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Zwrot mienia skonfiskowanego uczestnikom
powstania.

tTelef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dniach najbliższych zbierze się w Ministerstwie
Skaibu specjałna komisja do rozpatrzenia podań o zwrot mająt-
ków objętych przez Skarb Państwa, a skoniiskowanych przez
władze zaborcze w następstwie powstań narodowych.

W myśl ustawy termin składania podań przez spadkobierców
pierwotnych właścicieli upłynął dn. 27 czerwca r. b.

Podań tych dotychczas wpłynęło b. wiele, przyczem znaczna
część jest dobrze udokumentowana. Podania nie zaopatrzone w na-
leżyte dowody poddane będą specjalnemu badaniu.

W niektórych wypadkach, gdy chodzi o lasy lub objekty szcze-
gólnie dobrze zagospodarowane ewentualnym  wiaścicielom ma być

zaproponowana w drodze dobrowolnej
objekty.

M. in. chodzi o Puszczę Swisłocką,

ugody zamiana na inne

co do której zapadły już
wyroki sądowe, które zoztały uprawomocnione.

Czy pensje urzędnicze będą wypłacane
z dołu?

(Telefonem od własnego korespondenta.) -

WARSZAWA. Od dłuższego czasu krążyły w kołach urzę-
dniczych pogłoski, że pensje urzędnicze mają być wypłacane
z dołu. Obecnie pogłoski te się ponowiły. Podobno sprawa

ta jest przedmiotem obrad w Ministerstwie skarbu.
Według projektu, który ponoć już w ogólnych zarysach

jest opracowany,
trwać 3 miesiące.

przejście do takiego systemu wypłat ma

Pensja za sierpień zostanie wypłacona w dn. 10-Vill, pen-

sja za wrzesień dn. 20-1X, zaś październikowa w dn. 30:X.
Na tej kombinacji projektuje się zaoszczędzić około 100

miijonów złotych.

Polak zabity w Gdańsku przez hitlerowca
GDAŃSK (Pat). W szpitału w

Gdańsku zmarł 16-letni uczeń
garncarski Gomiński, ranny cięż-
ko przez hitlerowca Otto Buch-
holtza podczas walki ulicznej, jaka
miała miejsce 24 czerwca w lasku
pod Wrzeszczem, podczas pobytu
floty miemieckiej. Buchholtz od-
powiadał wczoraj za ciężkie u-
szkodzenie ciała przed gdańskim

 

«aPraworządność rewolucyjna».
MOSKWA. (Pat). Prasa za-

mieszcza mowę komisarza ludo-
wego sprawiedliwości  Krylenki,
wygłoszona z okazji 10lecia pro-
kuratury sowieckiej, a poświęco-
ną ocenie niedawnego dekretu o
praworządności rewolucyjnej. Kry-
lenko polemizuje z teorją lewi-
cowych komunistów o możliwości
skasowania aparatu przymusu
państwa, konstatując w niezwykle
znamiennych słowach, że w ZŚRR
żyje jeszcze znaczna warstwa za:

możnych chłopów t. zw. kułaków,
obejmująca 35 proc. gospodarstw
indywidualnych. Pozatem mieszka

Wolina celna austrjacko-węgierska.
WIEDEŃ (Pat). Wojna celna

austrjacko-węgierska zaskoczyła
opinję publiczną. Po raz pierwszy
od czasu swego istnienia chwyciła
się republika austrjacka tak ostre-
go środka, aby poprawić swój bi-
lans handlowy. "Wraz z traktatem
handlowym traci moc obowiązu-
jącą także 1 umowa weterynaryj-
na, umowa w sprawie osiedlania
i w sprawie małego ruchu granicz-
nego. Austrja stosować będzie,
począwszy od dziś, stawki auto-
nomiczne, nietylko wobec Węgier,

sądem ławniczym, który przekazał
sprawę sądowi przysięgłych, uzna-
jąc się za niekompetentnego wo-
bec powagi przestępstwa. Cha-
rakterystyczne jest, że w swoim
czasie prasa gdańska bójkę starała
się  zbagatelizować, nazywając
wiadomości, jakie ukazały się
o niej w prasie polskiej, kłam-
stwem i prowokacją.

po miastach znaczna ilość śred-
niej i drobnej burżuazji, a także
istnieją kontrrewolucyjni działacze
z zagranicy. Nie wymarły rów-
nież resztki kapitalistycznych po
jęć w szerokich masach pracują-
cych. Krylenko wskazuje na ros
nącą jego zdaniem groźbę, wy-
magającą zniszczenia resztek wro-
qów klasowych wewnątrz kraju.
Za naczelne zadanie sądów so-
wieckiah Krylenko uważa walkę
z wrogami dyktatury proletarjatu,
kontrrewolucją, sabotażem i spe-
kulację.

lecz także po części i wobec in-
nych państw, o ile odnośne stawki
celne były zafiksowane trakta-
tem handlowym  austrjacko-wę-
śierskim. Co się tyczy Polski, to
wiedeńskie koła gospodarcze są
zdania, że aczkolwiek pewne po-
zycje celne, dotyczące przywozu
z Polski do Austrji, związane są
z traktatem  austrjacko-węgiert
skim, to jednak rząd austrjacki
trzymać się będzie nadal prowizo-
ricznej umowy handlowej, zawar-
tej z Polską w dniu 6 lutego b. r.

Rokowania między Anglią a irlandją
rozbiły się.

LONDYN (Pat). Rokowania
Mac Donalda i de Valery rozbiły
się po trzechgodzinnych  bez-
owocnych rozmowach. De Valera
zażądał zawieszenia wprowadze-
nia w życie brytyjskich ceł bojo-
wych z chwilą ustanowienia ko-
misji, która ma rozpatrzyć sprawę
długów Irlandji'wobec skarbu bry-
tyjskiego. Mac Donald zaś stawiał
jako warunek zawieszenia ceł
wpłacenie przez Irlandję 1!/2 mi-
ljona funtów do skarbu brytyj-

skiego, która to suma miałaby
leżeć w skarbie brytyjskim jako
zabezpieczenie. Zgody nie osią-
gnieto. De Valera odjechał w so-
botę rano do Dublina, a Mac Do-
nald odleciał samolotem do Lossi-
mouth, W toku dyskusji de Valera
grozić miał, że w razie zastoso-
wania przez Wielką Brytanię ceł,
Irlandja sprowadzać będzie węgiel
z innych krajów. lrlandja spro-
wadzała 3'/2 miljona tonn węgla
brytyjskiego rocznie. Ё

Rząd niemiecki ustanawia „armię pracy".
BERLIN (Pat). Uchwalone

wczoraj przez gabinet Rzeszy roz-
porządzenie o służbie w oddzia-
łach pracy podane ma być olicjal-
nie do wiadomości Rady Państwa
Rzeszy w piątek, w sobotę zaś ze-
brać się ma odpowiednia komisja
Rady dla wydania swej opinii o
rozporządzeniu. Opinja ta będzie
miała charakter czysto doradczy
i dla rządu Rzeszy nieobowiązu-
jący. Z tego też względu nie na-
stąpi zwołanie plenum Rady. Z
tych samych motywów spodzie-
wane jest ogłoszenie rozporządze-
miaw Dzienniku Ustaw Rzeszy
jużw sobotę, tak aby mogło ono
wejść w życie z początkiem przy-
szłegotygodnia.

ównież w sobotę minister
pracy Schaefier wygłosić ma przez
radjo odczyl o służbie w oddzia-
łach pracy.

W kołach politycznych pod-
kreślają fakt, że do dobrowolnej
służby w oddziałach pracy zgła-
szać się będą mogli nietylko ci
bezrobotni, którzy pobierają za-
siłki, lecz również cała zaintere-
sowana młodzież. Udział w tej
służbie będą miały pozatem nie-
tylko organizacje o charakterze
użyteczności publicznej, lecz rów-
nież wszelkie inne organizacje,
strónnictwa oraz związki politycz-
ne, byleby podjęte przez nie pra-
ce miały charakter użyteczności
publicznej.

| się.

ROZRUCHY © NIEMCZECH.
BERLIN (Pat). Z Frankiurtu

n/Menem donoszą © nowych. ofia*
rach-zaburzeń. W czasie demon"
stracji bezrobotnych w Hanau do-
szło do krwawej bójki z policjan-
tami, kiórzy odpowiedzieli salwą,
przyczem dwie kobiety zostały
zabite, zaś szereg osób jest ciężko
rannych. Do ciężkich starć do-
szło również na pograniczu ho-

lenderskiem, pod Emden. Komu*
nišci wznieśli tam barykady,
z poza których ostrzeliwali po-
chód narodowo - socjalistyczny.
Interwenjująca policja użyła broni
palnej. Łiczby ranaych nie dało
się ustalić, O podobnych zaburze-
niach donoszą z kilku innych miej-
scowości, gdzie ogółem kilka-
maście osób zostało rannych.

Krwawa statystyka mordów politycznych
w Niemczech.

KRÓLEWIEC (Pat). Prasa ko-
munistyczna donosi, że z rąk
hitlerowców padło w Niemczech

w ciągu ubiegłych 6 miesięcy
80 komunistów i socjalistów:

Hitłerowcy żądają wprowadzenia stanu
obiężenia.

BERLIN (Pat). Minister spraw
wewnętrznych Gayl, powróciwszy
z Neudeck, objął w dniu 15 b. m.
urzędowanie. O konferencjach,
odbytych z prezydentem Hinden-
burgiem, brak nadal szczegóło-
wych wiadomości. Tymczasem
sytuacja wewnętrzna komplikuje

Prezydent sejmu pruskiego,
hitlerowiec Kerrl, zapowiedział

na zgromadzeniu wyborczem w

Cassel wysłosowanie listu do

kanclerza Papena z żądaniem na-

tychmiastowej interwencji rządu

Rzeszy w Prusach i ogłoszenia
Stanu obłężenia'w Niemczech.

Bawarja przeciwko porozumieniu
dozańskiemu.

MONACHJUM (Pat). Premjer
Bawarji Heldt wygtosil charakte-
rystyczne przemówienie przed-
wyborcze w Pirmasens w Palaty-
nacie.

Skrytykowawszy niesłychanie
ostro działalność polityczną rządu
v. Papena, premjer oświadczył, że
z takim rezultatem, z jakim kan-
clerz wrócił z Lozanny, były
kanclerz Bruening nie zostałby
wogóle wpuszczony do: Niemiec.

Wskutek polityki Papena za-
ułanie wyborców do Hindenburga
niesłychanie zmalało. 19'/> miljo=
na Niemców oddało swe głosy na
Hindenburga, dając w ten sposób
do poznania, że osoba jego i po-

wołany przez niego rząd Bruenin-
ga, cieszą się pełnem zaułaniem
społeczeństwa, Wszystkie rachu-
by jednak zawiodły i zamiast
większości 19!/» miljona rząd o0-
becny, dzięki niejasnym machi-
nacjom, musi się liczyć z istnie-
siem 13 miljonów hitlerowców.

Przy końcu przemówienia pod-
kreślił dr. Heldt ze specjalnym
naciskiem, że na stronnictwo na-
rodowo-socjalistyczne spada pełna
odpowiedzialność za fatalny dla
Niemiec wynik porozumienia lo-
zańskiego i dotkliwe w. skutkach
ostatnie rozporządzenia wyko-
nawcze,

Wschód należy do Niemieci
PIŁA. (Pat). Na wiecu przed-

wyborczym w Pile przewodniczą-
cy frakcji hitlerowskiej w sejmie
pruskim Jube oświadczył m. in.
że hitlerowcy domagają się ochro-
ny wschodnich granic Niemiec
przez obsadzenie tankami, samo-
lotami i innemi środkami tech-
nicznemi. Pod adresem ludności
polskiej na pograniczu Jube po-

wiedział: „Wasze wsie nad gra-
nicą zostaną opróżnione. Z wa-
szemi szkołami, z waszymi pod-
żegającymi księżmi zostanie zro-
biony porządek. Wschód należy
do Niemiec”. Te prowokacyjne
słowa zostały przyjęte z oburze-
niem przez ludność polską, jako
zapowiedź nowych gwałtów i ata-
ków ze strony hitlerowców.

„Pożyczka dla Austrii.
GENEWA. (Pat). Po wczoraj-

szem posiedzeniu Rady Ligi Na-
rodów reprezentanci Anglji, Italji,

Belgji i Francji podpisali proto-

kół  austrjacki. Przedstawiciele
tych państw zadeklarowali, że ich

Niezadowolenie w Niemczech z powodu

udział w pożyczce dla Austrji bę-
dzie następujący:

Anglja i Francja — po 100
milionów szylingów, ltalja — 30
miljonów, Belgja — 5 miljonów.

Krabės ax

pożyczki austriackiej.
BERLIN. (Pat). Zatwierdzenie

przez Radę Ligi protokółu. w
sprawie pożyczki dla Austrji w
wysokości 300 miljonów szylin:

gów prasa centrowa i nacjonali-
styczna przyjmuje z silnem zde-
nerwowaniem.

*

Rozbrojenie moralne w dziedzinie kina
i radjofoniji,

GENEWA (Pat). Komitet roz-
brojenia moralnego zakończył już
prawie pierwsze czytanie pro-
jektu układu. W dniu 16 b. m.
komitet zajmował się kwestją roz-
brojenia moralnego w dziedzinie
kinematogralji i radjofonji. Przy-
jęty został artykuł, nakazujący
rządom zapobieganie wyświetla-
niu filmów, mogących wywoływać
reakcję przeciwko porozumieniu
narodów. W krajach, w których
istnieje cenzura filmowa, zapobie-
ganie wyświetlania tego rodzaju
filmów będzie jej zadaniem. W in-
nych krajach rządy będą działać
zapomocą innych środków, stoją-
cych do ich dyspozycji. W dzie-
dzinie radjolonji przyjęto i odesła-
no do komitetu redakcyjnego ar-
tykuł, nakazujący zapobieganie
rozpowszeciiniania przez radjo fał-
szywych wiadomości, jak również
przemówień, mogących zakłócać
stosunki międzynarodowe i obra-
żać uczucia innych narodów. Na
wniosek delegata polskiego Ko-

  
  

marnickiego, komitet polecił ko-
mitetowi redakcyjnemu oprzeć
część układu na konwencji radjo-
wej polsko-niemieckiej.

Ogólnie można stwierdzić po-
zytywne uslosunkowanie się nie-
mal wszystkich delegacyj do idei
konkretnych zobowiązań w dzie-
dzinie rozbrojenia moralnego. O
ile z początku niektóre delegacje
wykazywały tendencje do wyeli-
minowania z projektu postano-
wień, któreby przewidywały re-
presje i wykluczały manifestacje
szkodliwe dla pokoju, o tyle obec-
nie, dzięki wytrwałej akcji dele-
gacji polskiej, konieczność doko-
nania poważnego wysiłku w tej
dziedzinie zyskała powszechne
zrozumienie.

Przygotow, do Konkursowych egzaminów
POŁITECHNIKI 1  UNŁWERSYTETU
(Medycyna, Farmacja) oraz* do lis tu
Dentyst. lipiec — sierpień. Św. Jacka 5,

9864—1

GENEWA. (Pat). Przewodni-
czącym komitetu Rady dla przy-
gotowania śwłatowej konferencji
gospodarczej i monetarnej mia-

"Przygotowania do konferencji gospodarczej
nowany został
John Simon,
godność. į

przez Radę sir
który przyjął tę

Giełda tondyńska wobec umowy lożańskiej
Tendencja

LONDYN (Pat). W, ciągu ostat-
nich 2 dni, wobec nieustalonych
informacyj o rezultatach konfe-
rencji lozańskiej, na giełdzie lon-
dyńskiej spadły ponownie pożycz”
ki Europy Centralnej. Pożyczki te
w zeszłym tygodniu podniosły się
pod wrażeniem, że w Lozannie

zniżkowa.

dokonano wielkiego dzieła,
Obecnie zaś, gdy widocznem

jest, że rezultat konierencji lozań-
skiej jest nietylko problematyczny,
ale bardzo ograniczony, pożyczki
Europy Centralnej znowu uległy
zniżce.

Rozruchy komunistyczne w Belgji.
BRUKSELA. Pat.—W Liege —

doszło do starć pomiędzy komu-

nistami a policją»

Kilka osób zostało rannych.

Policja aresztowała 30 komu-
nistów, w tej liczbie 3 kobiety.

Strajk w Belgji.
BRUKSELA (Pat). Strajk ge-

neralny w zagłębiach Charleroi i

Borinage zakończył się. Podjęcie

owocowy

miętowy

prac nastąpi w poniedziałek. Mi-

mo to w Limburgji wybuchł nowy

strajk. Strajkuje tam 10 tysięcy

śórników, w tej liczbie wielu

Polaków.

Niezastąpiony towarzysz

wycieczek — orzeźwiający

Co strnciła Francja © Lozannie?
Na temat powyższy drukuje „Ku-

rjer Poznański” bardzo ciekawy arty-

kuł swego korespondenta paryskie-

go, który pozwalamy sobie poniżej

powtórzyć w całości, jako potwier-

dzenie tych przypuszczeń i obaw,

które wyraziliśmy na tem miejscu

nazajutrz po ogłoszeniu umowy lo-

zańskiej. > B

— Na mocy planu Younga, ma-

jącego być, jak wiadomo ostatecz-

ną likwidacją sprawy odszkodo-

wań, Francja otrzymywać miała

od 1932 do 1935 r. przeszło 5 mil-

jardów fr. francuskich rocznie;od

1936 — 1965 około 6 miljardów

ir. Nie dość na tem. Francja po

siada wciąż poważne zobowiąza-

nia nietylko względem Ameryki,

ale także względem Anglji. Te

ostatnie mają wynosić aż do 1942

r. około 4 miljardów fr. rocznie.

Następnie zaś do wygaśnięcia dłu-

gów wojennych, tj. do r. 1987 — 4

miljardy 800 miljonów.
W. tych warunkach łatwo zro-

zumieć, iż ci, którzy oświadczają,
iż w Lozannie zostało odniesione
wielkie zwycięstwo, nieco prze-
holowali w swej pochwalnej czo-
łobitości dla kierowników tamtej-
szych rokowań. Prawda, dodają
oni, iż oprócz układów lozańskich
istnieje również t. zw. „gentelmen
agreement' tj. postanowienie, ne
mocy którego, o ile Stany Zjedno:
czone nie zgodzą się na propono-
wanie im zmniejszenie spłat dłuż-

nichych, to układy lozańskie nie
zostaną ratylikowane przez parla-
menty wierzycieli Niemiec. Wów
czas zaś plan Younga nabierze po-
nownie i olicjalnie swej mocy
prawnej...

Ci, którzy wierzą, iż byłoby
można wskrzesić wypłaty, ustalo-
ne planem Younga, należą nieza-
wodnie do politycznych humory”
stów. W gruncie bowiem rzeczy
w Lozannie zostały ostatecznie
pogrzebane reparacje, a jak o-
świadczył Gustaw Hervć — który
zresztą do tego dążył — została
tam również przeprowadzona
pierwsza rewizja traktatu wersal-
skiego!
O to zaś właśnie Niemcom cho-

dziło. Zaniechali oni, ale tylko
czasowo wysunięcia politycznych
żądań. Te jednak, jakie jej zu-
chwale poruszyli w Lozannie,
świadczą najlepiej, że z uśmierze-
niem zagadnienia odszkodowań
rozpocznie się niebawem ofensy-
wa prowadzona ha szeroką skalę
przeciw rewizji całości traktatu.

* Lozanna jest jedynie wstępem
do nowych targów i to tem nie-
bezpieczniejszych, że _ Niemcy
zwolnione od płacenia „haraczu”,
będą mogły całą parą pracować
nad zalaniem świata swoją pro-
dukcją mechaniczną i naukową, i
że wzmacniają one obecnie swą
pożycję w Europie, rozwijając się
i potężniejąc pod względem eko-
nomicznym. Będą zatem tem wy
trwalej i śmielej dążyli do zupeł
nego wyzwolenia się z pod „dyk-
tatu" wersalskiego, Wi Genewie

  

zaś będą pracowali nad zrėwna-
niem armji. .

Powrócimy jednak do zagad-
nienia długów i odszkodowań.
Premjer Herriot, przybywając do
Paryża, wyraźnie oświadczył: u-
kłady lozańskie są podporządko-
wane układom z Ameryką. Jeżeli
ta ostatnia będzie uważała, iż są
zadawalniające i jeżeli dojdzie do
porozumienia naszego z Waszyg-
tonem w sprawie długów, wów-
czas nastąpi ratyfikacja umowy
lozańskiej. W przeciwnym razie
przyszłość odszkodowań została
wyraźnie zastrzeżona.

Tak jest, ale jedynie na papie-
rze. Wiemy, jakie znaczenie przy-
wiązują Niemcy do tego rodzaju
świstków. Dlatego też znany pu-
blicysta, J. Bainville wyraźnie o-
świadcza: Komedja odszkodowań
jest skończona, natomiast dramat
długów wojennych pozostaje. Je-
żeli bowiem kwestja owej wypła-
ty 3 miljardów marek jest równie
wątpliwa, co wykonanie przez
Niemców poprzednich układów,
jeżeli mamy pewność, że Niemcy
przystąpią natychmiast do ołen-
„wy, wymierzonej przeciwko
traktatom, to istnieje poważna
niepewność co do długów wojen-
nych. Sprawa ta nie jest bowiem
zakończona. Faktem jest, że nie
będziemy  zapłaceni. Zachodzi
jednak pytanie — nie jest zaś ono
wyjaśnione — czy nie będziemy
jednak musieli uiścić się z długów
wojennych wobec Ameryki i
Anglji? Sfinks-wierzyciel mieszka
w Waszyngtonie. Nic zaś nie po-
zwala przypuszczać, że okaże się
on równie dobroduszny wobec
Europy, jak Anglicy wobec Nie-
miec”.

Tymczasem siły międzynaro-
dowe zwracają sięw innym kie-
runku. Przywódca socjalistyczny
we Francji p. Leon Blum oświad-
cza bez ogródek, że układ lozań-
ski byłby czemś mało znaczącem,
gdyby nie prowadził do układu
genewskiego.

Ježeli temu wskrzeszeniu przy-
klaskują pewne organa lewicowe,
a powiedzmy wręcz germanolil-
skie, jak „La Voloantė“, to nato-
miast narodowe zapytują siebie,
czy konferencje, mające na celu
likwidowanie wojny, nie likwidują
w gruncie rzeczy, zwycięstwa.
Niemcy odniesli je teraz na polu
odszkodowań pisze „Figaro“; na-
leży też być przygotowanym, że
przystąpią obecnie na terenie dy-
plomatycznym, do walki o prawo
do zbrojeń.  
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Paryż — Warszawa.
Szeroki ogół polski odczuwa

coraz żywiej jakiś nieład w stosun-
kach francusko - polskich. Naj-
większe wrażenie wywierają oczy-

wiście nie takie czy siakie głosy,

ale zdarzenia, które same przez

slię świadczą o rozluźnieniu. Jeśli

pożyczka polska na rynku fran-
cuskim spotyka się z trudnościami
nietyłko nie mniejszemi, ale więk-
szemi niż pożyczki innych krajów,
budzi to oczywiście zaniepokoje-
nie. Jeśli znowuż wyjazd misji wij-
skowej francuskiej z Polski posta-
nowiony jest po czternastoletnim
pobycie, tak nagle, że we Francji
są tem widocznie zaskoczeni, nie
mija i to bez troski. Pozatem jed-
nak w ciągu ostatnich miesięcy,
niema tygodnia, w którym nie na-
deszłaby wiadomość o niepomyśl-
nych dla nas nastrojach i głosach
we Francji, które na tle tych zda-

' rzeń pogłębiają niepokój. Niebrak
takich głosów i w ostatnich dniach

W Paryżu odtworzyła się na-
nowo, po wyborach w maju r. b.,
grupa parlamentarna francusko-
polska, bardzo liczna, bo z Izby i
z Senatu zgłosiło przystąpienie
około 500 członków z wszystkich
grup, od prawicy do lewicy, Prze-
wodniczącym został wybrany pos.
Maxence Bibić, profesor uniwer-
sytetu, należący do lewicowej
grupy republikaūsko - socjalistycz-
nej, polityk światły i rzetelny, je-
den z uczestników podróży parla-
mentarzystów francuskich do Pol-
ski i po Polsce w r. 1929, najlepiej
dla naszego kraju usposobiony. Z
prawicy wystarczy wymienić z po-
śród członków np. p. Millerand'a
z Senatu i p. Louis Marin'a z Izby.
Grupa parlamentarna francueko-
polska będzie niewątpliwie grun-
tem dodatnim dla pielęgnowania
stosunków francusko-polskich.

Pewne zaniepokojenie wywoła-
ły jednak u nas wiadomości o sta-
nowisku p. Pierre Vienot'a, który
otrzymawszy od zarządu grupy za-
danie przedstawienia stanu rze-
czy w. Gdańsku, udał się pod ko-
niec czerwca do Gdańska i obej-
rzał także przyległą część koryta-
rza, poczem wrażenia swe i poglą-
dy przedstawił naprzód krótko na
gruncie dziennikarskim (La Re-
publique nr. 1116 z 1-go lipca b. r.)
a następnie obszerniej na poufnem
i nielicznem posiedzeniu grupy
7-go b. m.

W. dziennikarskich wynurze-
nich p. Vienot widocznie głównie
pragnął zaznaczyć, że w ciągu
maja i czerwca b. r. świat cały był
zaniepokojony doniesieniami, że
w Gdańsku może dojść do starcia
polsko-niemieckiego, a tymcza-

= sem z jego badania na miejscu wy-
nika, iż wszystko to było przesa-
dzone i że na nic takiego wogóle
się nie zanosiło. Czyż stwierdzenie
takie można brać p. Vienot'owi za
złe? Przeciwnie, raczej cieszyć się
trzeba, gdy ktoś na podstawie
wrażeń osobistych zapewnia, iż
sami Gdańszczanie, podobnie jak
Polacy, widzą w takich doniesie-
nich sporo przesady,

Niepodobna jednak nie zauwa-
żyć, iż rozkład świateł i cieni
w przedstawieniu rzeczy przez p.
Vienot'a jest uderzająco nierówny.

Sam on stwierdza, że niepokój
od strony Polski sprowadza się do
zupełnie kłamliwego doniesienia
dwu dziennikarzy angielskich, któ-
rym w maju b. r. spodobało się
ukuć, nie bez jakiejś pomocy nie-
mieckiej, plotkę o rzekomem goto-
waniu się Polski do uderzenia na
Gdańsk, co zresztą odrazu zostało
z całą dokładnością wyświetlone i
napiętnowane.

Od strony Gdańska wskazuje
r pont jedynie dwa zjawiska.

ianowicie zatrzymanie się Hitle-
ra w Gdańsku na lotnisku przez
godzinę w przelocie . do Prus
Wschodnich, oraz odbycie w Gdań
sku Ligi obrony niemczyzny poza
Rzeszą. Uznaje to za objawy drob-
ne i nie uprawiające zbyt daleko
idących wniosków, na co, choć z

biedą, możnaby się zgodzić.
Odrazu jednak trzeba zazna-

czyć, że p. Vienot nie zauważył, iż
nawet te dwa objawy, przelot
Hitlera i zjazd Niemców z Rzeszy
w Gdańsku, nie są wcale objawa-
mi... śdańskiemi, ale świadectwa-
mi wichrzeń niemieckich w Gdań-
sku.

Co więcej, nie wspomina p.
Vienot wogóle o tem:

1) że na gruncie gdańskim dzia-
łają oddziały bojowe hitlerowskie,
pod dowództwem pos. Foerstera z
Rzeszy, co jest chyba dostatecz-
nie jaskrawe, a nawet tak bardzo
rażące, iż Rada Ligi w r. 1931, na
podstawie bardzo ścisłych danych,
wystąpiła przeciw istnieniu tych
bojowych oddziałów w Gdańsku;

2) że na posiedzeniu Reichsta-
śu dnia 10-go maja b. r. jen. Groe-
ner, odpowiadając na pamiętne
udzerzenia pos. Goehring'a, dowód
cy hitlerowskich oddziałów sztur-
mowych, z powodu ich rozwiąza-
nia, odczytał tajny rozkaz ich do-
wództwa, najwyraźniej przewidu-
jący walki na pograniczu polskiem
i dający dokładne wskazówki;

3) że komisja spraw zagranicz-
nych Reichstagu dnia 24-go maja
b. r. powzięła większością głosów
hitlerowskich i niemiecko-narodo-
wych uchwałę z pógróżkami w
stronę Polski w sprawie Gdańska.

4) że usunięcie naprzód mini-
stra jen. Groenera w drodze wy-
stąpienia jen. Schleichera, jen. von
Hammerstein'a i adm, Roeder'a już
12 maja b. r., właśnie z powodu te-
go ujawnienia rozkazu hitlerow-
skiego, a następnie usunięcia 30-go
maja rządu kanclerza Bruening'a
„na rzecz rządu wojskowo - junkier-
skiego Papen;Schleicher wzmo-
gło nażywiej zaniepokojenie.

Wielka szkoda, że p. Vienot w
swem sprawozdaniu dziennikar-
skiem ani słowem nie wspomniał o
żadnem z tych zjawisk i zdarzeń,
bo one i właśnie one tylko w ca-
łym przebiegu sprawy są najważ-
niejsze.

Na zakończenie p. Vienot mó-
wi, że wprawdzie nie było tym ra-
zem powodów do niepokoju, co po
przypomnieniu wszystkiego co do
sprawy należy wydaje się zbyt u-
spakającem twierdzeniem, ale że
niepokój jest wynikiem stałego sta
nu rzeczy niepomyślnego w Gdań-
sku. Tu zaznacza p. Vienot któ-
tko, że Gdańsk dąży do rozwiąza-
nia europejskiego tych trudności,
a Polska do rozwiązania polskie-
śo. Niewątpliwie sam p. Vienot
uzna, że określenie tak bardzo
krańcowe są wynikiem oceny ra-
czej porywczej niż bezstonnie o-
partej na dobrej znajomości rze-
czywistości.

Na posiedzeniu Izby parlamen-
tarnej z 7-go b. m. te pewne skróty
zbyt doraźne wystąpienia dzienni-
karskiego z 1 - go b. m. zostały nie
wątpliwie w znacznej mierze wy-
równane w obszerniejszem już spra
wozdaniu p. Vienot'a.

Przykład ten, związany z na-
zwiskiem p. Vienot'a, a nawet z
działalnością śrupy parlamentarnej
francusko - polskiej w Paryżu, po-
ucza, że stosunki polityczne pol-
sko-francuskie zostały w ostatnich
latach dotkliwie zaburzone i wy»
magają troskliwej opieki. Nawet
$dy grupa parlamentarna francu-
sko - polska w Paryżu, wobec za-
niepokojenia, robi jak można naj-
lepiej, mianowicie poświęca spra-
wie osobne zebranie, celem dokła-
dnego zapoznania się z nią i zba-
dania, powstają nowe zaniepokoje-
nia, już nie gdańskie, ale parysko-
warszawskie. Jest widocznie dużo
osadu, którego pierwiastków, dość
znanych i związanych m. in. z try-
bem rzeczy u nas w ostatnich la-
tach, nie pora tu badać. Pora je-
dnak i to ostatnia przystąpić do
gruntownego naprawiania polsko -
francuskich mostów myślowych i
politycznych.

Stanisław Stroński.

 

t

W „Vorwarts'ie“ czytamy:
„W pierwszych dniach lipca hitle-

rowcy napadli na obóz letni młodzieży
socjalistycznej pod Chemnitz w Sa-
ksonji, przyczem 13 młodych towarzy-
szów zostało ciężko rannych, a jeden,
nazwiskiem Marek, zabity.  Kanaljom
hitlerowskim nie wystarczało samo mor-
drstwo. W dniu pogrzebu matka zamor-
dowanego otrzymała list zaczynający się
„serdeczną śratulacją* z powodu śmierci
„zdrajcy ojczyzny”, a kończący się sło-
wami: „Po trzykroć hurra, kiedy taki
zdycha“.

Ten akt najwyžszej podlošci ma tyl-
ko jeden odpowiednik: list, ktėry Kuer-
ten wysłał do matki zśwałconej i zamor-
dowanej przezeń dziewczynki.'*

Do powyższej wiadomości do-
daje „Vorwarts“ następującą,
przesiąkłą duchem demagogji par-
tyjnej, uwagę:

„Autorem listu nie był jednak cie-
mny opryszek, $dyż ów łajdacki list
hitlerowskiego zbója zawierał także wy-
myślania na to, że teraz „rządzi plebs,
b którego musimy wszystko znosić”.

Widocznie to pisał jakiś pani-
czyk arystokratyczny, których
jest tak wiele we wszystkich krajach
faszystowskich.”

; odając powyžsze, nasz „Ro-
botnik“ wtėruje bratniemu orga-
nowi niemieckiemu, pisząc:

„Trudno o bardziej jaskrawy przy-
* kład  zdziczenia społeczeństwa

Boe Zdżiczenie.
burżuazyjnego.*

Czyż tylko w społeczeństwie
burżuazyjnem zdarzają się wy-
padki zdziczenia? Czy nie mamy
tysięcy stokroć  jaskrawszych
przykładów zdziczenia w bolsze-
wickiej Rosji, której trudno prze-
cie posądzić o ducha „burżuazyj-
nego“.

Nie buržuazja, ani proletarjat
są temu winne, ale powszechny
upadek moralnošci, do czego w
znacznej mierze przyczynił się
socjalizm, zwalczając Kościół, któ-
ry jest wszelkiej moralności fun-
damentem i ostoją.

Dziś socjaliści z przerażeniem
widzą owoce własnej pracy i, za-
miast zawczasu zawrócić z błędnej
drogi, starają się winę przypisać
politycznym przeciwnikom. *

Na zakończenie jedno tylko
pozwolimy sobie postawić pyta-
nie: Czemu wypadki tak niesły-
chanego, zwierzęcego zdziczenia,
jak ten, który opisany został w
„Vorwidrts'ie', nie zdarzają się
prawie w krajach katolickich Nie-
miec, natomiast powszechne są
w dzielnicach protestanckich?

DZIENNIK MILENSKI

Z prasy.
Psychoza lekceważenia życia.

Wczorajszy „Robotnik* cytuje
przemówienie prokuratora Rut-
kiewicza z procesu przeciwko Ta-
deuszowi Kujawskiemu, członkowi
legjonu młodych, który zamordo-
wał, jak wiadomo, śp. Dembiń-
skiego.

Otóż
mówił.

prokurator Rutkiewicz

„„„Panuje psychoza lekceważenia ży-
cia ludzkiego. Zabija się dla najbłah-
szych przyczyn. Czy mamy pozwolić,
żeby się wszyscy wzajemnie wymordo-
wali? Dokąd dążymy? Oczy kraju są
na stolicę zwrócone. Stąd idą prądy na
prowincję, która się na stolicywzoruje".

To przemėwienie przedstawi-
ciela Urzędu Prokuratorskiego ze-
stawia z wywiadem p. Jėzela Pil-
sudskiego z dnia 19 marca 1930 r.

P. Piłsudski powiedział wów-
czas.

„Znam osobiście ludzi, którzy mnie
prosili o pozwolenie, jako swego wodza,
zastrzelenia kilku panów, pomiędzy in-
nymi i p. Trąmpczyńskiego".

Żadnych komentarzy do tego
Robotnik nie daje, natomiast cy-
tuje ustęp z listu pewnego „pił-
sudczyka”* do marszałka Sejmu
Ignacego Daszyńskiego.

List ten drukowany był w „Ro-
botniku“ i zawierał takie życze-
nie pod adresem p. Piłsudskiego.

„l niech mu Bóg dopomoże, aby raz
jeszcze zwyciężył, chociażby sto tysięcy
miał trupem położyć”. ;

y również powstrzymujemy
się od komentarzy, pozostawiając
naszym czytelnikom snucie roz-
ważeń na temat: jak i skąd naro-
dziło się w Polsce lekceważenie
życia ludzkiego.

Jak pouine, to — pouine.

Ten sam „Robotnik* podaje
wcale zabawną historję ze „spro-
stowaniem'', nadesłanem mu przez
białostocki Urząd Wojewódzki.

„Wszystko byłoby — pisze o tem
sprostowaniu „Robotnik“ — w porządku
i zamieścilibyśmy to sprostowanie, ale
przeraziła nas olbrzymia pieczęć, umiesz-
czona na czele sprostowania: „Poufne”.

Czyż można więc zamieścić to spro-
stowanie? Przecież ujawnienie pouf-
nych pism Województwa Białostockiego
grozi dużemi karami. A może wojewódz-
two namyśli się i odwoła poufność.
Jeszcze trochę zaczekamy”,

Jak „poułne'”, to — poufne!
Tajemnic urzędowych zdradzać

pod żadnym warunkiem nie wolno.

Maiijnicy.

Pod powyższym tytułem uka-
zał się dłuższy (jak zwykle) arty-
kuł w „Gazecie Polskiej”, w któ-
rej anonimowy autor wypiera się
wszelkiego związku z masonerją i
pisze tak:

„Piszący te słowa —*może z całą
uczciwością stwierdzić, że jedyna „Loża
Narodowa“ do jakiej zrzadka zresztą,
uczęszczał — to była loża w teatrze Na-
rodowym, że nie kładł nigdy rąk do „be-
czułek z kiszonemi ogórkami" (jak pisał
Żeromski) i, co więcej, że panów, którzy
mu — akurat dziesięć lat temu — pro-

ponowali aby pozwolił sobie przypasać
fartuszek wolnomularski, — wyprosil
grzecznie za drzwi.”

Że takie gołosłowne zaprze-
czenie nikogo przekonać nie mo-
że spostrzega sam autor, który dla
pewności ukrywa swe nazwisko,
więc, by wogóle od sanacji od-
wrócić uwagę usiłuje wmówić w
czytelników, że to endecy wącha-
ją się z masonerją.

Oczywiście ten argument — całko-
wicie przekonywujący dla piszącego, mo-
że nie być dostatecznie przekonywujący
dla opinji publicznej. Ale opinii tej nie
brak innych dowodów bardzo jaskra-
wych, wskazujących na to właśnie, że 1)
Obóz rządowy jest zaciekle zwalczany
przez masonerję wszelkich obrządków,
2) że między chorą na kompleks masoń-
ski Narodową  Demokracją i masonami
polskimi ustaliło się od dłuższego czasu
zadziwiające modus vivendi, coś w ro-
dzaju wzajemnego popierania się,

Jednym z takich publicznych przed-
stawień wykazujących współdziałanie
masonerji z endekami, był proces brze-
ski. Zespół świadków odwodowych, ła-
wa obrończa — jak to cudownie jedno
drugiemu basowało.

Co Strug powiedział, to Rybarski po-
świadczył; co Śmiarowski zauważył, to
Nowodworski potwierdził; co  Thugutt
zeznał, to ks. Panaś zaaprobował; jak
prof. Kot zaśpiewał, tak p. Szurlej za-
tańczył; co gen. Kukiel zameldował, to
marsz. Rataj zaaprobował. <

Stary to sposób odwracania od
siebie uwagi, ale w danym wypad-
ku zbyt grubemi nićmi się szyje,
bo w sojusz endecko-masoński
nikt w Polsce nie wierzy.

Prawdą jest to, że poniektórzy
braciszkowie, którym wspólny
pobyt w lożach z dzisiejszymi sa-
natorami resztek sumienia nie za-
przepaścił, woleli od pewnych
zbrodni odżegnać się i nie brać na
się odpowiedzialności za Kostka-
Biernackiego, jak dziś nie chcą
przyznać się nawet niektórzy sa-
natorowie do „bractwa broni" z
bohaterami z pod sztandarów
„dziadka-Tasiemki“.

Niedyskrecje lozaūskie,

Na podstawie relacji jednego
z dzienników, pełniących służbę
sprawozdawczą w czasie konfe-
rencji lozańskiej, kreśli „Naprzód”
następujące ciekawe obserwacje,
charakteryzujące warunki, w ja-
kich się odbywały narady:

„Delegacja włoska, japońska i hbel-
gijska zapraszane były do obrad tylko
przy szczególnych okazjach, a delegacje
państw „zaproszonych* (m. i. Polska,
Rumunja, Portugalja, Bułgarja) stały 3 ty-
godnie „za drzwiami“ i nie wiedziały,
co ze sobą począć.”

Do tego dodaje „Robotnik“
następującą gorzką uwagę:

„Że w ten sposób potraktowały
{ zw. mocarstwa Rumunję, Portugalję
czy Bułgarję, mało nas to obchodzi i
wzrusza, Ale żeby reprezentantów ,„mo-
carstwowej” wszakże, bo sanacyjnej Pol-
ski spotkał taki despekt — to się nam
w głowie nie mieści!...

Może zechce nam to wylłumaczyć
„Gazeta Polska , bo — po pierwsze —
jako organ pułkowników powinna być
„wtajemniczona“, a — powtóre — jako
specjalistka od „mocarstwowości” zna
się chyba na tych sprawach...”

PRS ZAKO TATA KZEZEFAK BA CZ RE:RENESTOCK TEODPO ZEW

Nieporozumienia religijne w Jugosławii.
i Belgrad, 11 lipca.

W życiu wewnętrznem Jugo-
sławji, które z natury rzeczy jest
bardzo skomplikowane i zawiera
w sobie wiele zagadnień narodo-
wościowych, gospodarczych i reli-
Śijnych, zaszedł świeżo wypadek
pierwszorzędnego znaczenia dla
rozwoju wydarzeń w kraju.

Zagadnienia religijne w  pań-
stwie, posiadającem wprawdzie
równouprawnienie religijne, ale
nie posiadającem większości wy-
znawców jednej religji — są_ bar-
dzo żywe, jakkolwiek większość
ludności nie przywiązuje do tych
zagadnień tak wielkiej wagi, jak
śdzieindziej. Religja nie odgrywa
w Jugosławii tak wielkiej roli jak
np. u nas. Jest np. rzeczą normal-
ną, że w niedzielę wre wytężona
praca, dajmy na to, przy wyciąga-
niu nowych budowli i nikogo to
ani razi ani dziwi, gdy widzi mu-
rarzy, krzątających się około no-
wej budowli. Dzisiaj w dzień św.
Piotra i Pawła informował nas do-
brodusznie szofer:
— Sklepy są otwarte, bo dzi-

siaj wprawdzie jest święto, ale nie
państwowe.

„Politika“, dziennik, wyražają-
cy opinję kół oficjalnych, zamie-
ścił w numerze 8679 z dn. 11 bm.
następujące oświadczenie  prze-
wódcy masońskiej loży „Pobra-
tim“  (Pobratymiec), podpisane
przez wpływowego przemysłowca
Damina J. Brankowica:
— „Wybitny dziennik włoski

„Corriere dela sera'* w: nrze z dn.
2 lipca (wydanie poranne) wypo-
wiadając swoje zastrzeżenia co do
kongresu mniejszości narodowych
w Wiedniu, wspomniał i moje na-
zwisko jako przewódcy wolnej lo-
ży masońskiej. W| artykule tym
znajduje się twierdzenie, jakoby
masonerja serbska, w całkowitej
zgodzie z rządem serbskim pracu-
je metodycznie w partji chłopskiej,
którą Koroszec kieruje,

Redakcji „Corriera* wiadomo
dobrze, że masonerja daleka jest
od zagadnień politycznych ani też

VEB UISRPSL
Uporczywe zaparcie stolca, katary

grubej kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie,
bóle w bokach, przechodzą przy używa-
niu rano i wieczór po szklaneczce natu-
ralnej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa'*.
Żądać w aptekach. 14440—0

GEDASLDUIA

nie služy režimowi i osobisto-
ściom. Gdyby tak nie było, maso-
nerja włoska nie byłaby uciskana.

Prasa  klerykalna oddawna
wzięła na muszkę ložę „Pobra-
tim'. Posiada to swoje uzasadnie-
nie, Loža „Pabratim“ tylko dwu-
krotnie odstąpiła od swego statu-
tu, W czasie aneksji Bośni i Her-
cegowiny założyła ona protest
przeciwko zabraniu ziem serb-
skich i powiadomiła masonerję
świata, że ta aneksja nie może po-
zostać bez konsekwencji histo-
rycznych. Ponieważ u swojej o-
brończyni: wielkiej symbolicznej
loży Węgier nie zaznała ona moral
nego poparcia, wyrzekła się więc
jej obrony i założyła samodzielną
masonerję serbską. Po raz wtóry
jugosłowiańska masonerja wystą-
piła energicznie z wielkiem powo-
dzeniem przeciwko  rewindyka-
cjom włoskim nad Adrjatykiem.
Uczyniła to nie tylko z pobudek
narodowych, leczi ludzkich, dą-
żyła bowiem do zapobieżenia hi-
storycznemu zatargowi pomiędzy
dwoma narodami, ktėre w rzeczy-
wistošci nie posiadają žadnych
słusznych powodów, aby zamącić
jedną naturalną przyjaźń, którą im
nakazuje geograficzne położenie i
wzajemny interes.

Wedle mego przekonania, to
religja katolicka jest jednym wiel-
kim czynnikiem słowiańskiej tra-
gedji i żywą przeszkodą dla jed-
ności duchowej Jugosłowian. I mo-
ja propozycja, by w Jugosławii
wszystkie ustawodawstwa religij-
ne zostały uzgodnione z postępo-
wym duchem czasu, a nadto ko-
ścioły chrześcijańskie założyły
wspólną państwową religję — w
oczach współczesnych może wy-
glądać jak chimera, ale ja przytem
twierdzeniu obstaję i wierzę, że ta
myśl całkowicie dojrzała i że to
przekonanie podzielają ze mną
liczni bezstronni i prawdziwi Ju-
gosłowianie, dla których ojczyzna
jest największą świątynią.

Oto oświadczenie wodza Wiel-
kiego Wschodu w Jugosławii.
Rzuca ono niezwykle znamienne
światło na stosunki religijne w
kraju. Stwierdza, że zagadnienie
religijne w państwie jest zagadnie-
niem nie tylko etycznem, lecz w
wysokim stopniu kwestją politycz-
no-państwową. H. W.

Myjazd polskiej ekspedycji polarnej
GDYNIA (Pat.) W dniu dzisiejszym na statku "Polonia" od-

jechała polska ekspedycja polarna, udająca się na wyspy Nie-

 

Wśród lodów północy.
Trzynaście miesięcy spędzi ekspedycja polska naWyspie

Niedźwiedziej.

Dnia 16-go bm. upływa 60 lat
od dnia urodzin słynnego norwe-
skiego podróżnika polarnego, Ro-
alda Amundsena, jedynego czło-
wieka, który dotarł do obu biegu-
nów. W 1911 r. dotarł on na sa-
niach do bieguna południowego, w
r. 1926 zaś do bieguna północnego
na sterowcu „Norge'. Gdy trzeba
było pomóc lekkomyślnie prowa-
dzonej ekspedycji Nobilego i roz-
bitkomz „ltalji'. Amundsen nie
wahał się ani chwili; — lecąc w
samolocie na pomoc rozbitkom,
zginął wśród lodów północy.

Polska ekspedycja polarna.
Wi dniu rocznicy urodzin wiel-

kiego bohatera wyrusza z Polski
nasza narodowa ekspedycja na-
ukowa na Wyspę Niedźwiedzią;
badania tej ekspedycji będzą na-
szą narodową cegiełką, jaką na-
uka polska dorzuci do badań
międzynarodowych nad krajami
polarnemi. Ekspedycja Polskiej
Narodowej Komisji Roku Polarne-
go jest właśnie symbolem naszej
łączności naukowej z resztą świa-
ta w tej dziedzinie badań, rok
1932-33 bowiem jest międzynaro-
dowym rokiem badań polarnych,
w którym państwo ma wyznaczo-
ny swój zakres działania.

Ekspedycja polska składa się z
czterech osób (prof. Jan Lugeon,
inż. €. J. Centkiewicz, p. WŁ T.
Łysakowski i p. S. Siedlecki) i wy-
rusza w dniu 16-50 bm. z Gdyni
do Narvik na statku „Polonia“,
Do Narvik towarzyszyć będzie
ekspedycji profesor fizyki teore-
tycznej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, dr. Czesław Białobrzeski,
członek Polskiej Narodowej Ko-
misji Roku Polarnego 1932-33,

Z Narvik ekspedycja polska
uda się do Tromsó; — będzie- to
pierwszy etap jej badań. Stąd, —
po krótkim pobycie, — ekspe-
dycja uda się na statku norweskim
na Wyspę Niedźwiedzią,gdzie u-
ruchomione zostanie kompletne
obserwatorjum _ meteorologiczne.
Również znajdować się tam bę-
dzie całkowite urządzenie do fo-
tografowania zórz polarnych.

13 miesięcy wśród lodów.
Ekspedycja polska na Wyspie

Niedźwiedziej będzie mieszkała w
specjalnych domkach, które oddał
jej do dyspozycji rząd norweski,
Czterej uczeni polscy spędzą
wśród lodów 13 miesięcy, z czego
3 miesiące wśród pełnej nocy.
Właściwie na Wyspie Niedźwie-
dziej ekspedycja polska liczyć bę-
dzie tylko trzy osoby, albowiem
prof. Lugeon po zainstalowaniu
przyrządów powróci do  War-
szawy.

Uczeni nasi spędzą okres
swych badań, które głównie skon-
centrują się na meteorologji kra-
jów polarnych, w kompletnej sa-
motności. Jedynym łącznikiem z
resztą świata będzie aparat radjo-
wy. To też zrozumiałe jest, że ba-
gaž ekspedycji, obejmujący apara-
ty do zainstalowania i zapasy żyw-
ności, ledwo mieści się w 80 skrzy
niach i waży przeszło 10 ton.

Polacy mają w dziedzinie ba-
dań polarnych wiele pięknych
kart i wiele poważnych odkryć za
sobą,

Główne zasługi w tej dziedzi-
nie przypadają zesłańcom poli-
tycznym na Syberję, którzy w po-
rozumieniu z prof. Rykaczewem,
dyrekrotem Głównego Obserwa-
torjum Fizycznego w Rosji cesar-
skiej, przeprowadzili szereg badań
na własną rękę przy częściowej
pomocy tego obserwatorjum,

Rząd carski bowiem mało dbał
o badania polarne i inicjatywa w
tej dziedzinie leżała całkowicie w
rękach osób prywatnych, a dzięki
właśnie prof. Rykaczewowi pozy-
skano dla tej pracy zesłańców po-
litycznych, w większej swej części
rekrutujących się ze sfer inteli-
genckich, rosyjskich i polskich.

Kraje polarne były wówczas
jeszcze jedną wielką zagadką, któ-
rej rąbka tajemnicy usiłowali u-
chylić poszczególni śmiałkowie,
jak np. zesłaniec polski Piwowar,
który przeprowadził szereg badań
i dokonał szeregu odkryć na No-
wej Ziemi.

Rok polarny.
Obecnie obchodzimy również

50-lecie idei urządzenia międzyna-
rodowych „lat polarnych”, której
twórcą był Wyprecht, organizator
pierwszego międzynarodowego ro-
ku polarnego 1882-83. W, organi-

 

zowanej przez niego pierwszej
międzynarodowej wyprawie wzię-
ło udział jednaście państw, któ-
rych kosztem utworzono 15 stacyj
polarnych.
W obecnym roku polarnym

Polska bierze poraz pierwszy oli-
cjalny udział Udział jej jest
skromny coprawda, znaczenie je-
go jednak polega w dużej mierze
na tem, iż sztandar polski poraz
pierwszy pojawi się wśród barw
państw organizujących międzyna-
rodowy rok polarny. Do tej por
bowiem Polacy pracowali nad ba-
daniami polarnemi, nieraz z rezul-
tatami bardzo poważnemi, jedna-
kowoż praca ta odbywała się za-
wsze pod obcą flagą.

To też naszym uczonym, któ-
rzy z olbrzymiem zaparciem się
siebie i poświęceniem zdecydowali
się spędzić rok przeszło na lodo-
wej pustyni w imię chwały nauki
polskiej każdy z nas winien z głę-
bi duszy przesłać serdeczne
„Szczęść Boże”!

SZKICE | OBRAZKI.
AL CAPONE.

Teofil do ciotki przyszedł i po-
wiada:

— Daj ciotka pieniądze, bo na ku-
rację jechać chcę... Zdrowie mam nad-
werężone, a szanować je dla celów
wyższych i wielkich powołań muszę,

Teofil pracował w kanalizacji ipisy-
wał lirykę...

Ciotka popetrzyła na Teofila jednem
okiem, drugiem zaś pieściwie spoglądała
na psa ukochanego, który leżał na dy-
wanie,

— Akcyzie i grzechom hołdujesz, to
i gardło w nieporządku masz...

Ale Teofil nie zraża się i mówi

dalej:

— Akcyza rzecz państwowa i wspar-
cia godna, a ja poezję piszę i natchniony
bywam...

— Od natchnień owych gęba ci jak
arbuz zczerwieniałal

— Od sił nadprzyrodzonych!
— To niech ci owe siły i grosze

dadzą, bo ja nie dam!

Teofil na ciotkę popatrzył nieprzy-
tomny, kiwnął głową i poszedł...

Po schodach popełzły za nim jędze
zemsty...

— Dasz grosze babo, dasz, albo

dnia sądu ostatecznego nie doczekasz!...

Teofil powrócił do kanalizacji, a po-
tem w objęcia muzy...

Dnia tego napisał sonet o zemście
i zbrodni...

Następnego dnia do ciotki przycho-
dzi i powiada:

— W gazetach mam znajomości. Ze-

cerowi dziecko do chrztu trzymałem —
to i wpływy mam. Daj, ciotko, pieniądze,

bo w gazetach opiszę, żeś z kominia-
rzem na strychu się widywała, za życia
wuja nieboszczyka, a i to co za szkandał
potem byłl...
— Z kominiarzem było w roku

1899 — powiada ciotka — i sprawa już

przedawniona, a ty na mnie presji moral-
nej nie wywieraj, bo ja na alkohol pie-
niędzy nie dami...

Ciotka popatrzyła na psa i Teofil
także... -

Przyszła mu

głowy...

Porwie psa i tytułem wykupu od
ciotki pieniądze wydrze...

Ciotka bowiem psa kochała tak jak
pieniądze, a pieniądze tak jak psa.

Teofil poszedł zły, a w nocy psa
ciotce skradziono...

Najpierw baba zemdlała, potem jej
plastry z synopizmami do brzucha przy-
kładali, aż ocknęła się.

Ocknąwszy, przeklęła Teofila...
Następnego dnia rano otrzymała

przez pocztę list... Czytała:
„Pies w bezpiecznym schowku. Daj

pani sto złotych, a pies żyć będzie.
Pieniądze złożyć pod słomianką — dziś.

Czarna gęba."
— Akcyzna gęba, ty mierzawcze, już

ja cię wyszykuję!
Parasol wzięła i do Teofila

wybrała.

— Gdzie pies? — pyta ciotka Te-
olila, który siedział na kanapie.

— Psa nie mami
— Ja psa przez policję odbiorę,

a ty zśnijesz w kreminale!...
I poszła.

Teofil zatarł ręce i do psa zagląda,
co w kanapie w węzełku był ukryty,

Zagląda, i o dziwo... Pies leży i śle-
piami jakoś sztywno spogląda i nie ru-
sza_ Się...

Teofil zacmokał.. nic, uszczypnął
psa, a ten nic. Za nogi wyciąga, a tu
trup, zimny trup...

Teofila opanowały ognie.
Zadusił psa, i pieniędzy nie dosta-

nie,

 

myśl piekielna do

się

Dziś w sądzie grodzkim stawał Te-
ofil jako oskarżony O usiłowanie skra«
dzenia psa...

Zwolniono $0 od zarzutu kradzieży,
ale przyznano ciotce powództwo cywil-
ne.. osiem złotych za psa.

Przed chwilą spotkałem Teofila,
Chwiał się na nogach i był „natchnio-
ny”...

Bo i pieniędzy nie dostanie, i za
trupa zapłacić musi... S

M. Junosza,   
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K R O N į K A Dlaczego uzdrowiska polskie są Bony skarbowe we Francji.
a nadmiernie drogie? PARYŻ. (Pat) Izba Deputowa- cych się od głosowania, projekt

Przywrócenie modlitwy w szkołach
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego rozesłało o-

kólnik do inspektorów i dyrekcji wszystkich Szkół Okręgu po-

lecający aby w myśl zarządzenia Ministerstwa W. R. I O. P.
we wszystkich szkołach odmawiana była przepisana modlitwa,

której tekst ustalony został przez Ministerstwo zgodnie z u-

chwałą zjazdu Biskupów Polskich.

W związku z powyższem Kuratorium odwołało okolnik

Swój z dnia 9 kwietnia 1932 r. który wywołał zrozumiałe obu-

rzenie wśród katolików m. Wiina i całego kraju.

Imiana w Kuratorjum Szkolnem Okr. Wilenskiego.
Dziennik Urzędowy  Kurator-

jum Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego Nr. 7—8 przynosi rozpo-
rząd.enie Ministra W. R. i O. P.
o przeniesieniu w stan spoczyn-
ku naczelnika Wydziału Szkół
Zawodowych p. Ludwika Kuczew-

skiego z dniem 1 czerwca 1932 r.
P. Kuczewski na stanowisku

swem położył wielkie zasługi przy-
czyniając się do rozbudowy szkol-
nictwa zawodowego w naszym
kraju.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
— S$więto św. Wincentego

a Paulo przenosi się na niedzie-
lę dn. 24 b. m. Tego dnia ks.
superior odprawi uroczystą Mszę
św. w kościele oo. Misjonarzy
przed oltarzem św. Wincentego
o godz. 9-ej, na którą zaprasza
wszystkich członków i sympaty-
ków Zarząd.

KRON. TOWARZYSKA.
— Zaślubiny. Wczoraj o godz. 10

m. 15 rano w kościele Św. Jakóba ks.
prof. dr. Leon Puciato pobłogosławił
związek małżeński pomiędzy magistrem
Juljanem Januszkiewiczem, a panną Ka-
zimierą Siezieniewską, asystentką U.S.B.

Młodej parze „Szczęść Boże”.

Z MIASTA.
— Kwesta uliczna na re-

mont wieży S-to Jańskiej od-
będzie się dzisiaj! Pomóżmy za*
czętej robocie! Naprawiona w
czas dzwonica — zachowana zo-
stanie od ruiny. Nie żałujmy gro-
sza na zachowanie tego, co nasi

ojcowie z takim pietyzmem wznie-
śli, co stanowi urok i piękno na-
szego miasta. Choćby najmniej-
sza ofiara — zaważy na całości
wysiłków.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa budowy jezdni klin-

kierowych. Przed kilku dniami
powrócili do Wilna przedstawicie-
le Magistratu, którzy wydelego-
wani byli do Poznania, Lwowa i
„Warszawy dla zaznajomienia się
na miejscu z budową i konser-
wacją jezdni klinkierowych.

Delegaci miejscy sporządzili
już obszerne sprawozdanie ze
swoich spostrzeżeń, Stanie się
ono przedmiotem obrad Magistra-
tu w dniu 19 b, m.

Jak wiadomo, roboty nad bu-
dową nowych jezdni Magistrat
postanowił "przeprowadzić we
własnym zakresie i nie oddawać
ich prowadzenia prywatnemu
przedsiębiorcy.

Nic. w naturze nie ginie,
W najbliższym czasie w różnych
punktach na peryferjach miasta
Magistrat podejmie roboty nad na-
prawą jezdni. Do robót tych uży-
te zostaną kamienie, któremi bru-
kowane są obecnie jezdnie ulic
Zamkowej i Wielkiej, gdyż, jak
wiadomo, ulice te mają otrzymać
nowoczesną jezdnię z klinkieru.
„— Miejski Zakład Badań Żyw-

ności w miesiącach letnich zawa-
lony jest poprostu rozmaitego ro-
dzaju analizami chemicznemi pro-
duktów sprzedawanych w mie-
Ście. W ciągu ubiegłego miesiąca
badań takich przeprowadzono 650,
przyczem stwierdzono pokaźną
ilość produktów sfałszowanych.

SPRAWY SANITARNE.
— Stan chorób zakaźnych. W

ubiegłym tygodniu władze sani-
tarne zanotowały następujące wy-
padki zasłabnięć na choroby za-
kaźne: ospa wietrzna 1, tyfus
brzuszny 1, płonica 9, drętwica
karku 1, odra 1, róża 2 (zgon 1),
gruźlica 7 (3 zgony), jaglica 11.

Ogółem chorowały 42 osoby,
przyczem 4 zmarły.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Do Gdyni na „Swięto

Morza". Osoby, udające się w
dniach 28—31 lipca r. b. do Gdy-
ni na uroczystości „Swięto Mo-
rza" opłacają przy przejeździe do
Gdyni w wagonach klasy dowol-
nej pociągów osobowych i po-
śpiesznych 70 proc. ceny nor-
malnego biletu.

Przejazd powrotny z Gdyni w
dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia r.
b. odbywać się będzie bezpłatnie
na podstawie biletów nabytych
na przejazd do Gdyni i ostemplo-
wanych w dniu powrotu w kasie
biletowej st. Gdynia.
— Ulgi dia plelgrzymek. Z

okazji 550 letniej rocznicy spro-
wadzenia Cudownego Obrazu
Matki Boskiej „Częstochowskiej,
Ministerstwo Komunikacji przy-
znało dla pielgrzymek, udających
się do Częstochowy w czasie od
10 sierpnia do 31 grudnia 1932 r.
ulgi następulące:

1. przy przejazdach pociągami
normalnemi:

a) 331/, proc. zniżki dla grup,
składających się najmniej z 15
osób,

b) 50 proc. zniżki dla grup
składających się najmniej z 50
osób.

2. przy przejazdach pociąg%
mi umyślnie uruchomionemi:

Z

a) 60 proc.
składających się najmniej
osób,

b) 66,6 proc. zniżki dla grup,
składających się najmniej z 250
osób.

3. Pojedyńcze osoby, udające
się do Częstochowy, w drodze
powrotnej do pierwotnej stacji

zniżki, dla grup
z 200

wyjazdu korzystają z ulgi 50 proc.
na podstawie zaświadczenia, wy-
danego przez klasztor Jasnogór-
ski.

POCZTA i TELEGRAF.
— Telefony zagraniczne. Od

1 Ipca r. b. wprowadzono ogól
ny ruch telefoniczny mędzy Pol-
ską a Hiszpanją, Portugalją, Wy-
spami Balearskiemi i Kanaryjskie-
mi. Dopuszczone są rozmowy
państwowe, abonowane, prywatne,
zwykłe i pilne. Opłata za trzy-
minutową rozmowę zwykłą wy-
nosi np. z Wilna do Madrytu —
21 fr. 10 c., do wszystkich miej-
scowości Portugalji—25 fr. 10 c.
W okresie słabego ruchu t. j. od
godz. 19 do 8 opłata za prywatną
lub państwową rozmowę zwykłą
wynosi 3/5 jednostki taryfowej.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne zebranie Spółdzielni

Chrześcijańskiej handlarzy trzo-
dą chlewną. W dniu 15 b. m. w lo-
kalu Centrali Chrześcijańskich
Związków Zawodowych przy ul.
Metropolitalnej 1 odbyło się walne
zgromadzenie członków Chrześci-
jańskiej Spółdzielni handlarzy
trzodą chlewną pod przewodni-
ctwem p. Władysława Ostrow-
skiego.

Po ustaleniu porządku dzien-
nego sekretarz Centrali p. Ostrow-
ski złożył sprawozdanie z cało-
kształtu _ działalności zarządu
Spółdzielni oraz sprawozdanie ka-
sowe za rok 1931 i sprawozdanie
komisji rewizyjnej za tenże okres.

Następnie udzielono absolu-
torjum ustępującemu zarządowi.

Po długiej i ożywionej dyskusji
wybrano ponownie ustępujący za-
rząd.

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. y 5. Р,
— Teatr Lelni, Dziś o godz. 8,30

ukaże się świeiny dramat Maurycego

Rostanda „Człowiek, który zabił”.

Jutro ostatni występ Teatru Rosyj-

skiego przed wyjazdem z Polski. Ukaże
się sztuka Surguczewa p. t. „Jesienne

skrzypce”. — Zainteresowanie stale

wzrasta.

— Teatr Lutnia. Dziś o godz, 8.15
przedostatni raz szampańska farsa Ar-
nolda i Bacha „Awantura w Raju'”, po
cenach zniżonych.

Jutro o godz. 8.15 po raz ostatni w
sezonie „Awantura w Raju”.
— Popołudniówka niedzielna. Dziś

o godz. 4 pp. — wesoła operetka mu-
zyczno-śpiewna „Polacy w Ameryce".
Ceny miejsc popołudniowe,
— Premjera w Teatrze Letnim, W

nadchodzący wtorek premjera pelnej
humoru farsy p. t. „Florette et Pata-
pon”. Niezwykłe przygody tej prze-
zabawnej spółki stanowią źródło śmiechu
i wesołości — Próby pod kierunkiem
Edwarda Glińskiego dobiegają końca.
Bilety do nabycia w kasie zamawiań.
— Park Żeligowskiego. Dziś koncert

Wil. Orkiestry Symfonicznej pod batutą
prof. Walerego Berdiajewa. — Początek
o godz. 8.15 wiecz. Ceny: wejście 40 gr.,
ulg. 30 gr. i krzesła 1— zł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 17 lipca,

10.30: Transm. nabożeństwa z Piekar
Wielkich na Śląsku. 11.58; Sygnał czasu.
12.10: Kom. met. 12.15: Koncert. 12.55:
„Samorząd świata pracy” — odcz. 13.10:
Koncert. 14.00: „Ignacy Łukasiewicz —
wynalazca lampy naftowej”, odcz. 14.15:
Koncert. 14.30: „Porady weterynaryjne”,
odcz. 14,50: Koncert. 15.65: „Co słychać
i oczem wiedzieć trzeba” — odcz. 15.25:
Koncert. 15.40: Aud. dla dzieci. 16.05:
Aud. popularna. 17.00: Koncert. 18.00:
„Żona i nie żona” Goethego — felj. wysł.
C. Jellenta. 18.20: Muz. lekka. 19.15:
Feljeton humorystyczny L. Wołłejki,
19.35: Skrzynka techn. 19.50: Rozmaitości.
20.00: Koncert. 21.50: Wiadomości sport.
22.05: Muz. tan.

Poniedziałek, dnia 18 lipca.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

popularna (płyty). 15.35: Kom. met.
15,40: Audycja dla dzieci. 16.10: Schu-
bert-Liszt (płyty). 16,40: Pog. francuska.
17.00: Koncert solistów. 18.00: „Naiwna
wojna”. 18.20: Muz. tan. 19.15: Z wie-
rzeń żmudzkich — odcz. litewski. 19.45:
Wil. kom. sport. 20.00: „Potęga zamków
na lodzie”, felj. 20.15: Koncert muz.
żydowskiej. 22.05: Rewja z Morskiego
Oka „Wesoła Podróż”.

Ostrożnie 1 5-do złotówkami,
Władze policyjne zaobserwo-

wały pojawianie się coraz częściej
w obiegu fałszywych monet5 zło-
towych. Monety te puszczane są w
obieg na targach wśród wieśnia-
ków.

 

W kraju panuje ogólna opinia,
że uzdrowiska nasze są nadmier-
nie drogie,

Fakt ten ma być rzekomą
przyczyną wstrzymywania się jed-
nych obywateli od wyjazdów do
uzdrowisk polskich, albo jeśli
idzie o bogatszych, powodem licz-
nych wyjazdów zagranicę.

Tego rodzaju opinja wydaje się
słuszna zwłaszcza w związku z
ciągle malejącemi zarobkami u-
rzędników państwowych i prywat-
nych, w związku z kryzysem jaki
przeżywa nasz przemysł, handel,
nasze rolnictwo, Tem więcej zaś
twierdzenie to zdaje się nabierać
pozorów prawdy, jeżeli nawet tak
autorytatywna osoba jak p. Wice-
minister Skarbu Starzyński, po-
wtarza przy każdej sposobności,
że uzdrowiska polskie muszą ce-
ny obniżyć jeżeli chcą normalnie
pracować, że muszą dostosować
swoje ceny do kryzysu. Gdy jed-
nak uzdrowiska proszą o ulgi po-
datkowe, o kapitały inwestycyjne
i obrotowe, gdy proszą o te czy in-
ne ustępstwa — rząd milczy, broni
swoich  pozycyj dochodowych,
odmawia ulg lub daje minimalne.

Jakże tu więc można mówić o
drożyźnie uzdrowisk polskich,
względnie o potrzebie obniżenia
cen, gdy główny „spólnik'* uzdro-
wisk tj. skarb państwa względnie
fiskalizm podatkowy państwowy i
samorządowy nie chce obniżyć ani
na jotę swoich wymagań?

A pozycje te są w bilansie u-
zdrowisk decydujące.

Faktem jest, że uzdrowiska
mają aż

15 podatków,
które wynoszą w sumie tyle, że
zjadają dosłownie, prawie

75 procent
opłat od sumy brutto, jaką uzy-
skuje przemysł uzdrowiskowy!

Ażebyśmy nie byli posądzani
o gołosnowność podamy fakty.

Uzdrowiska płacą następujące
podatki:

I. Gminne: 1) podatek od nie-
ruchomości, 2) od lokali, 3) szyl-
dowy, 4) drogowy śminny;

П. Wydziału Powiatowego: 5)
drogowy, 6) opłata od patentu;

IIL Państwowe: 7) obrotowy,
8) 10 proc. dodatku, 9) dochodowy,
10) patent, 11 majątkowy;

IV. Świadczenia społeczne: 12)
Kasa Chorych, 13) fundusz bezro-
bocia, 14) ubezpieczenia pracow-
ników od wypadków, 15) koszta
meldowania gości — obecnie z po-
wodu wiprowadzenia nowego typu
meldunków dość kosztowne.

Dla przemysłowców pracują-
cych na terenie uzdrowisk docho-
dzi jeszcze jeden — naturalny
zresztą podatek — 16) na rzecz
komisji zdrojowej.
Ale i to jeszcze nie wszystko!
Przecież trzeba do wydatków

ogólnych doliczyć opłaty za ase-
kurację na wypadek ognia, od kra-
dzieży, opłaty za wodę, kanali-
zację, telefon, radjo, elektrykę,
wywóz śmieci. Tych pozycyj jest
coś 8 czy 9.

Te wszystkie razem pozycje,
czasem może i pojedyńczo biorąc
niezbyt wygórowane, wynoszą
łącznie
75 procent od wpływów brutto.
Z pozostałych 25 procentów

musi przemysłowiec opłacić jesz-
cze towary, wydać na propagandę,
utrzymać personel, odłożyć na na-
prawki i uszkodzenia, na opłatę
procentów, żyć i... zaoszczędzić na
okres martwy tj. taki, w którym
niema sezonu! O inwestycjach o-
czywiście nawet mowy być nie
może w takich warunkach.

Przy tem wszystkiem, w związ-
ku z kryzysem zauważyć można
już od 2 lat coraz krótsze sezony.
Publiczność przebywa w uzdrowi-
skach znacznie krócej, niż to by-
wało dawniej.

Rezultat jest taki, że dziś więk-
szość uzdrowisk pracuje z deficy-
tem i znajduje się na krawędzi
upadku, że większość przemysłów
związanych z uzdrowiskami ban-
krutuje.
W tych warunkach trzeba so- |

bie jasno takie prawdy powie-
dzieć:

1) Niewąlpliwie w związku z
kryzysem ogólnym powinny
być obniżone ceny pobytów w
uzdrowiskach;

2)Ale obniżkę tę powinni spo-
wodować „wspólnicy uzdrowisk i
przemysłów uzdrowiskiwych, któ-
rzy zagarniają dla siebie 75 proc.
wpływów brutto;

3) Wystarczyłoby może łącz-
nie 50 proc. a resztę tj. 25 proc.
możnaby śmiało oddać publicz-
ności.

Jak fatalne zaś są stosunki w
naszych _ uzdrowiskach niech
świadczy chociażby ten jeden
fakt, że wKrynicy, która przecież
miała stosunkowo najlepsze sezo-
ny ostatnie, znajduje się
39 pensjonatów wystawionych na
licytację i 52 pod przymusowym

nadzorem sądowym!
W| mniejszych uzdrowiskach

słan ten jest stokroć gorszy.
A w jak groteskowy sposób

wymierza się podatki w uzdrowi-
skach niech świadczy — także z
Krynicy wzięty — taki, wcale nie
wyjątkowy, przykład.

Świadectwo przemysłowe dla
pensjonatów 12-pokojowych ko-
sztuje za sezon 36 zł Pensjonaty
o 13 pokojach (a więc o 1 więcej)
płacą jednak już aż 180 zł. Pensjo-
naty posiadające do 49 pokoi pła-
cą 180 zł, ale mające już choćby
tylko jeden pokój więcej
1800 zł. Dosłownie: tysiąc osiem-
set złotych! Jakgdyby między 12
a 49i 49 a wyższą liczbą pokoi nie
można było mniej jaskrawych róż-
nic stworzyć.

Wszyscy zainteresowani w u-
zdrowiskach we własnym intere-
sie, dla przetrwania kryzysu, mają
jaknajdalej posuniętą dobrą wolę.
Chcą obniżać ceny — ale, trzeba
im to umożliwić, obniżając własne
żądania. Apel ten kierujemy
przedewszystkiem do władz i do
p. wiceministra Starzyńskiego...

Ciężkie położenie ciośli.
Pomimo sezonu cieśle pozo-

stają w większości bez pracy.
Według zestawień-Chrześćijań-

skiego Związku Zawodowego Cie-

šli na ogóną ilość cieśli 250 bez-

robotnych jest około 200.
Zarząd Związku kilkakrotnie

zwracał się do odnośnych urzę-

dów, które prowadzą roboty bu-

dowlane, z prośbą o zatrudnienie
bezrobotnych cieśli. Jednak sta-
rania izh dotychczas nie dały po-
zytywnego rezultatu.
W zwiążku z tak krytycznem

położeniem większości cieśli, zwią-
zek zamierza w najbliższym cza-
sie zwołać walne zgromadzenie

członków w celu omówienia środ-

ków walki z bezrobociem.

Spadek bezrobocia.
W porównaniu z tygodniem

poprzednim bezrobocie na tere-

nie Wilna zmniejszyło się o 36

osób. Obecnie Wilno liczy 5239
bezrobotnych. !
« KW dalszym ciągu na wileńskim

rynku pracy utrzymuje się ten-

dencja zniżkowa, chociaż bardzo

nieznaczna.

 

 

Do Dyrekcji Kursów _ Maturycznych
IEDZA*

w Krakowie,
ul. Studencka 14.

Niniejszem dziękuję serdecznie wsżyst-

kim PP. Profesorom z osobna, oraz

Szan. Dyrekcji za mozół i trud, ponie-

siony przy przysposobieniu mnie do

egzaminu dojrzałości. Trud ten był rze-

czywiście nie mały, lecz będę się starał,

aby nie poszedł na marne. : в
Kursy WPanów zasługują na jak „naj-

szersze rozpowszechnienie i ja osobiście

polecam je wśród znajomych. Szczegól-

nie dla ludzi, którym praca zawodowa,
lub stanowisko przeszkadzają w pobiera-

niu lekcyj u nauczycieli, są prowadzone
przezWPanów kursy korespondencyjne

wprost idealnym środkiem do zdobycia
wiedzy, gdyż przewyższając nawet war-
tość ustnych wykładów, pozwalają na
naukę w każdej porze, a przytem wyra-
biają w uczniu dużo samodzielności. į

Zachowam na zawsze we wdzięcznej

pamięci szczerość i życzliwość okazywa-
ną mi przez Panów przez cały ciąg
nauki.

Stanisław Garbacz,
Kraków Н

ul. Rękawka Nr. 26, I p., m. 2.

 

nych przyjęła 381 głosami prze-
ciwko 30, przy 200 wstrzymują-

ustawy o emisji bonów skarbo-
wych na sumę 2 miljardy fr.

Kampanja przeciwko pożyczce
austriackiej.

WIEDEŃ (Pat). Socjal-demokra-
ci, narodowi socjališci i wszech-
niemcy rozpoczęli namiętną kam-
panję przeciwko kanclerzowi Dol-
fussowi z powodu przyjęcia prze-

zeń warunków pożyczki między-
narodowej, uchwalonej w Lozan-
nie, zarzucając, iż warunki te na-
ruszają suwerenność Austrji.

Zlot Sokołów dzielnicy pomorskiej
w Gdyni.

W dniu 10 b. m. odbył się
zlot sokolski nad polskiem mo-
rzem, na który przybyły liczne
drużyny z Pomorza i Wielkopol-
ski, nie brakło też przedstawicie-
li Sokoła śląskiego, warszawskie-
go i wileńskiego. Pozatem było
13 sokołów z Jugosławji oraz
delegacje z Czechosłowacji i A-
meryki.

O godz. 5 m. 30 rano rozpo-
częły się na boisku ćwiezenia
próbne. Do ćwiczeń przygrywała
orkiestra 64 p. p. z Grudziądza.

O godz. 10 zebrały się liczne
zastępy sokolskie na boisku przy
lesie Redłowskim, na nabożeń-
stwie polowem. Ogromne masy
ludności brałygudział w tem na-
bożeństwie, zapełniając olbrzymie
trybuny i sąsiednie pagórki leś-
ne. Po nabożeństwie i kazaniu
odśpiewano „Boże coś Polskę*,
poczem prezes Sokolstwa Adam
Zamojski odebrał raport i otwo-
rzył złot. Po przemówieniu od-
śpiewano Rotę. Drugim przema-
wiał prezes dzielnicy pomorskiej
Kunc, podkreślając, że uroczy-
stość ta jest potrójną manifesta-
cją: z okazji testamentu ks. Me-
stwina, rocznicy Grunwaldu i
zbratania słowian. Wzniesiono
okrzyk na cześć Jugosławii i kró-
la Aleksandra oraz na cześć Cze-
chów i prezydenta Masaryka.
Orkiestra cdegrała hymny naro-
dowe tych państw.

Imieniem protektora zlotu wo*
jewody pomorskiego przemawiał

Komisarz Rządu p. Zabierzowski
a po nim przedstawiciel chorwa-
tów dr. Bujić. W końcu Dr. Skąp-
ski z Torunia składał ślubowanie
wierności sokolstwa dla obrony
Pomorza i Bałtyku.

Po zakończeniu tej akademii
sokolskiej na boisku wyruszył na
miasto wzdłuż wybrzeża morskie-
go imponujący pochód sokoli,
poprzedzany 3 orkiestrami sokol-
skiemi. W pochodzie brało u-
dział 4850 umundurowanych so-
kolic i sokołów, którym licznie
zgromadzona publiczność urzą-
dziła na ulicach miasta wielką
owację. Po przerwie obiadowej
nastąpiły na boisku ćwiczenia
1000 sokolic, sokołów i młodzie-
ży sokolei, oraz zawody lekko-
atletyczne i na przyrządach. Przy-
glądało się ćwiczeniom ponad 10
tysięcy osób. O godz. 19 nastą:
piło uroczyste zamknięcie zlotu
odśpiewaniem „Wszystkie nasze
dzienne sprawy*. W dniu 11 lip-
ca odbywało się zwiedzanie
portu oraz wyjazd statkami na
Hel. W, dniu tym Komisarz Rzą-
du na m. Gdynię urządzał przyję-
cie dla gości sokolskich z zagra-
nicy, władz sokolskich i zapro-
szonych gości w Domu Zdrojo-
wym. Delegacja sokolstwa wileń-
skiego w ilości 18 osób powróciła
ze zlotu, zachowując na długo
wspomnienia z tej wspaniałej uro-
czystości nad polskiem morzem,

„a .

 

«FUNDUSZ POMOCY BEZROBOTNYM».
Katowicka „Polonia“ donosi:
Nasza warszawska redakcja

donosi: Jak się dowiadujemy, na
miejsce zlikwidowanego Naczel-
nego Komitetu dla spraw bezro-
bocia, powołana ma być do życia
specjalna instytucja p. n. „Fundusz
pomocy bezrobotnym”.

Instytucja ta ma udzielać do-
raźnej pomocy bezrobotnym, któ-
rzy nie posiadają środków utrzy-
mania i nie pobierają zasiłków
ustawowych z Funduszu Bezrobo-
cia. Fundusz pomocy bezrobot-
nym ma zgromadzić i dzielić fun-
dusze i przedmioty w naturze,
uzgadniać pomoc doraźną, prowa-
dzoną przez organizacje państwo-
we, samorządowe i społeczne,
oraz prowadzić akcję, zmierzającą
do zwiększenia zatrudnienia bez-
robotnych.

Na rzecz Funduszu projekto-
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nowa ksiąžka p.ft.:

Przyszłość gospodarcza Świata
już opuściła prasę drukarską.

Zawiera następujące rozdziały:

1. Istotne fakty 1 zagadnienia. ii. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną i skutki wojny. III. Obroty handlowe

w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-

niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. VIl. Racjonalizacja. VIII. Ró-
wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne i spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka

l kryzys ustroju gospodarczego. Xi, Ruch naturalny ludności

a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. XIII. Ogólne wnioski i przewidywania.

Cena 9 zł. 92—2 o

Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskachTow. „Ruch*

  

Podwyżka składek.-Ograniczeniejświadczeń.
Po dwudniowych obradach ra-

dy zarządzającej Związku Zakła-
dów Ubezpieczeń Pracowników
Umysłowych postanowiono, wo-
bec złej sytuacji finansowej tych
zakładów wystąpić z postulatem
podwiyższenia składek z 2 proc.
na 3 proc, równocześnie zaś za-
«żądać ograniczenia świadczeń w
drodze zmiany kategoryj osób do
tych świadczeń uprawnionych.

Jak stwierdzono w_ czasie
ostatnich obrad, deficyt Z. U. P, U.
za rok bieżący wyniesie prawdo-

podobnie 29 milj, zł, w każdym
razie zaś na tę sumę jest przewi-
dywany.

Na żądanie przedstawicieli za-
równo pracowników jak i praco-
dawców postanowiono zwrócić się
do rządu o pożyczkę ze Skarbu
Państwa. W stosunku do pro-
jektów scalenia ubezpieczeń wy-
powiedziano się w tym sensie, iż
o ile można przeprowadzić scale-
nie ubezpieczeń chorobowych, o
*tyle ubezpieczenia „emerytalne
winny zachować swą odrębność.

Obniżka taryfy pocztowej.
W) Ministerstwie Poczt i Tele-

ś$ratów odbyła się konferencja
prasowa, poświęcona sprawie ob-
niżki taryfy pocztowej od przesy-
łek żywnościowych.

Przedewszystkiem więc prze-
syłki z artykułami spożywczemi
przewozić mają wszystkie pociągi,
a więc również pociągi pośpieszne,

przesyłki te zaś będzie można na-
dawać również po godzinach urzę-
dowych. Nadto przesyłki tego ro-
dzaju nadawać będzie można
wprost do ambulansów poczto-
wych i wprost z tych ambulansów
odbierać.

Opłata za tego rodzaju prze-
syłki będzie poważnie obniżona

wane jest ustanowienie specjal-
nych opłat, które uzupełniłyby
ofiarność społeczną;  przewidy-
wane są niewielkie opłaty od kwi-
tów, wystawianych przy opłacie
komornego (opłaty te pobierane
tylko przy mieszkaniach powyżej
2 izb, obciążać będą właścicieli
nieruchomości), dalej opłaty od
biletów wstępu na publiczne za-
bawy i widowiska, od stawek w
totalizatorze, od schowków ban-
kowych _ (sałes'ów), niewielkie
opłaty od żarówek elektrycznych,
wprowadzanych do sprzedaży na
rynek wewnętrzny, od cukru i od
piwa. Opłaty od safes'ów wynosić
mają około 5 zł. miesięcznie.

Opłaty zaś od żarówek, cukru
i piwa mają być w takiej wyso-
kości i pobierane w ten sposób, by
ceny tych produktów nie uległy
żadnej zwyżce.

Powołanie do życia Funduszu
Pomocy Bezrobotnym, oraz wpro-
wadzenie na jego rzecz opłat,
nastąpi w drodze rozporządzenia
p. Prezydenta. :

Opracowany projekt przewi-
duje, jako organy funduszu pomo-
cy bezrobotnym: 1) komitet na-
czelny, składający się z przedsta-
wicieli rządu, samorządu tery-
torjalnego, oraz czynników oby-
watelskich; 2) dyrekcje, oraz 3)
komitety lokalne. A

Władzom tym zostanie przeka-
zany majątek rozwiązanego Na-
czelnego Komitetu do spraw bez-
robocia.

Nowa instytucja różnić się bę-
dzie od „Naczelnego Komitetu”
właściwie jedynie tem, że odebra-
no jej ostatecznie fikcję dzieła,
opartego o czynnik społeczny.
Będzie poprostu nowym urzędem.
Druga, również nieistotna różnica,
polega na innych źródłach do-
chodu.

Wszystko zdaje się wskazywać
na to, że na projekcie założenia
„Funduszu“ wyczerpuje się inicja-
tywa zysku w zakresie walki ze
skutkami bezrobocia. Natomiast
o tworzeniu jakiegoś programu
walki z samem bezrobociem, i na-
dal nic nie słychać.

"Mimo coraz większego nacisku
opinji, która domaga się radykal-
nej akcji, przedewszystkierh w for-
mie kolonizacji wewnętrznej, nie
słychać, aby w tym kierunku ro-
biono chociażby studja. A tym-
czasem przyjdzie jesień i znowu
jeden rok będzie bezpowrotnie
stracony.

Paljatywy mogą przynieść tyl-
ko chwilową ulgę. Ale tej wielkiej
klęski społecznej, jaką jest bez-
robocie, uleczyć nie mogą.

STEREO RTP"

i podzielona zostaje na dwie stre-
fy — do 100 klm. i ponad 100
klm. — a opłata za paczkę 10 kg.
wynosić będzie w pierwszej stre-
fie 1 zł.,w drugiej zaś 2 zł. Nadto
zróżniczkowane będą opłaty za
paczki o wadze poniżej 10 kg.,
dotąd bowiem pobierano za te
przesyłki opłatę jednolitą.

 



 

SPORT.
Makabi stała się więc rywalką

1 p. p. leg. i mecz między temi

DZIENNiK/MILENSKI

Przebudzenie się wsi peiskiej. € 1 Złodziej gentelmen.
„Berliner Zeitung am Mittag“

г drużynami, który odbędzie się w Krakowski „Głos Narodu" aejieto urosła są włościań- donosi, że w ubiegłą niedzielę do-
/ $ З 5 sierpniu, będzie wspaniałym fina- wskazuje na ccraz częściej odby- stwado poziomu symbolu. Witos i wieś, konano w Berlinie kradzieży w

Sromotna porażka Ogniska. łem tegorocznych rozgrywek o to Eos mieszkaniu pewnej wdowy. Zło-

  

Wczoraj przy ul. Wiwulskiego
odbył się nadźwyczaj ciekawy
mecz piłkarski dwóch czołowych
drużyn, które od kilku lat stale
z sobą rywalizują.

strzela — Apanasik puszcza. Ma-
kabi prowadzi 2:0.

Złamani psychicznie gracze O-
gniska zaczynają, a raczej wcale
nie mogą zacząć grać.

   

 

mistrzostwo Wilna.
Sędziował słabo p. Wohlman,

który zdeprymował graczy Ognis-
ka, dykiując zabójczy karny.

Publiczności, mimo niepewnej

wające się w Małopolsce masowe
wiece i zgromadzenia Stronnictwa
Ludowego, jako na symptomy bu-
dzącego się życia politycznego
wsi polskiej:

„Z utratą wpływów sanacji na wsi

Kiedy Witos przyjeżdża na wiec do
wsi, wita go wszystko, co żyje — od
dziecka do starego. Samorzutnie orga-
nizują się banderje konne, stawia się
bramy tryumfalne i powitalne dla niego.
Witos jest .dziś panem wsi w takim
stopniu, w jakim nigdy nim przedtem nie

dzieje ogołocili mieszkanie do
szczętu. Doniosły o tem poranne
dzienniki, podkreślając fakt ubó-
stwa okradzionej.
W godzinach popołudniowych

Makabi spotkała” się z Ognia- Makabi zie atakuje i pod pogody, przeszło 2 tysiące osób. ac o ka ab zi był... Wieś, pegoczozana A ea — dzwonek. Przed drzwiami o-
* . » odc: „ „ S. — wieś, CZująca SIĘ ziś pokrzywdzo- + m * + *: kiem. Obie te drużyny kroczyły bramką Ogniska jest burzliwie. Mecz Lauda — 6 p. p. leg. p. Witosa. „Osoba tego trybuna ludu 'ną, — widzi w nim, w byłym więźniu kradzionego mieszkania niema ni-

  

dotychczas na czele mistrzostw
piłkarskich Wilna i tak się uło-

Antokolec trzy razy ładuje piłkę
do siatki. Trzy razy na zapełnio-

odwołany.
Mający się odbyć mało cie-

brzeskim, swój symbol.
Ostatnim wreszcie czynnikiem, który

się przyczynia do politycznego rozbu-

kogo. Czyjeś szybkie kroki sły-
chać na schodach. Leżą tylko pod
drzwiami dwa spore pakunki. W

żyło, że zwycięzca tego meczu nych ławkach OOOdługie kawy mecz piłkarski między Lau- P. Cejzikowa instruktorką. dzenia wsi, jest zjednoczenie trzech sób оее Erždriės N
miał stać się przeciwnikiem 1 p. p, Okrzyki zadowolenia. Ё dą, a 6 p. p. leg., został wczoraj Doskonała lekkoatletka Polski p. Stronnietw chłopskich: „Piasta”, „Str. Mon Ia d ida й
leg. do decydującej rozgrywki 0 _ Do POZWY żaden: sposób odwołany. Obie te drużyny po-  Kobielska-Cejzikowa została zaangażo- Chłopskiego } „Wyzwolenia ;, Ustała z DAE nagryzmolona
mistrzostwo. Makabi miało wię- Ośnisko nie może zdobyć hono- Izielily _ się zgodnie dwoma;- wana przez Ośrodek W. F. na miesiecz- walka kokurencyjna partyj chłopskich, kartka: „Pomyłka. Mieliśmy o-

: i wej bramki. Makabi wciąż m RI . ze " me prowadżęnie kursu iństruktorskiego Która rozdzierała wieś w poprzednich  krąść kogos innego. U biednychrowej bramki. Makabi wciąż ma punktami bez walki. P zę 5 = latach. Zapanowała między przywódca- е r ycej nieco punktów od Ogniska
i jej daleko więcej zależało na zdo- przewagę. wśród lekkoatletek wileńskich.

 

  
mi jedność, która — oczywiście — zna- nie kradniemy“... Ci „humanitar-

byciu dwóch cennych punktów, to Po zmianie stron, mając zapew- Dzisiejsze imprezy sportowe. Regaty w Grodnie odwołane. Bėda Vpenvia. Kigtjujoni SABRE A mėn są obecnie na ustach
Р й * : nione z у ; a PE : : i owego. *  ealego Berlina.też na boisku zgromadziły się tłu- WICIĘREWOŁ Makabi śra Nic specjalnego dziś nie mamy. Organizatorów mistrzostw  wiošlar- Czy kto chce, czy nie chce, — czy a A JAmy widzów.

Mecz rozpoczyna się przy sil-

z mniejszą już starannością i gra-
cze Ogniska zaczynają przycho-
dzić do głosu. Godlewski (bo któż

Od rana kajakowcy zaczną spływać
już z Niemenczyna, by o godz. 14 znaleźć
się na przystani Wil. T. W.

skich Grodna spotkał przykry w rze-
czywistości zawód.

Do regat zgłosiło się b. mało osad

się to komu podoba, czy nie podoba, —
wieś dziś jest politycznie zjednoczona,
i to zjednoczona w obozie Stron. Ludo-

Stwierdza dalej:„Głos Naro-
du”, że przebieg wielkich zgro-| - - : ‹ L“ nem zdenerwowaniu. waniero, w inny?) strzela pierwszą dla prze- Kajakowców pły acych z „Narocza i nolens PE tea A regaty od- wat, a „pod wadaWincentegoWitoża. madzeń ludowych, które odbywa-

с 22 minucie pada strzelona przez . ®та br. Ё Т spotkają wioślarze wileńscy, którzy po: wołać z zasadniczych względów. Jest to fakt, którego nie można zaprze ‚ b : M. ł 1
= Zajdla pierwsza ładna bramka grywającej drużyny bramkę. len  wgtają ich na wodzie za Werkami, a po- pierwszym rzędzie zawiedli wio- czyć, ani milczeniem pominąć. Stoimy — JA SIę Obecnie w Małopolsce, na-

: sam Godlewski zdobywa również tem na przystani Wil. T. W..odbędzie  ślarze wiłeńscy, którzy b. dużo skorzy- przynajmniej tu na terenie Małopolski — cechowany zazwyczaj umiarem,

   

Po 9 minutach przewagi Ma-
kabi, sędzia Wohlman zupełnie
niepotrzebnie dyktuje strzał karny
do bramki Ogniska. Jałowcer

i drugą bramkę, ustalając końco-
wy wynik meczu 6:2,

Ognisko mecz  przegralo i
straciło 2 cenne punkty.

się towarzyski obiad i pożegnanie od-
'jeżdżających do Warszawy gości.

Wieczorem również odbędzie się
dokończenie meczu tenisowego pomiędzy
A. A Z. II, a Wilją.

stali z obecności wioślarzy grodzieńskich
w Trokach, a jak przyszło do rewizyty,
to tak jakoś nieszczęśliwie złożyło się,
że nikt z Wilna pojechać do Grodna nie
mógł.

wobec syłuacji, która żywcem przypo-
mina okres działalności ks  Stojałow-
skiego, Jest ta sama, co wówczas, go-
towość chłopów do ofiar nawet na rzecz
ruchu.

poczuciem odpowiedzialności, tro-
ską o państwo, także świadczy,
że w obecnym ruchu ludowym
biorą górę żywioły katolickie.

„A ISIIAND"TDI, TA ESI IITASAO IROTAS NIKE ZDAD IIS IIA DZESGODDA BEDUCCĆUOBAAOZANNOPOOAZZAROODDZOPORACZE RSP

оЕ,ч ИО
(Tłum. z franc.)

Taras przed kasynem o godz.,
w której zwykle pije się porto. O-
gromne parasole z płótna, w sze-
rokie pasy; orkiestra, korzystając
z tego, że jej nikt nie słucha, gra
ospale jeden z najbardziej ckli-

rodziców. Ja nie potrzebuję pośre
dników.

-— Musieli być zdumieni ci po-
średnicy, o których pani mówi.
— Przeciwnie, byli zachwyce-

ni! Przybrali strasznie poważne mi
ny i zapytali, czy inam zamiar
wyjść za mąż z rązsądku, czy z mi-
łości. Odpowiedziałam, że jestem
zdecydowana na małżeństwo z mi-
łości.

fa, żeby przebywać w jej ;towa-
rzystwie. To było wzruszające.
Ale nic nie pomogło, wyszła za te-
go grubasa Duput-Durand. Nie
widziałem człowieka któryby tak
rozpaczał, jak on. Przez trzy mie-
siące nie pokazywał się w żadnym
barze, nawet na wyścigach nie by
wał a wkrótce całkiem zniknął.
— Biedny chłopak! — west-

chnęła Monika, najmłodsza z całe-

więc musiała szukać zapomnienia
na dansingach, a sąd zlitował się
nad nią.
— Czy można się nie oburzać,

patrząc z jakim spokojem delektu-
je się coctaillem w towarzystwie te
go drągala, który wygląda jak han
dlarz dywanów.
— Ten drągal to jej mąż, — o-

bjaśniła Gusta,
Jakto! Przecież go zastrze- 

Monika, — Lepiej opowiedz mi o
tym biednym chłopcu, który zako-
chał się w Koko. Co się z nim sta-
ło?
— Jest w Marokko.
— Szuka tam zapomnienia?
— Nie, pracuje w kinie. Reży-

serowal film „Lew-Film“. A to
go tak pocieszylo że ożenił się z
sławną gwiazdą filmową Lulu La-
fleur.

plarzy a chyba nie przypuszczasz,
że „Medytacje osiągnęły taką cy-
trę?
— Nikt nie wymaga od ciebie, +

żebyś zrozumiał i odczuwał poe-
zje, — wtrąciła Monika.
— Ależ teraz już nikt nie zro-

zumie poezji, — zawołał Jerzy. —
A ty przeczytałaś dużo tomów po-
ezji?
—Naturalnie.. —  odpowie-

wych walców wiedeńskich. — Co za skomplikowana isto- go towarzystwa; z jej pięknych, nie liła? — Zapytała ze ździwieniem — Może zajść bardzo wysoko działa Monika. — Tylko ja... ja nie
W kącie grupa panien i mło- ta! — zawołała Mado. bieskich oców wyzierała jeszcze Monika. na tem polu, — wtrącił Adolf. —.mam dużo czasu.

dych ludzi, zwróconych twarzami — Mylisz się, powzięłam to po dziecięca prostota. — Zastrzelił — Ależ to drugi mąż, mała gą- Jest siostrzeńcem Henryka Cheu- — Teraz nikt niema dużo cza-
ku morzu. One, zdrowe, świeże, stanowienie na podstawie bardzo się? sko! Poznali się w kuluarach są- « ze, wielkiego artysty. su! Niema czasu, ani na wielkie
mają obnażone ręce i nogi, włosy prostego i jasnego rozumowania. — W naszych czasach, kocha- du. Był dyrektorem banku Philoux — Wielkiego z powodu wzro- cierpienie, ani na zachwycanie się
krótko ucięte, ułożone w loki, a Wprawdzie małżeństwa z miłości ne dziecko — odpowiedział Al- który ogłosił upadłość, jak to się stu, czy swoich afiszów, — zapy- jakimś arcydziełem, ani na anali-
wszystkie ubrane na biało. Oni, często smutno się kończą, ale i te fred, — nikt nie odbiera sobie ży- dziś zwykle dzieje. Odsiedział tyl  tała Zinet. zowanie samego siebie. Czy dzisiaj
wysportowani, starannie uczesani,
starannie wygoleni; wszyscy robią
wrażenie pięknych roślin oddy-
gęskeych wszyskiemi porami cia-
a.

Wzdłuż muru stoją oparte ten-
nisowe rakiety, w szklankach wy-
pełnionych różnokolorowemi pły-
p» tkwią słomki. Zinet mówi da
ej:
— ..„powiedziałam matce, że to

banalne, nawet arcybanalne, że sta
nowczo nie wyjdę za niego...
— Dlaczego? — zapytała Jo.

— To bardzo sympatyczny chło-
pak, uprawia sporty, ma humor i

e.
—Ależ to matołek! Jeżeli mło

dy człowiek chce się ożenić z ja-

zawierane z rozsądku również by-
wają niewesołe, Więc skoro posta
nowiłam popełnić głupstwo i wyjść
zamąż, to już wolę przynajmniej
przez jakiś czas mieć maksimum
przyjemności.
— Może... Tylko czy zdarzają

się jeszcze małżeństwa z miłości?
— Naturalnie, — zawołała Gu-

sta. — Wkrótce wogóle innych
już nie będzie, wszyscy są bankru-
ci. Czy masz teraz jakąś bogatą
pannę, której papa byłby pewny
swojego majątku?
— Ale a propos miłości, —

przerwał Jerzy, — co się stało z
tym biednym Maurycym Chaure?
Pamiętacie jak warjował za Ko-
ko? Prześladował ją przez całą

cia z miłości, tylko zabija tę drugą
osobę. Samobójstwo dziś nie na-
leży do dobrego tonu. Zresztą pro-
szę zapytać tej grubej damy, która
siedzi pod parasolem na prawo.
— Zdaje mi się, że już gdzieś

widziałam tę twarz.
— Widziałaś ją we wszyst-

kich dziennikach. To przecież jest
Evelina Varraz, ta, która zabiła
męża, gdy zabronił jej tańczyć.

Ogólne zaciekawienie,
—To ciekawa historja, — po-

wiadziała Jo. — Czego ona kłóci
się ze swoim towarzyszem? Goto-
wa i jego zastrzelić.
— To okropne! — zawołała

Monika. — Jak ona śmiała tu przy
chodzić?!

ko trzy miesiące prewencyjnego
więzienia, gdyż wierzyciele poru-
szyli niebo i ziemię, żeby go u-
wolnić.
— Dlaczego?
— Gdyż obiecał, że otworzy

nowy interes, który da im bajeczne
zyski.
— To nie do uwierzenia! —

zawoła Monika z oburzeniem. —
Człowiek myśli, że na plaży prze-
bywa w towarzsystwie przyzwoi-
tych ludzi, tymczasem przy sąsie-
dnim stoliku siedzi morderczyni i
złodziej!
— (o za szlachetne pojęcia ma

ta mała! Ależ ta kobieta załatwi-
ła rachunek ze swoim mężem, więc
to rodzinna sprawa. A że ten jego-
mość okradł swoich klientów, to

— Z powodu niebywałego po-
wodzenia. Jego Afisze firmy Oran
ge, Kelkonck i pasty Aupac wi-
dzisz na wszystkich murach, w po-
lu nad morzem, w górach i na
wszystkich stacjach.
— Ale chyba nie można poró-

wnać ich, — zauważyła Zinel, — z
freskami Sykstyńskiej kaplicy?
— A jednak z pewnością jest

bardziej znany od twórcy tych fre
sków i zarabia znacznie więcej niż
zarabiał Rafael, Michał Anioł, Ve-
ronese...
— Czy z tego samego powodu,

— zapytała Jo. — Jan Martin,
autor detektywistycznych powie-
ści, jest lepszy od naprzykład La-
martin'a? у
— A jednak, — odpowiedział

można wyobrazić sobie człowieka
z głową, jak Musset, opartą na dło
ni w noc majową? W takiej po-
zycji widuje się jeszcze przemy-
słowców w wigilję ogłoszenia ban-
kructwa. Tak, mała Moniko, trze-
ba żyć jak się da. Życie płynie tak
szybko, że miażdży wszystko jak
auto wyścigowe. To walec kompre
SOor...

— Może to lepiej, — szepnęła
zadumana Jo.
— A może gorzej, — dodała

Monika.
— Na to niema rady, — odpo-

wiedział Jerzy. — Musimy liczyć
się z tem co jest. Spacerując nie
możemy patrzeć w obłoki, bo by
nas przejechano. Musimy być ludź
mi rozsądnymi,kąś panną, to przedewszystkiem z zimę. Wychodził z domu tylko Dlaczegoż nie miałaby przycho r ) ; vied ż

nią powinien o tem mówić, Dziś wtedy gdy wiedział, że ją spotka. dzić — odpowiedział Jerzy.— Zo jego rzecz. Chcesz reformować Adolf, — jego ostatnia powieść ro- — Tylko pytanie, — powiedzia
nikt nie gra komedji z 1900 roku, W dwudziestym drugim roku życia stała uwolniona. Płakała... Obroń- ludzkość? zeszła się w ciągu jednego miesią- ła Zinet wpatrzona w dal, — c...
z białemi rękawiczkami i wizytą u zarzucił tenisa i zabrał się do gol- ca dowodził, że mąż ją zdradzał, — Oburzasz mnie — zawołała ca, w ilości trzech tysięcy egzem- wolno nam być tak rozsądnymi...
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ESET Ip RRTTTT"BILANS SUROWY 56 POR VRE OT] KES pBR. BUTKOWSCY, ZGUBY ||| A
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA na dzień 1-go Lipca 1932 r. Wlino, ul. Ad. Mickiewicza 28. MAJ A

TYWA PASYWA pyBsawiątobl. stdi TREETRRDZYBSCEPGAZSEZ
AK к PiusówX I XI Wykon. pocztówek, legi-

wom tymacji, portretów, gruproty Zgubioną "NARATY"
С ści. T Y

Kasa | sumy do dyspozycji ar.2643] Kapitał Zakładowy 100.000,— SPRZ SZ S legit. wydaną przez do- | A
Papiery wartościowe własne 210.989.72, | Fundusz Zasobowy 53.005.61 OKAZYJNIE! wództwo 6 p. p. Leg. driałeczki ziemi pod let-
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