 

GRAWERZY, |

PRACOWNIA KRAWIECKA
MĘSKA — DAMSKA,

ROBOTA SOLIDNA I B. TANIA 
 

STANISŁAW LIPCZYŃSKI
Marszałkowska 149, tel. 204-84

Oznaki wojskowe i sportowe, stemple
metalowe i gumowe, m.
 

OPTYCY.

 

 

POGRZEBOWE ZAKŁADY

PROFANACJĄ ie.aczacie reku
na karawanach samochodowych podczas

uroczystości pogrzebowychii!

ZAKŁAD

CZ. ŠWIEJKOWSKI |
MARSZALKOWSKA 104 Tel. 619-54

Egzystujący 45 lat

Solidnie I z godnością załatwia przewory
zwłok <hównejstti ew.

 

OKULARY — BINOKLE — SZKŁA
Magazyn Optyczny

RYSZARJ ŁĄCZYŃSKI
Marszałkowska 65, róg Piusa XI.
 

 

PRACOWNIA OPTYCZNA
Wykonywa: OKULARY, BINOKLE,

SZKŁA I REPERACJE

J. JANISZEWSKI, Sosnowa 1

ZAKŁAD POGRZEBOWY
HENRYKA

LUBARSKIEGO
Warszawa Miodowa Nr. 14

Telefon 296-56

Posiada na składzie duży wybór trumien
1 wieńców oraż własne karawany I sa-
mochody. Urządza kompletne pogrzeby.
przewozy i ekshumacje zwłok.
 

ORTOPEDYCZNE ART.
 

 

 Cierpiącym na NOGI
Obuwie na wszel-
kie _ dolegliwości
nóg i zboczeń nie
rażące zewnętrznej

estetyki wykonywa

ortopedysta A. BIERNACKI,

R. Biernacki. Elektoralna 7 m. 45

ROWERY

RO OW ER Y
„0 ”ramy mess? "p fabrycz-

LIPIŃSKI JASNA 5
 

SKÓRZANA GALANTERJA
  

  J. MIĘTKA. Jerszolimska 27 m. 9
Tel. 9.99-24,
 

MASZYNY DO PISANIA
 

SKŁAD MASZYN DO PISANIA I LICZE-
NIA, kas kontrolujących i numeratorów

oraz REPARACJE takowych.

M. B'aŁOG'7%-SKI1
Zgoda 5, tel. 229-67.
 

 

Marszałkowska 92.  JUBILERZY, MEBLE

ОSKLEP_I OE WYROBÓW M E B L E WNIĘLKIM

i -ka gotowe I na zamówieniaE, BRETSZNAIDER i S-ka a noe
Chmielna 41 rógMarszałkowskiej
 

 

WARSZAWA — —  CHMIŻLNA 15

BIŻUTERJA KĄPIELOWE ZAKŁ.

Ki

 

BIŻUTERJA

„Piotr Sma'ec“'
Mazowiecka 2 й

R. Z. F. 1877.

Sprzedaż Mopso

BIŽUTERJA i ZEGAR KI
JAN WOLSKI

Warszawa, Nowy Świat 61. Tel. 585-51
Instytucjom na spłaty. Własna pracownia

 

 

BLACHARSKIE ZAEKŁ,
 

ZAKŁAD BLACHARSKI

 

Krycie dachów blachą I papą.
Malowanie  smołą i olejno.

st. Tański
CHŁODNA 64, telefon 272-65

BŁAWATY
 

SPÓŁKA WŁÓKIENNICZA
BRACKA 13

Jedwabie, kretony, samodziały Iniane,
łaszcze i ręczniki kąpielowe.

Wybór olbrzymi Ceny obniżone

NCZAPKI

   
PRACOWNIA CZAPEK SZKOLNYCH,

WOJSKOWYCH i CYWILNYCH

ST. wWOJCZAK-WSKI
Warszawa, Marszałkowska 119

sklep w podwórzu

 

 

CZYTELNIE

CZYTELNIA „ZEW“
ZOFJI WIŚNIEWSKIEJ

NOWY ŚWIAT 18 obok SMOLNEJ
front — sklep, tel. 601-21

 

AADvy „WENECJA“
OBOŻNA 5, tel. 515-66 (obok Dynasėw)

WANNY zł. 1.80 LAZNIA zł. 2

Za usługę 20 gr. W środy łaźnia dla Pań.

Łaźnia po remoncie już czynna. Ceny

masaży i innych zabiegów zniżone,

OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

J. Kuczmierowski
108, MARSZAEKOWSKA 108

(róg Chmielnej)

  Wszelkie artykuły - oświetleniowe na
elektryczność — naftę — spirytus:
Żyrandole, kinkiety, grzejniki, lampy

pozd tusowe, naftowe amrykańskie „DIA-

Kuchenki „GRAETZ“ — „EMES“ —
„ATIS“ i częšci zapasowe do nich.
PORCELANA — SZKŁO — FAJANS.

Naczynia aluminjowe kuchene
poleca:

D/T.H. Inż. $. MUSZYŃSKI
Chmielna 36, tel. 5-96-18

SPORTOWE PRZYBORY
 

NOWA POLSKA FIRMA

SKŁADNICA
PRZYBORÓW SPORTOWYCH

Zofji Uhmowe|
Warszawa, Żórawia 3
   

PARASOLE

 

M к в L *
SYPIALNIE, STOŁOWE GABINETY

Tanio
K KOSEWSKi JEROZOLIMSKA 27

WYTWORNIA PARASOLI
męskich i damskich

| GOSTKIEWICZ
Kredytowa 5 Telefon 297-18

G mnastyczne Szkołom
przepisowe pantofle, spodenki, koszulki

1 inne
TANIO. Sklep Sportowy „Dysk”

wł. Wacław Małek, A. Witkowska
Złota 14, tel. 6-75-18 Warszawa,

 

    
KNOTKI

 

KNOTKI OLIWNE

A. Lechnw cza
znane od 55-ciu lat

ŚWZ warszawa, |. 3 krzyży 13

 

KOŁDRY

 

OAŁtKOWSAU Narczałk. 119
Parowa pralnia PE Wytwórnia

pościeli poleca kołdry, materace, podu-

szki, bieliznę.
Firma egz. od 1898 r. tel. 248-11
 

KONFEKCJA

 

APOLONIA

KLARFELDOWA
MAGAZYN DAMSKIEJ KONFEKCJI

Warszawa, Marszałkowska 111, tel. 275-69

Poleca: płaszcze, suknie, bluzki najnow-

szy fasonów.

M E B L E. (Cieżkowski
ul. N.-Świat 39 i PL 3-ch Krzyży 12

Poleca mebie na SPACORIEA warunkach
Wyrób własny ny fabryczne,
 

 

T
MEBLE „Konrad“ TYLICKI i$-ka

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

oraz wszelkie roboty tapicerskie.

 

 

Rok żałożenia 1906.

MEBLE wykonane solidnie
z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

Ceny niskie życzącym spłaty. |

 

B EZ). WYTWÓRNI
E L gotowe i na zamówienia.

CENY NAJNIŻSZE

NOWY ŚWIAT 12
 

 

 

MEBLE | Fraie!
NOWY ŚWIAT 54.  BIAŁOŁĘCKA 6.
Poleca meble gotowe i na zamówienia

Wyrób własny. Ceny fabryczne.

FABRYCZNY SKŁAD MEBLI
B.PRZY*RYSZ

NOWY ŚWIAT 34
Poleca meble gotowe i na zamówienie

т

PIÓRA WIECZNE
TAPCZANY
 

  PIÓRA WIECZNE REPARUJE
SPECJALNY ZAKŁAD

W. Garbiński
MARSZAŁKOWSKA 119.

TAPCZANY HYGIENICZNE,
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

E, Pietruszewski Nowogrodzka 36
Ceny niskie Życzącym spłaty.
 

 

PŁÓTNA SKŁADY,

UBIORY MĘSKIE
 

 

PŁÓTNA BIELIŹNIANE
Stołowe: białe, kolorowe. Pościelowe:
różnych fabryk, Płaszcze, ręczniki ką-

pielowe, kapy pikowe, drelichy i t. p.

Skład płótna
MAGAZYN JAROSŁAWSKI

N. HARTFIEL
Marszałkowska 136 róg Ś-to Krzyskiej

tel. 6.71-17

St. LEO
Warszawa — Szpitalna 9, tel. 507-89

Ubrania uczniowskie, męskie
gotowe { ma zamówienia

Ceny b. niskie. Robota solidna.
 

—
Magazyn wykwintnych

 

    
Suknie, bluzki, komplety 1 mundurki

gerszawa, Elektoralna 23, tel. 234-61
vis A vis Szpitala $-go Ducha
 

CENY FABRYCZNE DUŻY WYBÓR

OBUWIE

 

 

Suknie, bluzki, dział dziecinny

J. RYGCZYŃSKA
Warszawa, Elektoralna 13

Wykonanie solidne. Ceny niskie.
 

 

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

 

FOTO NAPRAWA
и OKULARY, BINOKLE

J. UNIESZOWSKI / MAGAZYN KONFEKCJI MĘSKIEJ
poleca koszule, krawaty, skarpetki. itp.

w dużym wyborze oraz damskie pończo-

chy, rękawiczki

A. Bulkowskii I. Michalak  Chłodna 37, tel. 2-15-24.  
OBUWIE
DZIECINNE UCZNIOWSKIE

MOCNE i TANIO

poleca firma

L. GROSS
Krucza 30 róg Wspólnej
  
 

F. KIELISZEK
Warszawa, ul, Chmielna 4, tel. 258-50.

Poleca znane ze swej dobroci obuwie
damskie, męskie i wojskowe

 SKŁOD WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH

„.L. SZCZUBIAŁ
w Warszawie

Bracka18
Tel. 516-02

POLECA!
różne płótna, ścierki, obrusy, serwe-

ty, ręczniki, koce, kołdry, bielizna

pościelowa, fartuchy, popeliny, dział
kąpielowych materjałów i t.p. z fa-

bryk „Žyrardėw“ „Widzew“ Schei-

blera, Schlėssera, Poznaūskiego i in.

CENY NISKIE

Ubiorów Mę-
skich oraz modnych Futer Damskich

PIOTR SO CKI I S-owie
Warszawa, Nowy Świat 46 m. 5

Tel. 265-61
Wykonanie solidne, eleganckie i tanie.

135 zł. garnitur
pierwszorzędny bielski na jedwabiu, na
zamówienie, angielski — 160 zł. z powo-
du okazyjnego zakupu materjałów. Wy-
kwintny krój, Wykonanie terminowe:
Gotowe dra a zł. 80,—. Palta od

zł. 60—.
Długoletni mistrz krawiecki, b. -
pracownik firm: Herse, Uleniecki, Wilcza
24a parter, front, przy Kruczej tel. 862-34

Józef Markowski
Palta na zamówienie 125.

Przed sezonem — 10% taniej.
  WŁÓCZKI I WEŁNY
     Warszawa, Koszykowa 43, tel. 8-58-53

 

PODRÓŻNE PRZYBORY

WALIZY
NESESERY

GALANT.RJA SKÓRZ*N'
J.Wasiński

ceny niskie

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

 

NAJLEPSZE WŁÓCZKI I WEŁNY
do robót ręcznych

POLECA:

I. FILIŃSKI
Warszawa, N. Świat 32, róg Pierackiego
Marszałkowska 153 —Marszałkowska 74

NAUKA ROBÓT BEZPŁATNIE
 

WYROBY ŻELAZNE
  Wyroby żelazne, narzędzia ogrodnicze,
okucia budowlane i naczynia kuchenne

WACŁAW GAJEWSKI
Warszawa, Świętokrzyska 20, tel. 256-14 [przy Mazowieckiej)
 

WSKAŻE CI POLSKIE ŻRÓDŁA ZAKUPÓW

 

 



Dalszy ciąg Inform. Firm Chrzešc.
 

UCZNIOWSKIE UBIORY
 

      PRACOWNIA
UBIOROW

UCZNIOUJSKICH

Jo PNONIUSZKI I2ran 25801,

Duży wybór garderoby gotowej uczniów-
skiej i męskiej.   

ZESZYTY

ZESZYTY BRULIONY
Przybory szkolne

polea ST. WINIARSKI
Warszawa

Nowy $wiat53

 

   
ZEGARY

 

 

Ochraniajmy polsk'e wybrzeże
Apel do letn'ków

Iństytut badawczy lasów państwo-
wych, Liga morska i kolonjalna, Liga o-
chrony Przyrody i Związek Leśników R.
P. rozpowszechniały w bieżącym sezonie
odezwę do miłośników polskiego wy-
brzeża, zakończoną apelem, który naka-
zuje: 1. Mieć poszanowanie dla skarbów
przyrody nadmorskiej, a zwłaszcza: a)
nie niszczyć drzew, krzewów, roślin

nadbrzeżnych, nie łamać gałęzi, nie zry-

wać kwiatów i liści, nie wykopywać ro-
ślin, w szczególności mikołajka, rokitni-
ka i groszku nadmorskiego; b) nie
uruchamiać wydm przez rozdeptywanie,
zozgrzebywanie i rozkopywanie; c) nie

miszczyć wysokich, malowniczych brze-
gów morskich przez chodzenie, zjeżdża-
nie po nich — poza miejscami, wytknię-

temi, jako ścieżki i drogi. 2. Utrzymywać
na wybrzeżu, w lasach, w zaroślach i na
plażach tak sharmonizowaną z otaczają-
cą przyrodą czystość, bacząc, aby: a) nie
rzucać na mie'scach wypoczynku i prze-

chadzki papierów, niedopałków od pa-
pierosów, resztek po.jedzeniu, butelek,

pudełek i t. d.; b) nie pozostawiać miejsc
wypoczynku i plażowania w takim sta-
nie, w jakim nie chcielibyśmy ich zastać.

3. Nie rozpalać ognia poza miejscami,
gdzie to jest wyraźnie dozwolone (obo-

  

Strosnictwo Narodowe
W niedzielę, dnia 18 sierpnia o godz.

12 m. 15 odbędzie się zebranie Koła Tar-
gówek Stronnictwa Narodowego przy ul.
ks. Ziemowita 39. 3
Przemawiać będzie inž. Aleksander

Około-Kułak.

(udzsz'emcy w Warszawie
Rok bieżący zaznacza się wyraźną

zwyżką liczby osób przyjeżdżających do
Warszawy na pobyt czasowy. Od stycz-
nia do lipca r. b. przy echało do Warsza-
wy.ogółem 143 tysięcy osób, gdy analo-

giczna liczba dla r. z. wynosi tylko 101
tysięcy.

Charakterystyczne jest, że równocze-
śnie z ogólnem wzmożeniem się ruchu
przyjezdnych zwiększyła się znacznie
liczba cudzoziemców, odwiedzających
stolicę, Gdy w pierwszem półroczu 1934
1. przyjechało do Warszawy 11.600 cu-
dzoziemców w tym samym okresie r. b.
liczba ta wyniosła 14.000.
Wśród przyjezdnych cudzoziemców

najliczniejszą grupę stanowią obywatele
niemieccy, następnie obywatele Stanów
Zjednoczonych A. P., dalej kolejno oby-

watele Francji i Anglji. (b).

Tabela wv granych
Lot:rji Państwowej

(Nieurzędowa).

Wczoraj, w trzecim dniu ciągnienia 3-ej
klasy 33-ej polskiej loterji państwowej, wy-
grane a na numery następujące:

Zł, 50.000 na Nr. 32899.
ZŁ 10.000 na Nr. 106837, 122913.

Zi. 5.000 na Nr. 109952,
Zł. 2.000 na Nr. 23307 49705 140042 157351

170941.

ZŁ 1.000 na Nr.
160247 `

ZŁ 500 na N-ry 44206 53998 57148 60342
64836 80920 103641 105487 112336 142802
150072 177398 177878

Zi. 400 na N-ry: 1199 17505 26321 29641
38314 46718 63884 108888 108966 110720
118068 142140 -

Zi: 300 na N-ry: 26485 28285 42054 7224
76511 84223 87998 99349 99837 101944 123601
147450 158013

Zi. 250 na N-ry: 1495 13335 22581 27260
28842 34472 36442 43340 51315 58180 58309
68409 73499 80267 81170 10231 108686 112456

113805 121400 122066 133229 138575 138619

139315 141463 161147 164504 165789 67025

181841

126105 141281 149645  

zowiska), opuszczać ognisko dopiero po
zupėlnem zagaszeniu,

4. Stosować się do wszelkich uwag
straży leśnej i innych osób, mających
pieczę nad cąłością, porządkiem i czy-
stością wybrzeża, oraz pomagać im w
tej pracy. (b).  

Kierownik sekcji
prasowej kom. rządu

Po śmierci kierownika sekcji praso-
wej wydziału prasowo - widowiskowego
komisarjatu rządu ś. p. Edmunda Krue-
giera stanowisko to pozostało nieobjęte.
Obecnie komisarz rządu, woj. Jarosze-
wicz, powołał na te stanowisko radcę
Jerzego Jędrzejewicza, który rozpoczy-
na urzędowanie w poniedziałek. (Om).

$ „ięto
M. B. Czestochowskieį
Największe święto Król. Korony Polskiej,
obdarzone specjalnemi łaskami, to świę-
to M. B. Częstochowskiej, które przypa-
da w dzień 26 sierpnia. To też celem od-
bycia tradycyjnej dorocznej pielgrzymki
w należytem skupieniu, jak również za-
pewnienia udogodnień komunikacyjnych,
parafia Wszystkich Świętych ustaliła ten
termin. W programie: zwiedzenie pamią-
tek historycznych klasztoru jasnogór-
skiego, katedry częstochowskiej, kościo-
ła i źródeł św. Barbary. Szczegółowy
program otrzyma każdy przy zapisie. Ce-
na biletu zł. 10,80. Zapisy przyjmują do
dnia 20 b. m.: ks. Tomasz. Grzanka, kie-
rownik pielgrzymki, kancelarja parafial-
na (9 — 1 i 4 — 6) i redakcja „Posłańca
Paratjalnego" (6 — 8).
Wyjazd w sobotę, 24-go o godz. 22-ej,

powrót we wtorek 27 sierpnia 0 5-ej ra-
no.

 

Wieśniaksprytniejszy 0d cyganów
przeprowadził osobiście dochodzenie

Cyganie zasiadają często na ławie o-
skarżonych pod zarzutem kradzieży. Są
oni znąni, jako złodzieje sprytni i zręcz-
ni. Jednak sąd okręgowy rozpatrywał
proces, z którego wynikało, że istnieją
też kmiotkowie, którzy potrałią „ocyga-
nić” nawet tak zręcznych złodziei, jak

cyganie.
We wsi Jesiony rozbiła namioty ban-

da cyganów. W nocy jacyś niewykryci
złoczyńcy włamali się do komory gospo-
darza tej wsi, Pawła Balcerskiego i
skradli stamtąd uprząż i inne przedmio-
ty. Podejrzenie padło odrazu na cyga-
nów, tembardziej, że widziano ich, włó-

czących się o zmroku po wsi.
Okradziony gospodarz postanowił

przeprowadzić śledztwo na własną rękę.
W ciągu dnia zabrał wśród sąsiadów re-
lacje o okolicznościach dokonanej u nie-

go kradzieży i na tej podstawie nabrał
pewności, że sprawcami kradzieży mogą
być tylko obozujący w pobliżu cyganie.
O zmierzu zakradł się w pobliże obo-

zu cygańskiego i, dobrze ukryty, czekał
cierpliwie, aż cyganie ułożą się spać. Po
północy opuścił kryjówkę i systematycz-
nie zrewidował wozy, natrafiając na  

skradzione przedmioty. Niezależnie je-
dnak od tego, znalazł również ukryty w
słomie garnek z pieniędzmi, który za-

brał. Następnie, mszcząc się za kra-
„dżież, podpalił obóż cyganów i schronił
się w swoim domu. Na wszczęty alarm
nadbiegli z pomocą mieszkańcy wsi i po-
żar wkrótce ugaszono. Policja rozpo-
częła dochodzenie, w wyniku którego a-
resztowano Balcerskiego.

W czasie przesłuchania przez sędzie-
go śledczego, Balcerski, przyznał się do
podpalenia obozu i sam pochwalił się,
że niezależnie od odzyskania skradzio-
nych rzeczy, wynagrodził sobie krzy-
wdę, zabierając cyganom znalezione pie-

niądze.

Balcerski stanął przed sądem, oskar-
żony o podpalenie i kradzież. Sąd ska-
zał go za oba przestępstwa na łączną

karę dwóch lat więzienia.
Skradzionych pieniędzy cyganie je-

dnak nie odzyskali, gdyż na rozprawie

Balcerski cofnął swe poprzednie zezna-
nie i wyparł się kradzieży, twierdząc,
że poprzednio przyznał się do niej, po-
nieważ policja go biła,

Niesłychane potraktowanie chorej
przez żydowski szpital na Czystem

Nieprawdopodobne wprost informacje
o potraktowaniu ciężko chorej kobiety
otrzymujemy od jednego z czytelników.

Sprawa przedstawia się następująco.
W dn. 3 b. m. prywatny samochód po-

trącił pod Ursusem sprzedawczynię lo-
dów Izabelę Szaczmaierowa, która ule-
gła złamaniu kręgosłupa oraz innym
ciężkim obrażeniom ciała. Nieszczęśli-
wą w stanie ciężkim przewieziono do
szpitala żydowskiego na Czystem.
Po dwóch tygodniach pobytu w szpi-

talu, chorą odesłano w dn. 16 b. m. do

miejsca zamieszkania do Piastowa, przy-

czem zostawiono ją na stacji kolejowej
z nałożonemi opatrunkami gipsowemi.
Chora przez 4 godziny leżała na stacji i
dopiero na interwencję komendanta po-
sterunku P. P, odwieziono ją do szpitala
w Pruszkowie.
Postępowanie dyrekcii żydowskiego

szpitala, która odesłała ciężko chorą
kobietę do miejsca zamieszkania, wy-
wołało powszechne oburzenie, Warto
też zaznaczyć, że ciężko chora Szaczma-
jerowa otrzymała wezwanie, aby w dn.
19 b. m. stawiła się na... komisję sądowo-
lekarską.

Kajście bandytów na mieszkanie
Rabunek 1.500 zł.

Przy ul. Pańskiej 112, dokonano zu-

chwałego napadu bandyckiego. W domu

tym na III piętrze zamieszkuje Ludwik

Kluza, właściciel kilku taksówek z żoną,

Ewą, oraz ciotką, 60-letnią Józełą Mar-

cžewską.
W piątek rano Marczewska wyszła na

kilka minut do sklepu w tymże domu.

Gdy w póawrotnej drodze otwierała

drzwi, zaskoczyło ją znienacka 3-ch za-

maskowanych mężczyn, którzy prawdo-

podobnie byli ukryci na klatce schodo-
wej IV piętra. Jeden z napastników

schwycił staruszkę za gardło, poczem

wepchnięto ją do mięszkania, zamykając

za sobą drzwi. W przedpokoju bandyci

związali Marczewską sznurami, przy-

czem jeden, ma'ąc ciągle wymierzoną

lufę rewolweru, groził i mówił: „Cicho,

bo strzelę!“. Związawszy ręce i nogi

swej ofierze, bandyci wepchnęli ją do u-

bikacji w przedpokoju, przy drzwiach

której stanął jeden z bandytów i grożąc  

ciągle rewolwerem, pytał się: „powiedz,
gdzie są pieniądze?“.
Tymczasem pozostali dwaj bandyci

zaczęli plondrować w kuchni i 2-ch po-
kojach, otwierając i wyrzucając zawar-
tość z szuflad w komodzie, szafach i
biurku. Również odsunięto otomanę,
oraz zrzucono z łóżek materace. Bandy-
ci zrabowali z otwartej szufladki biurka
1.500 zł. gotówką, oraz zegarek srebrny
męski z dewizką, poczem zbiegli.

0 drzewa na Żoliborzu
Stowarzyszenie Żoliborzan zwróciło

się do zarządu miasta z prośbą o obsa-
dzenie drzewami ulic Żoliborza. Stowa-
rzyszenie prosi zwłaszcza o jaknajrych-
lejsze posadzenie drzew wzdłuż całej u-
licy ks. Felińskiego, oraz na ul. Suzi-
na. (g).

  

| uboju warszawskiego,

 
 

Zbiorniki wodne w Czchowie, Czorsztynie i Stróży
Biuro dróg wodnych min. komunikacji

przeprowadza studja hydrotechniczne i
geologiczne dla projektowanych zbiorni-
ków przeciw-powodziowych w dorzeczu
górnej Wisły. Poza zna'dującemi się w
budowie zbiornikami w Rożnowie i Po-
rąbce projektowane są zbiorniki w
Czchowie na Dunajcu, w Czorsztynie na
Dunajcu i w Stróży na Rabie.

Zbiornik w Czchowie projektowany
jest, jako wyrównawczy dla zakładu
wodno-elektrycznego w Rożnowie w ce-
lu podniesienia jego wartości energe-
tycznej oraz dla poprawy warunków że-
glugi na Wiśle. Zbiornik w Czorsztynie
posiadać będzie główne zadanie prze-
ciwpowodziowe, zabezpieczając od klęsk
osiedla, położone nad Dunajcem, z N.

Sączem na czele.

Dotychczasowe badania geologiczne
wykazują istnienie warunków odpowie-
dnich do budowy tamy betonowej 25 m.

wysokiej. Wykorzystując wytworzony
spad wody, osiąśnąć można, jako pro-  

dukt uboczny 38 milionów KW godzin
taniej energji elektrycznej dla zelektry-

fikowania Podhala.

Projekt zbiornika w Stróży przewidu-
je budowę tamy ziemnej 17 m. wysokiej,
celem uzyskania odpowiedniej wielkości
zbiornika (ok. 20 miljonów mtr. sześć.),
potrzebnego dla ujarzmienia wysokich
wód Raby i zredukowanie fali powodzio-
wej do poziomu zupełnej nieszkodli-

wošci.
Wpływ tych zbiorników

niejszych dopływach Wisły Górnej przy-
czyni się w dużym stopniu do obniżenia
fali powodziowej na Wiśle, a rėwnocze-
śnie do podniesienia niskich stanów, po-
prawiając znacznie warunki żeglugi, W
ten sposób okresy przerw w żegludze
będą zredukowane do minimum. Ten do-
datni wpływ odczuć się da na całej
przestrzeni Wisły, przyczyniając się nie-
tylko do zmniejszenia szkód powodzio-
wych, ale i do poprawy naturalnej drogi
wodnej ze Śląska do morza.

Przyczyny podrożeniamięsaw Warszawie
Zwyżka cen mięsa w Warszawie ma

niewątpliwie swoje częściowe uzasadnie-
nie w zwyżce cen żywca. Obok jednak
tej przyczyny działa też fakt ogranicze-
nia dowozu mięsa z prowincji i z rzeźni
podmiejskich. Zwłaszcza mięso pocho-
dzące z rzeźni podmiejskich, stanowi
ważny regulator cen żywca w stolicy.
Mięso to niczem nie różni się od mięsa

gdyż bite jest
również nocą, względnie wczesnym ran-
kiem tego samego dnia, kiedy dostarcza-
ne jest na targ, omawiane rzeźnie bo-
wiem znajdują się w odległości kilxuna-
stu lub kilkudziesięciu km. od War-
szawy.
Na odwrót mięso to jest jakościowo

lepsze, gdyż jest wystygłe, podczas, $dy
mięso uboju warszawskiego, wbrew wy-
raźnym przepisom _ weterynaryjnym,
sprzedawane jest detalistom jeszcze na
gorąco.

Przywóz mięsa przywozowego, jak
wykazuje statystyka miejska, zmniejszył

się znacznie w pierwszem półroczu r. b.
Jedyna w Warszawie hala hurtowej

sprzedaży mięsa znajduje się na tere-
nach rzeźni, a dostęp do niej mają wy-
łącznie członkowie giełdy mięsnej, Tak
naprz. restauratorzy, którzy w wielu wy-
padkach czynią wielkie zakupy mięsa,
zmuszeni są z tego powodu korzystać z

Olimpjada szach wa

W sobotę rano rozegrana została dru-
$a runda olimpijskiego drużynowego tut-
nieju szachowego. Tak, jak i w pierw-
szej rundzie, nie zakończyło się osta-
tecznie ani jedno spotkanie międzydru-
żynowe. Okazuje się, że cztery godziny,
przeznaczone na grę, nie wystarczają do
zakończenia większości partyj. Na 40
partyj, rozgrywanych w każdej rundzie,
zakończono w pierwszej rundzie tylko
16, a w drugiej 23. W niedzielę będą te
partje dogrywane i wtedy dopiero będzie
można się dokładnie zorjentować w sy-
tuacji turnieju. Narazie można stwier-
dzić, że najlepiej grają drużyny Stanów
Zjednoczonych, Czechosłowacji, Szwecji,
Austrji, Jugosławii i Polski,

„Tasiemka“ utaskaw'ony
W ub. tygodniu udzielono została od-

powiedźna podanie b. radnego m. st.
Warszawy, Łukasza Siemiątkowskiego,
znanego pod pseudonimem „,Tasiemka'
o ułaskawienie. Jak wiadomo, Siemiąt-
kowski, skazany był w głośnym procesie
o uprawianie teroru wśród handlarzy
na pl. Kercelego na karę 3-ch lat wię-
zienia. Po rozpoczęciu odsiadywania
"kary, Siemiątkowski ciężko zapadł na
zdrowiu, wobec czego uzyskał on urlop
zdrowotny. Ostatnio obrona Siemiąt-

kowskiego wniosła podanie o ułaskawie-
nie, powołując się na dotychczasową
niękaralność skazańca i jego pracę na
polu niepodległościowem. Pan Prezy-
dent R. P. ułaskawił Siemiątkowskiego,
zawieszając mu wykonanie pozostałej do
odbycia kary na przeciąg lat 3-ch. (i).

Т5 brzuszny
i czerwonka

W związku z sezonem owocowym

obserwuje Państwowa Służba Zdrowia
dużą liczbę zachorowań na tyfus brzu-
szny i dyzenterję. Wojewódzkie Urzędy
Zdrowia zarejestrowały w ub. tygodniu |

 
w całym kraju 331 wypadków duru |
brzusznego i 34 wypadki czerwonki, (i)

pomocy pośredników, niekiedy całego
łańcucha pośredników.
Do tego należy jeszcze dodać, że mię-

so przywozowe z rzeźni bekonowych
obarczone jest nieproporcjonalnie duże-

mi opłatami.
Oto całokształt przyczyn,

wedują wielką rozbieżność cen mięsa
między prowincją i Warszawą. W tych
warunkach szmugiel opłaca się. Jedynie
droga przesyłek pocztowych jest wyjąt-
kową szczeliną, przez którą może prze-
dostawać się do Warszawy pewna ilość
taniego mięsa i wędlin. (b).

Księgozbiór
hr. J. Potockiego

We wrześniu nastąpi przekazanie Bi-
bljotece Publicznej w Warszawie wspa-
niałego księgozbioru, który tej instytu-
cji zapisał ś. p. hr. Jakób Potocki.

Księgozbiór, zawierający wiele cen-
nych ksiąg i starych rękopisów, znajduje
się w bibliotece pałacu w Helenowie.
Istnieje projekt umieszczenia go w no-
wej filji Bibljoteki Publicznej na Żolibo-

rzu. (g).

Z Tow. Opieki
nad zwierzętami

Dnia 19 b. m. (poniedziałek) o godz. 19
w lokalu T-wa ogrodniczego (ul. Baga-
tela 3, sala parterowa), odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze z udziału T-wa
opieki nad zwierzętami R. P. w jubile-
uszowym zlocie harcerzy w Spale w
dniach 14 — 24 lipca r. b.-« Wstęp dla
członków, sympatyków i zaproszonych

gości wolny.

Coraz mnie, jaskółek
Liczne grono przyjaciół ptaków alar-

muje ostatnio opinję publiczną, coraz
zwiększającem się ubytkiem jaskółek.
Jak donosi jedno z pism niemieckich,

otrzymawszy informacje od wybitnego
znawcy życia ptaków Dr. Haenela, kie-
rownika stacji ochrony ptaków, powo-
dem najważniejszym jest olbrzymie wy-
drutowanie świata. Duża ilość poranio-
nych jaskółek, przeważnie wskutek zła-
manych skrzydeł, wskazuje, że druty są
bardzo niebezpieczne dla tych ptaków.
Wielkie szkody w tępieniu jaskółek do
niedawna powodowało łapanie ich w
krajach południowych, szczególnie we
Włoszech. Ostatnio wydane surowe
prawo ochrony ptaków przez rząd wło-
ski, zmnie'szyło to niebezpieczeństwo.
Jednak przeważnie wpływa na zmniej-
szenie się motoryzacja oraz nowoczesne
budownictwo, wstrząs wskutek przeja-
zdów, prace motoru rolniczych maszyn,

gładkie mury współczesnych domów,
wszystko to niszczy gniazda jaskółek,
względnie utrudnia budowanie gniazdek,

Czystość to zdrowie
Polecamy swe usługi w zakresie czyw-

czenia okien | dachów szklanych  tre-

terowamia, wiórkowania | cyklinowania

posadzek. sprzątania  miearkań. biu

| sklepów, oraz opatrywania okien

aa zimę.

„M. MLECZEK“
ėmilji Plate: 23 m. 2, tel. 8.45-34

Firma uaczo egzystuje od 18% a

na najgrož- |

które ро--
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Kronika„wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem, przeważnie dužem i przeloine-

mi deszczami,
Temperatura bez zmian,
Umiarkowane wiatry z zachodu

i północo-zachodu.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

kaka Jundziła — Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagieta Nie-

miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza

Piłsudskiego 20.

ap

SPRAWY MIEJSKIE.
— Działalność Opieki Społ. w

ubiegłym tygodniu. Wydano šwia-
dectw o stanie majątkowym — 122.

Skierowano na pomoc lekarską 90

osób. Wydano poleceń na  tru-
mny — 3. Udzielono pracy — 90

osobom na 295 dni. Wydano obia-

dów 427 dla 10 osób. Wiypłacono za
pracę — 714 zł. 105 zatrudnionym.

MWypłacono zapomóg pieniężnych w
kwocie — 629,50 zł. 84 osobom.

Razem łącznie z innemi wydat-

kami wydano w ciągu tygodnia —

1384 zł. 60 $r. :
— Znižka oplat na rzežni miej-

skiej? Jak się dowiadujemy, zarząd

miasta postanowił obniżyć opłaty
rzeźniane na rzeźni miejskiej. Žniž-

ka obowiązywać będzie od 5—15

proc., zależnie od gatunków bydła i

trzody. Dzięki zniżonym  opłatom

na rzeźni należy przypuszczać, iż
zwiększy się wzrost dowozu żywca

na targowiska wileńskie, co leży w

interesie rolników, gdyż ceny 0518>
gane w Wilnie są wyższe od prowin-

cjonalnych. (h)

: Z MIASTA.
— Nowe obowiązki hotelarzy.

W związku z wejściem w życie

rozporządzenia Ministra Opieki Spo-

łecznej z dnia 1 lipca 1935 roku o

przepisach sanitarnych dla hoteli,

pokoi umeblowanych i pensjona-

, tów, w dniu 17 bm. w Starostwie

3| Prużanowa Luba, 1. 53, zam, przy ul.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia w Wilnie,

Wiedług danych statystycznych, Wil-
no liczy 4537 bezrobotnych, w tej
liczbie 1879 kobiet. Wśród bez-
robotnych znajduje się 2146 umysło-
wych i 1256 robotników wykwanfi-
kowanych. Bezrobocie, w porówna-
niu zpoprzednim tygodniem, zmniej-
szyło się o 38 osób. (h)

SĄDY STAROŚCIŃSKIE.
— 7а bójki i handel świąteczny.

Nowogródzkiej 30—7, ukarana zo-

stała przez Starostwo Grodzkie na
10 zł. grzywny z zamianą na 3 dni

aresztu. Powodem ku temu posłu-

żyło zajście na rynku drzewnym

między nią, a niejaką Janiną Ryn-

kiewiczową, w czasie którego uka-

rana wylała na głowę J. Rynkiewi-
czowej 2 litry mleka.

Świrski Jankiel, l. 48, handlarz,

za uprawianie handlu w dniu świą-

tecznym ukarany został grzywną w

wysokości 20 złotych z zamianą na

3 dni aresztu. |

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież. Doba Jospe, zam.

przy ul. Pióromont 30, zameldowała
policji o kradzieży 60 zł. gotówką,

dokonanej nocy ubiegłej na jej szko-
dę z niezamkniętego mieszkania.

— Niebezpieczny gość. Jan Ko-

zakow, zam. przy ul. Piłsudskiego

33, wstąpił wczoraj dopiwiarni Bro-

nisława Sakowicza, mieszczącej się

przy ul. Ponarskiej 9, gdzie, grożąc

zdemolowaniem lokalu, zażądał ko-

|lacji i piwa. Powiadomiona o tem

policja przytrzymała niebezpieczne-

o ia.
* ЁЗ&СРпуи'іазшепіе. Jesmanow-
ski Bolestaw (ul. Witoldowa 47) za-

meldował policji o przywłaszczeniu

przez, niejakiego Mojżesza Halperna

wózka dziecięcego, wartości 25 zł.

Adres M. Halperna nie jest znany.

Jest on poszukiwany przez policję.

Kradzież. Na szkodę Tekii | Grodzkiem odbyła się konierencja z
; właścicielami hoteli, pokoi umeblo-'
wanych i pensjonatów. Na konie-'

' rencji tej zostały wyjaśnione posz-'
szczególne paragraty rozporządzenia
oraz wezwano właścicieli do upo-
rządkowania zakładów przez nich
prowadzonych zgodnie z ogłoszone-
mi przepisami, Starostwo Grodzkie
przeprowadzi po pewnym czasie lu-
strację hoteli, pokoi umeblowanych

i pensjonatów celem zbadania, czy
i w jakim stopniu zakłady te zasto-

sowały się do tego rozporządzenia,
* Rozporządzenie Ministra Opieki

Społecznej nakłada m. in. obowią-
zek na właścicieli hoteli, pokoi ume-
blowanych i pensjonatów prowa-

dzenia księgi zażaleń o stronach
numerowanych | i paralowanych
przez wladze administracyjne. Poza-

tem rozporządzenie to powierza
nadzór nad temi zakładami powia-
towym władzom administracji ogól-
nej (starostom), które mogą zakłady
uchylające się od wykonania tego
zarządzenia zamknąć niezależnie od
wymierzonej w trybie administra-
cyjno-karnym kary w wysokości do
3-ch miesięcy aresztu lub grzywny
3,000 złotych.

Budowa Ośrodka Zdrowia.
Zarząd miasta Wilna w początkach
przyszłego miesiąca przystąpić za-
mierza do zakończenia budowy śma-
chu Ośrodka Zdrowia. Na ten cel
władze centralne mają wyasyśno-
wać odpowiednie fundusze, Zazna-'
czyć należy, iż gmach Ośrodka Zdro-
wia jest doprowadzony pod dach. (h)
— Protokuły karne za handel w

niedzielę. Mimo kar i ustawicznych
protokułów za handel w niedzielę,
Ikupcy, przeważnie z ghetta, w dal-
szym ciągu uprawiają handel w
święta i niedzielę. W dniu wczoraj-
szym organa P.P. sporządziły 9 pro-
tokułów za niedozwolony handel.
Kupcy, trudniący się handlem w nie-
dzielę, będą ukarani w drodze admi-
nistracyjno-karnej. (h)
— Zgon samobójczyni Służąca

rest. „Bristol“, Julja Ludkiewiczow-
na, o której donosiliśmy wczoraj, iż
popełniła zamach samobójczy, wy-
pijając większą ilość esencji octo-
wej, ubiegłej nocy zmarła w szpitalu
św. Jalkóba. Ustalono, iż powodem
samobójstwa było tło romantyczne.

: HANDEL I PRZEMYSŁ.
Likwidacja przedsiębiorstw

handlowo-przemysłowych w Wilnie.
W. ciągu ub. miesiąca w Wilnie ule-
gło likwidacji 28 zakładów pracy,
przedsiębiorstw handlowo - przemy-
słowych i rzemieślniczych. W) tym
terminie powstało kilkanaście no-
wych przedsiębiorstw handlowych,
przeważnie o charakterze sezono-
wym, t, 4. owocarni i budek z wodą
sodową i lemoniadą. (h)

 

 

Staukiewiczowej (ul. Kolejowa 1)

skradziono płaszcz i poduszkę war-

tości 25 zł. Sprawca kradzieży Mie-

czysław Krzysztopanis, zam. przy

ul. Ponarskiej 30, został ujęty. Skra-

dzione rzeczy zwrócono  poszkodo-

wanej, Kd
WYPADKI.

— Omdlenie. W lokalu ieki

Społecznej przy Zarządzie m, Wilna

zemdlała wczoraj niejaka Szymo-

niak Jadwiga, l. 29, zam. przy zauł.

Dobroczynnym 2-a m. 11. Pogoto-

wie ratunkowe pomogło jej odzys-
kać przytomność.

Fatalna omyłka. Michał

Ugrenko, L 45, ślusarz z zawodu, *

zam. przy ul. Stefańskiej 9—8, za-

miast lekarstwa zażył amonjaku, Po

udzieleniu mu pierwszej pomocy od-  wiozło go pogotowie ratunkowe do

szpitala św. Jakóba.
— Popełniła samobójstwo. Usze-|

wiczówna Helena, l. 20, zam. przy

ul. Zygmuntowskiej 4, targnęła się

na życie przy pomocy esencji octo-

wej. Znajduje się ona obecnie w

szpitalu św. Jakóba. Przyczyna —,
zawód miłosny.

Zniechęciła się do życia.

Mira Radeńska, |. 23, zam. przy ul.
Żeligowskiego 5 m. 24, popełniła sa-

mobójstwo przez wypicie większej

ilości esencji octowej. Pogotowie

ratunkowe odwiozło ją do szpitala

św. Jalkóba. Powód — niechęć do

życia.
WYPADKI

— Pożar. W domu Jakóba Pagi-

sa, przy ul. Zarzecznej 4, zapaliły

się w kominie sadze. Przybyła na-

tychmiast straż pożarna ogień zli-

Ikwidowala. Strat matenjalnych nie
było.
— Pies pogryzł. Chanę Prager

(Trakt Batorego 5) dotkliwie po-

śryzł pies, należący do niejakiej
Tekli Popławskiej, zam. przy ul.
Bonifratenskiej 4.
— Koń rozbił iurmankę. Na ul.

Kalwaryjskiej, w pobliżu rynku,

koń spłoszony autobusem rozbił fur-

mankę, przyczem właściciel jego, rol

nik ze wsi Werki, Władysław Mic-

kiewicz, doznał wskutek upadku
ciężkich pokaleczeń ciała. Pogoto-

wie ratunkowe, po udzieleniu mu

pierwszej pomocy, odwiozło go dó
szpitala św. Jakóba.
— Otrula się. Kłosowska Ste-

fanja, zam. przy ul. Tungielskiej
16—6, popełniła wczoraj samobój-
stwo, wypijając większą ilość esen-
cji octowej. W stanie ciężkim od-
wieziono ją do szpitala św. Jakóba.
Przyczyna — ciężkie warunki ma-
terjalne, oraz, niechęć do życia.
— Katastroia motocyklowa. Ed-

ward Pnastek, jadąc motocyklem ze
swoją partnerką, Ciechanowiczówną

| „Abisynja“, w którym, jak i w poprzednim,

ogólna. 20.10: Arje i duety operowe. 20.45:

 Anną (oboje zam. w Nowo-Wilejce),

Polacy w więzieniach litewskich
W. więzieniach litewskich znaj-

duje się 768 więźniów politycznych
narodowości polskiej. Wśród uwię-
zionych 368 więźniów odbywa wię-
zienie dłuższe od 8—15 lat, 25 więž-
niów skazanych jest na beztenmino-
we ciężkie więzienie. Resztę więź-

Niezwykła katastrofa samochodowai
Niezwykły wypadek katastroly

samochodowej miał miejsce w dniu;
16 b. m. popołudniu w pobliżu za-
ścianka Michałowicze, gm. gruzdow-
skiej, który na szczęście nie pocią-
śnął za sobą tragicznych skutków.
Mianowicie podczas jazdy samo-
chodem, prowadzonym przez Toma-
sza Zagórskiego z Turowszczyzny,
na zakręcie samochód wywrócił się

Piękna inicjatywa
We wsi Waśkowo, gm. prozoroc-

kiej, pow. dziśnieńskiego, powstał
komitet budowy szkoły powszech-
nej, który powziął inicjatywę budo-
wy gmachu o własnych siłach. Wło-
ścianie sąsiednich kolonij Drozdow-
szczyzny i Ksawer- Dworu ofiaro-
wali 1,8 ha gruntu na plac pod bu-

Choroby zakaźne na„Wileńszczyźnie
Według ostatniej lustracji sani-

tarnej w powiatach województwa
wileńskiego stwierdzono, iż w Wi-
leńszczyźnie choruje około 450 osób
na choroby zakaźne, w tej liczbie i
na tyfus brzuszny. в

Najście na dom i porwanie panny młodej
Niezwykłe zajście miało miejsce

podczas uczty weselnej w osadzie
Koralisziki, gm. ostrowskiej. Do do-
mu Pietkiewicza Michała, który wy-

dawał 21-letnią córkę Jadwigę za-
mąż za sąsiada Adamowicza Jana,
wtargnęła grupa osobników, na cze-
le z niejakim Piotrowiczem Zygmun-
tem, b. narzeczonym  Pietkiewi-
czówny. Napastnicy zdemolowali
całe urządzenie domu, poniszczyli
naczynia, połamali stoły i powyrzu-
cali zastawę na podwórko. Gdy bie-
siadnicy poczęli stawiać opór, na-
pastnicy pobili 5 mężczyzn i sy
kobiety, których następnie wraz z
mężem Pietkiewiczówny wrzucili do
stawu, znajdującego się za domem,
Staw na szczęście nie był głęboki
talk, iż wszyscy z niego wydostali
się. Młodą mężatkę porwał Piotro-
wicz i uwiózł do swojej wsi. Za-
alarmowano policję, która zarządzi-
ła poszukiwanie za porwaną i za za-
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Teatr i muzyka.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś, w poniedziałek, o
godz. 8,30 wiecz. jedno z ostatnich przed-

stawień doskonałej komedji w 3-ch aktach
„Klub Kibiców”.
— Najbliższa premjera w Teatrze Let-

nim. Dnia 22. VILI. o godz. 8.30 wiecz. w |

catrze Letnim odbędzie się premjera
wspaniałej komedji muzycznej „Muzyka na
ulicy”, w reżyserji p. Wł. Czengery.

— Teatr „Rewja”. Dziś premjera cal-
kowicie nowego programu rewjowego p. t.

poważną rolę odgrywają inscenizacje i

scenki choreograficzne w opracowaniu i
przy udziale baletmistrza K. Ostrowskiego
i primabaleriny B. Relskiej. Udział całego
zespołu, między innemi występ muzyka-
ekscentryka Konrada Buffa oraz ulubień-
ców Wilna, pp. St. Janowskiego, Duranow-
skiej, Gronowskiego, Wajnówny, Czerwiń-
skiego na czele. — Początek przedstawień
o godz. 6 min. 45 i 9 min. 15.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziaiek, dnia 19 sierpnia.

6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka.
Muzyka. Dzien. por. Pogadanka sportowo-
turystyczna. Muzyka.  Wiskazówki prak-
tyczne. 8.30: Przerwa: 11.57: Czas, 12.00:
Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05: Dziennik
połudn. 12.15: Koncert. 13.00: Chwilka dla
kobiet. 13.05: Z oper Modesta Mussorgskie-
go (płyty). 15.15: Muzyka jazzowa (płyty).
15.25: Życie artystyczne i kulturalne mia-
sta. 15.30: Zespół Haliny  Adamskiej-
Grossmanowej. 16.00: Audycja dla dzieci.)
16.15: Utwory Gershwine (płyty). 16.50:
Codz. odc. prozy. 17.00: Recital wiolon-
czelowy. 17.30: Muzyka kameralna. 18,00:
Płynny węgiel — odczyt. 18.15: Cała pol-
ska śpiewa. 18.40: Chwilka społeczna.
18,45: Piosenki angielskie (płyty). 19.15:
Koncert reklamowy. 19.30: Audycja żoł-
mierska. 19.50: Co czytać? 20.00: Skrzynka

Dzien. wiecz. 20.55; Obrazki z życia daw-
nej i współczesnej Polski, 21,00: Koncert
Ork. P. R. 22.00: Wiadomości sportowe.
22.10: 'Or. P. R. 23.03: Kom. met. 23.05—
23.30: Ork. P. В.

AA ia i]

najechał w końcu ul. Kalwaryjskiej
na psa, wskutek czego oboje zna-|
leźli się na bruku. Pnastek doznał
wywichnięcia lewej ręki, oraz po-
tłuczenia całego ciała. Ciechanowi-
czówna wyszła z katastrofy bez
szwanku, Poszkodowanemu pierw-
szej pomocy udzieliło pogotowie ra-!
tunkowe,

 

niów odbywa kary od 2 do 8 lat.
Więźniowie Polacy znajdują się

w opłakanych warunkach zdrowot-
nych. Wielu z nich chorych jest na
tyłus i inne choroby zakaźne, zaś
na gruźlicę chorych jest około
70 proc. (h)

i stoczył się do pobliskiego rowu
wraz ze znajdującemi się 3 pasa-
żerami, Dzięki tylko szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności, wszyscy wraz
z p. Zagórskim wyszli bez szwanku
z drobnemi pokaleczeniami.

Katastrofa samochodu nastąpiła
skutkiem zepsucia się kierowni-
(cy. (b)

dowę szkoły, ponadto miejscowi go-
spodarze opodatkowali się po 50
groszy od ha na ten cel. Niezaiež-
nie od tego zarząd komitetu bardzo
często urządza imprezy, z których
całkowity dochód jest przeznaczony
na fundusz budowy.

W związku z tem władze sani-
tarne wydały cały szereg zarządzeń
śminom, wydziałom powiatowym i
sejmikom, mających na celu zapo-
bieżenie zachorowaniom. (h)

śinionym. mężem porwanej, Adamo-
wiczem, który prawdopodobnie udał
się na poszukiwanie porwanej żo-

ny. (h)

REWJA|

 
 

Balkon

ABISYNJA

Tragiczny wypadek
Pastuch ze wsi Nieśwież, Kon-

stanty Hajdamowicz, l .12, podczas
gdy strzegł powierzone mu stado,
porwany został na rogi przez byka,
Nieszczęśliwy doznał złamania oboj-
czyka, oraz potłuczenia głowy. Po-
gotowie ratunkowe, po udzieleniu
mu pierwszej pomocy, odwiozło go
do szpitala św. Jakóba.

+ ERAR HT

KONKURS.
Polskie Towarzystwo Krzewienia Wie-

dzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie
ogłasza niniejszem konkurs na stanowisko
Dyrektora Instytutu _ Nauk  Handlowo-
Gospodarczych w Wilnie. Instytut est
3-letnią szkołą handlową typu licealnego.
Instytut posiada 3 Wydziały:  Ogólao-
Handlowy, Rolniczo - Handlowy i Samo-
rządowy,

м O stanowisko Dyrektora mogą ubiegač
się osoby odpowiadające niżej wymienio-
nym warunkom:

1) wiek ponad 35 lat,
2) obywatelstwo Państwa Polskiego,
3) nieskazitelna dotychczasowa  prze-

szłość,
wykształcenie wyższe obowiązkowe

— pożądane handlowe, ekonomiczne
lub prawne,
przygotowanie teoretyczne oraz
praktyczne do pracy w szkolnictwie
zawodowem.

Ponadto kandydaci muszą odpowiadać
wszystkim warunkom przewidzianym w
ustawie z dnia 11. IIL 1932 r. o prywatnych
szkołach, zakładach naukowych i wycho-
wawczych (Dz. Ustaw R. P. Nr. 33, poz.
343 1933).

Do stanowiska Dyrektora przywiązane
jest (zasadnicze uposażenie miesięczne
600 zł.

Pozatem Dyrektor może poza 6-ciu
obowiązkowemi godzinami tygodniowo wy-
kładów, objąć dodatkowe wykłady osobno
płatne.

Termin wnoszenia podań do dnia 1. IX,
1935 r.

Sekretarz
(-) A. Wiśniewski,

4)

5)

Prezes
(-) M. Biernacki.

PARZE T

25 gr. Program Nr. 35 p. t.:

Rewja w 2 cz. i 15 obr.
z udziałem muzyka, eks-
сеп!гуКа, I-szy występ
K. BUFFA, baletmistrza

K OSTROWSKIEGO, primabalericy BASI RELSKIEJ, wodewilistki ZOFJI DURANOW-
SKIEJ, AL. GRANOWSKIEGO, ST. CZERWINSKIEGO, LENY WAJNÓWNY. Codzien-
nie 2 seanse o godz. 6.45 I 915 W niedzielę i święta 3 seanse: o 4.30, 7 i 9.30 W so-

boty kasa ezynna do godz. 10-ej. ё

 

PAN|
Shirley TEMPLE
Juž w następnym programie.

Niewolnica z Mandalay

Dziś 2 przeboje

REWOLUCJA DANI 00 MAKSIMA"ŚMIECHU oraz
Ostatnie 2 dni. Ceny zniżone

Trujący czar egzotyzmu w filmie
Dzieje kobiety oddanej

na łup bestjsistwa
mężczyżn
 

Pocz. o 2-ej.

CASINO 2 wspaniałe
m fiłmy:

i Ramon Novarro „(e
rozgrywający śię na
tle ogrodu zoologicz

rego p. t;

Z powodu kolosalnego powodzenia jeszcze dziś.

RETA GARBO
„Mata Hari“ 1 przepięknv flm

200 IN BUDAPEST
Niezwykle Irapująca treść. Ceny na wszystkie seanse.; balkoa 25 g r. Parter 54 gr.
 

HELIOS | Czołowy
 

film produkejł europejskiej 1935 r,

DWIE SIEROTY
Potężny dramat życiowy W rol. gł. urocze, nowootkryie gwiazdy europejskie ROSINE
DEREANE I RENNE SAINT CYR oraz genialny traglk francuski GABRIEL GABRIO

Nadp.ogram Aktualja. Balkon 25 gr; Parter od 54 gr.
 

ENANTA |KAUNE,
Mieszkania

PRACAi Е I pokoje
TAPICER-

DEKORATOR ikos
K. Gajlewicz, > Ę

zawiadamia  klijente- SOLIDNIE!
lę, že przyjmuje ob-| wyszukuje mieszkania

stalunki, reperacje po BIURO
cenach — najniższych. |pO$REDN. MIESZK.

I mocne, z
szybkie, solidne, UL "
Garbarska 11 m.16-b. „Uniwersai

"INTELIGENTNA | ОООа 44
osoba poszukuje pra-

cy, zna dobrze kuch-
nię, może samodziel-

Biuro przyjmuje zgło-
szenia wolnych miesz-
Kan i pokoi umeblo-

nie zająć się domem ag: s ych. Upłata od
bt ochmistrzynią м, 1, Właścicieli nie-
wiejską. Chętnie zaj-|zuchomości po wy-
mie się dziećmi, ma najęciu.
kwaliiikacje, AMIE VUPREM
szyć. Świad. i reie- MIESZKANIE
rencje. Ul.Bakszta 11|5 pokoi, przedpokój,
m. 5. --3| kuchnia, balkon, ze

ŚW , от dać
PRACOWNIKÓW di TS ienė io

 

4 mi, do  wynsięcia.

zycznych i umysło-|ygmuntowska Nr. 8,
wych wykwalitiko-|wiadomość u dozorcy.
wanych sumiennych i
uczciwych — poleca
Wydział Mio- i
dych Stron- Pokój

umeblowany, słonecz-
ny, suchy, może być

we zgłoszenia prosi:|£ utrzymaniem do

my kierować: Mosto-| wynajęcia, z-k Śnie-
wa 1. „Dz. Wil". gowy 1-a m. 1.

nictwa Naro-
dowego. Łaska-  
 

m
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
 

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

 

DO SERC LUDZI
į Kupno zer nie-

szczęściu wołają ro-
i sprzedaż dzice, znajdujący się

w rozpaczliwem
łożeniu 0 ratunek i
pomoc dla chorej na
gruźlicę córki, która
zdała maturę, jest b.
zdolną, a nie ma żad-

1

Folwark:
do sprzedania bardzo
ładnie położony, 7 ha,

można ziemi nabyć | nych środków — &а
więcej — budynki poratowania zdrowia.
nowe. Inform. na| Adm. „Dz. WiL* dla
miejscu: Jerozolimka- „Chorej“,
Kalwarja, w pobliżu 

WDOWAkol. Zgoda, posiadłość
Kryłowa. —2|z 5-giem dzieci, naj-

PAtzw żzkktaraky lat" 15, aaa
dująca się w krytycz-
nem położeniu, bez

e A ROR ie
życia, prosi o jaką-

p Eielalo radę ! lub
spożywczy, w _ do-| Pomoc. auł, Stra-
brym punkcie, na do-|żacki 4 m. 3, Forse-
godnych warunkach, |wicz, albo Adm. „Dz.
z powodu wyjazdu do М.

sprzedania. AdresW|  ROZPACZLIWE |
Admin. „Dzien. Wil. położenie, — . gdyż

mam (żonę słabą w
HIUIHALILIA
CZY JESTEŚ JUŻ

szpitalu, chore dziee-
ko w domu i od
dłuższego czasu  je-
stem bez pracy —

CZŁONKIEM zmusza mnie odwołać

STRONNICTWA|šiš.„40 prosząc "0
NARODOWEGO |Pomocaaa Adm. y

„Dz. Wi.“ dla
UDOWA

" Odpowiedzialny redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ.
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