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oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskiej historji o žydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
t HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myšli Narodowej”, Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 17 m. 5.
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Radca poselstwa niemieckiego zdziera

flagę.
Rząd polski żąda zadośćuczynienia.

WARSZAWA (Pat.) Dochodze-
nia przeprowadzone w związku z
niedzielnym incydentem, spowo-
dowanym przez radeę poselstwa
niemieckiego p. von Rintelena,
wykazaly, iż p. von Rintelen wła-
snoręcznie zdjął polską flagę
narodową ze sztachet, okalają-
cych ogródek, należący do mie-
szkania, odnajętego na jego uży-
tek jod właściciela domu przy
alei Róż Nr. 1 pana Radeckiego
Mikulicza, Posterunkowy P. P.
ujrzawszy osobę, usuwającą flagę,

zapyłcł o powód takiego postępo-
wania oraz poprosił o wylegity-
mowanie się co na wyraźne ży-
czenie p. von Rintelena nastąpiło
w ogrodzie domu, Flaga o bar-
wach narodowych wywieszona zo-
stała, jak zwykle w podohnych o-
kolicznościach, z okazji święta
morza polskiego z polecenia wła-
ściciela domu który, po usunię-
ciu jej przez p. von Rintelana
polecił ponowne jej zawiesznie.
W związku z incydentem wy-

wołanym przez p. von Rintelana

rząd polski polecił posłowi Rze-
czypespołitej w Berlinie złozenia
u rządu niemieckiego stanowcze-
go protestu i oczekiwać będzie z
jego strony zadośćuczynienia. Mi-
nisterstwo spraw zagranicznych
poinformowało o przebiegu oma-
wianego zajścia dziekana korpusu
dyplomatycznego.

BERLIN (Pat) Poranna prasa
berlińska nie przyniosła ani słowa
o fakcie usunięcia przez chargć
d'affaires poselstwa niemieckiego
w Warszawie Rintelena flagi pol-
skiej,  wywieszonej w związku
z niedzielnem świętem morza na
parkanie ogrodu, otaczającego
mieszkanie p. Rintelana. Prasa
popołudniowa poświęca temu
faktowi dużo miejsca, przedsta-
wiając jednak sytuację w sposób
wyraźnie niezgodny z prawdą.
Dzienniki niemieckie twierdzą, że
zajście to miało charakter złośli-
wej obrazy w stosunku do osoby
p. Rintelena i prowokacji w 5!о-
sunku do Niemiec.

- PROWOKACJA NIEMIECKA.
Przelot Zeppelina nad Gdynią.

GDYNIA. Zgodnie z zapowie-
dzią dzienników niemieckich ste-
rowiec Zeppelin na zaproszenie
Gdańska w dniu święta morza o
godz. 8 rano ukazał się nad Gdań:
skiem od strony Prus wschodnich
i po kwadransie opuścił się na
lotnisko we Wrzeszczu.

O godz. 9:ej sterowiec znowu
wystartował | przejechał nad za-

toką w pobliżu Gdyni kierując
się na północno-wschód. O godz.
6,30 pp: w chwili kiedy na stad-
jonie miejskim odbywało się w
obecności pana Prezydenta prze-
dstawienie „Opowieści Morskich"
Żeromskiego. Zeppelin znowu u-
kazał się nad zatoką, powracając
do Gdańska, opuścił się na lot-
nisko we Wrzeszczu.

NOWA PROWOKACJA GDAŃSKA,
GDAŃSK, (Pat). Dzisiaj stat-

kiem „Warszawa” Polsko-Brytyj-
skiego T-wa Okrętowego powró-
ciła po 2 miesięcznym pobycie w
Anglji polska mistrzyni tenisowa
Jadwiga Jędrzejowska. Ponieważ
pociąg, którym  Jedrzejowska
miała odjechać do Krakowa, od-
jeżdża dopiero około godz. 8, po-
zostawała ona na statku do go-
dziny 7 wieczoram, poczęm, wraz
ze zrewidowanym już przez wła-
dze celne bagażem, miała odje-
chać na kole'. W chwili jednak,
gdy rzeczy miały *yć złożone do
tacsówki, zja..ił się tajny agent
policji gdańskiej i w niegrzecznej
formie zażądał okazania mu dla
ponownej rewizji bagażu i rakiet.
Pomimo wskazania przez Jedrze-
jowską, że na jej bagażu widocz-
ne są znaki odprawy celnej, a-
gent w najbardziej szczegółowy
sposób zrewidował cały bagaż i
zatrzymał 6 z 8 posiadanych przez

"ski dokument nie obchodzi.

Jędrzejowską rakiet. Ulkazanego
przez nią dokumentu ambasady
polskiej w Londynie, stwierdza-
jącego własność rakiet, agent po-
licji nie przyjął do wiadomości,
oświadczając, że nic go ten "

о-
niewaž rewizja zajęla okolo 40
min., Jędrzejowska nie zdążyła
na pociąg do Krakowa, co może
utrudnić wzięcie przez nią udzia-
łu w meczu tenisowym pomię-
dzy Polską a Sewajescia, który
rozpoczyna się w Warszawie w
piątek.

Towarzyszący  Jędrzejowskiej
starszy mechanik statku „Lwów*
p. Karczewski został podczas re:
wizji bagażu wydalony w nie-
grzeczny sposób przez policję z
budki w której odbywała się re-
rewizja. O zajściu spisano w ko-
misarjacie generalnym urzędowy
protokół.

Fiasko dnia komunistycznego w Stolicy.
WARSZAWA. Pat. T. zw. dzień

antvwojenny, organizowany tak
jak w latach uprzednich przez
komunistów zakończył się na te-
renie stolicy zupełnem fiaskiem.
Komuniści usiłowali w godzinach
popołudniowych i wieczornych
demonstrować w kilku punktach
miasta przeważnie w dzielnicach
zydowskich. Demonstracje te nie
zdołały jednak nigdzie skupić
więcej niż 100—150 osób. Przy

pojawieniu się policji demonstran-
ci rozbiegali się odrazu.  Zatrzy-
mano ogółem kilkanaście osób i
odebrano dwa transparanty ko-
munistyczne. Usiłowania agitato-
rów komunistycznych zmierzają-
ce do nadania wystąpieniem w
dniu dzisiejszym charakteru ma-
sowego i bojowego, spełzły na
niczem i nie znalazły posłuchu
w masach.

 

Masowa egzekucja w Peru.
LIMA (Pat). Jak. donosi komu-

nikat urzędowy, 44 komunistów,
którzy brali udział w rozruchach

w. miejscowości Trujill w północ-
nej części Peru, zostali dziś stra-
ceni,
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OSTATECZNY WYNIK WYBORÓW
DO REICHSTAGU.

BERLIN (Pat). Ustałono defini-
tywnie następujący skład nowego
Reichstagu:

narodowi socjaliści 230 miejsc,
socjal-demokraci — 133,
komuniści — 89,
centrum — 75,
niemiecko-narodowi — 37,

bawarska partja ludowa — 22,
niemiecka partja ludowa — 7,
partja państwowa — 4,
chrześcijańsko-socjalni — 4,
niemiecka partja chłopska — 2,
partja gospodarcza — 1,
Landvolk — 1;
razem 607 mandatów.

"Głosy prasy i przewidywania,

BERLIN (Pat). Późne ogłosze-
nie wyników wyborów sprawiło,
że dopiero dzienniki wieczorne
zamieściły szczegółowszą ocenę
sytuacji Wszystkie pisma zgodnie
podkreślają, że wynik wyborów
zaważy na losach gabinetu, Jego
ustąpienia żądać będą na pierw-
szem _ posiedzeniu parlamentu
strónnictwa opozycyjne. Prasa
prorządowa i tym razem akcentuje
rolę, jaka w decydującej chwili
przypadnie prezydentowi Ilinden-
burgowi. Co do gabinetu v. Pa-
pena, dotychczas nie wróżą mu
pozyskania większości parlamen-
tarnej. Mówi się, że gabinet ma
wystąpić przed parlamentem z żą-
daniem udzielenia mu nadzwy-
czajnych pełnomocnictw celem

przeprowadzenia nowych wybo-
rów.

Socjalistyczny „Abend* zapo-
wiada już nd*pierwszem posiedze-
niu parlamentu atak stronnictw
opozycyjnych przeciw Papenowi.

Hitlerowski „Angriff“ stwier-
dza, że w obecnym parlamencie
Rzeszy trudno będzie wyłonić par-
lamentarną większość, o ile rząd
Papena nie zdecyduje się wyeli-
minować komunistów ze społecz-
ności państwowej.

Zdaniem „Danziger Allgemeine
Ztg.”, dotychczasowa rola centrum
jako klucza sytuacji parlamentar-
nej została poważnie zachwiana.
Wynik wyborów dowodzi, że na-
ród domaga się współudziału na-
rodowych socjalistów w rządzie,

Dalsze gwałty hitlerowców.
KRÓLEWIEC (Pat). Dn. 1 bm.

w godzinach przedpołudniowych
hitlerowcy dokonali zgóry uplano-
wanych napadów. Między innemi
bojówka hitlerowska rzuciła 7
bomb ogniowych do socjalistycz-
nego pisma ,„Koenigsberger Volks-
ztg.' oraz trzy bomby do pisma
demokratycznego „Koenigsberger
Hartungscheztg.* Do mieszkania
redaktora ,Koenigsberger Volks-
ztg.  Wyrgatscha wpadło kilku
uzbrojonych hitlerowców, ruuiąc
Wyrgatscha i jego żonę, W tym
samym czasie dokonano napadu na
byłego prezydenta regencji kró-
lewieckiej Bahrielda, który odniósł
ciężkie rany, oraz na radnego
miejskiego komunistę Sauiia, Na
jednem z przedmieść Królewca
zamordowano 2 komunistów ije-
dnego oficera policji, Na jednej z
ulic komunista zasztyletował hi-
tlerowca. Wreszcie w domu towa-
rowym Epą wybito okna wysta-
wowe.

KRÓLEWIEC (Pat). W związ-
ku z szeregiem zamachów, doko-
nanych w dniu 1 b. m, w Królewcu,
pojawły się pogłoski o mającym
nastąpić stanie oblężenia. 7е
strony miarodajnej zaprzeczają
jednak tego rodzaju zamierze-
niom. Na planowo przygotowaną
akcję  terorystyczną wskazuje,
zdaniem prasy, poza równoczesno*
ścią napadów również fakt, iż je-
dnocześnie fałszywie zaalarmowa-
no straże ogniowe w 33 wypad-
kach. Przywódca komunistyczny
Sauff zmarł w klinice chirurgicznej
skutkiem odniesionych ran po-
strzałowych. Policja dokonała w
dn. 1 b. m. rano rewizji w drukar-
ni komunistycznego „Echo des
Ostens“, konliskując ulotki, wy-
dane z powodu porannych zama-
chów. Wkrótce potem przed gma-
chem drukarni wywiązała się bój-
ka pomiędzy komunistami i kilku
hitlerowcami, którzy zjawili się z
bronią w ręku. Interwenjowała po-
wtórnie policja, która w godzi-
nach południowych  obsadzita
$mach drukarni z powodu wydania
drugiej ulotki wskutek dakona-
nych zamachów. Jak stwiedza je-
ana z ulotek, przywódcy komuni-
styczni Schutz, Hermann i Sauff,
znajdować się mieli na czarnej
liście narodowych socjalistów. W.
imieniu organizacji Żelaznego
Frontu dziś w południe poseł so-
cjal-demokratyczny Larsen wysto-
sował telegram do rządu Rzeszy,
domagający się z powodu wypad-
ków wydania jak najostrzejszych
zarządeń.

BERLIN (Pat). W/g doniesień
prasy, wśród mieszkańców Kró-
lewca panuje wielkie wzburzenie
z powodu porannych zamachów i
trwających nadal aktów terroru.

Zniesienie stanu
w Berlinie,

BERLIN. (Pat). W Berliniei
okolicy panował — według ostat-

nich wiadomości naogół spokój tak
iż około godz. 23 m. 30 wczoraj

zniesiono stan alarmowy pogoto-
wia policji. Od godziny 17-ej po
południu do 1-ej w nocy areszto-

Policja aresztowała 20 osób, ро-
dejrzanych o udział w napadach.
Minister spraw wewn. Rzeszy
Gayl oddał prezydentowi policji w
Królewcu do dyspozycji wszystkie
wolne siły policyjne w prowincji
wschodnio-pruskiej na wypadek,
śdyby miejscowe siły nie wystar-
czyły. = Na polecenie pruskiego
komisarycznego ministra spraw
wewn. Brachta, nadprezydent ścią
gnął do Królewca całą szkołę po-
licyjną z Sensburga. Za ujawnienie
sprawców zamachów wyznaczone
zostały wysokie nagrody pienięż-
ne. W/g ogłoszonego przez prasę
komunikatu policji królewieckiej,
w poszczególnych wypadkach mia-
no stwierdzić z zupełną pewnością,
że zamachu dokonali narodowi so-
cjaliści, Policja znajduje się w po-
gotowiu alarmowem. Po ulicach
krążą samochody pancerne, za-
opatrzone w karabiny maszynowe.
Pomimo tych zarządzeń wybito
znowu w wielu sklepach szyby w
oknach wystawowych. _ Wielu
kupców żydowskich miało otrzy-
mać listy z pogróżkami, zapowia-
dające napady na ich sklepy w
ciągu najbliższej nocy.

BERLIN (Pat). Oprócz wiado-
mości o zamachach, jakie doko-
nano w poniedziałek rano w róż-
nych miejscowościach Niemiec,
napływają doniesienia o krwa-
wych walkach ulicznych, jakie
wydarzyły się w ciągu ubiegłej
nocy. W Lipsku wywiązała się
ostra strzelanina między hitlerow-
cami i komunistami, w wyniku
której jeden komunista został za-
bity, a kilku narodowych socjali-
stów zostało ciężko poranionych.
Wczesnym rankiem w Hamburgu
wywiązała się strzelanina, w cza-
sie której dwóch policjantów zo-
stało zranionych. W miejscu zaj-
ścia znaleziono zabitego czło”
wieka.
W Kolonji w utarczce z hitle-

rowcami jeden komunista został
śmiertelnie ranny. Do podobnych
zajść doszło w wielu dzielnicach
miasta. Policja aresztowała kilka-
dziesiąt osób.

BERLIN (Pat). Donoszą o dal-
szych aktach terorystycznych w
Hamburgu i Kilonj. W Hamburgu
dokonano przy pomocy granatów
ręcznych zamachńw na domy,
zamieszkałe przez komunistów.
Wg doniesień  szlezwicko-hol-
sztynskiej „Volksztg.“ w Kilonji w
poniedziałek nad ranem doko-
konano w szeregu miejscowości
okolicznych aktów teroru na oso-
by, należące do ugrupowań lewi-
cowych. Zamachów dokonywano
w ten sposób, że oddawano jedno-
cześnie z samochodu strzały re-
wolwerowe, poczem rzucano

bomby.

nadzwyczajnego

wano ogółem 44 osoby, głównie z
powodu nielegalnego noszenia bro-
ni i wywołania awantur ulicznych,
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Popierajcie Polską
Macierz Szkolną,

druku oe
onto czekowe w P. K.  . Nr. 80187.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Žž ip.m
zagranięą 8 zł.

OGŁOSZENIA: 1a wiersz milłm. przed tekstem | w tekscie (6 upo 35tekstem (19 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem ' gr. [rinko<yfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem a e 28 proc. drożej. Terminy
być przez Administrac zmieniane.

  
   

POŁOŻENIE GOSPODARCZE POLSKI.
Położenie gospodarcze Polski

w czerwcu r. b. w oświetleniu Ban-
ku ' Gospodarstwa Krajowego
przedstawiało się następująco:

„Międzynarodowe rynki pie-
niężne znajdowały się w okresie
sprawozdawczym pod wpływem
toczących się obrad konferencji
reparacyjnej w Lozannie i rozbro-
jeniowej w Genewie. Podpisanie
umowy w sprawie odszkodowań
między państwami wierzycielskie-
mi i Niemcami wywołało większe
ożywienie na giełdach światowych
i silniejszą zwyżkę kursów, które
to tendencje — w skromnych co-
prawda rozmiarach — wystąpiły
również w Polsce.

Naogół jednak położenie na
rynku pieniężnym w Polsce nie
uległo większym zmianom. Przed-
nówkowa  ciasnotła gotówkowa
występowała w dalszym ciągu,
śdyż wobec mniej pomyślnego ru „
chu wkładów instytucje kredyto-
we nie były skłonne do rozszerze-
nia swej działalności kredytowej.
Ta ostrożna polityka pozwoliła
bankom na dopełnienie swych zo-
bowiązań na ultimo półroczne bez
większych trudności. Zapotrzebo-
wanie gotówkowe pokrywał w
szerszej mierze Bank Polski, któ-
ry zwiększył dość znacznie swe
kredyty, a nieznaczny wzrost akcji
kredytowej wykazały również
banki państwowe. Odpływ wkła-
dów był naogół niewielki.

Karzystne wiadomości o stanie
upraw zbóż wywołały na świato-
wych rynkach zbożowych silniej-
szą zniżkę cen, która wystąpiła
również w Polsce. Jednocześnie
obniżyły się ceny inwentarza, wa-
runki zbytu masła mimo zwyżki
eksportu pozostały nie zadowala-
jące, dla jaj natomiast konjunktury
eksportowe były nadal korzystne.

Rozmiary wytwórczości w prze
myśle górniczo-hutniczym wzros-

ły. Wydobycie węgla kamiennego
zwiększyło się, głównie dzięki po-
prawie zbytu węgla w kraju; po-
nieważ również eksport węgla był
większy, uzasadnioną zdaje się”
być nadzieja, że okres największe-
$o zastoju sezonowego w górni-
ctwie węglowem został zakończo-
ny. Produkcja ropy naftowej zosta-
ia utrzymana bez większych zmian
zatrudnienie zaś przemysłu rafine-
ryjnego nieznacznie się poprawiło.
Wytwórczość hut żelaznych wzro-
sła, gdyż napływ zamówień krajo-
wych i wysyłka żelaza zagranicę
były nieco większe. Wzrósł rów-
nież eksport cynku oraz wytwór-
czość tego metalu.

Stan zatrudnienia przemysłu
przetwórczego był nadal niski,
gdyż zwykle w tej porze ożywienie
w gałęziach sezonowych zazna-
czyło się tylko w nielicznych dzia-
łach i przybrało bardzo małe roz-
miary. Zwłaszcza położenie fabryk
metalowo-maszynowych we wszy-
stkich prawie branžach pozostato
nadal bardzo trudne. Zatrudnienie
przemysłu włókienniczego wobec
rozpoczęcia okresu międzysezono-
wego osłabło, a obroty wyrobami
zmalały. Wywóz materjałów drzew
nych obniżył się; również zbył
drzewa w kraju, wobec słabego
ruchu, budowlanego, nie okazał
większej poprawy. Przemysł mine-
ralny ze względu na małe zapotrze
bowanie budownictwa pracował
tylko częściowo. Również w pozo-
stałych gałęziach przemysłowych,
jak w przemyśle spożywczym, che
micznym i innych, małe zapotrze-
bowanie towarów nie stwarzało
warunków poprawy zatrudnienia
zakładów.

Obroty handlowe z zagranicą
obniżyły się nieznacznie, a nad*
wyżka wartości wywozu nad przy-
wozem nieco wzrosła”.

 

Współżycie Niemiec z Polską.
Co o temżmówi Francuz?|

W] zeszycie „Revue de Deux
Mondes“ z 15 lipca br. ogłasza p.
Andre Nicolas swe wrażenia z po-
dróży po Polsce i Niemczech.

Oto niektóre z jego wrażeń ber-
lińskich:
— „Zawiść przeciw traktatowi

wersalskiemu nie zmniejszyła się
ani przez kolejne łagodzenie jego
postanowień, ani przez działanie
czasu. Dzisiaj przypada (15 czerw-
ca br.) dziesiąta rocznica odstąpie-
nia Polsce części Górnego Śląska.
Wszystkie sztandary są okryte ki-
rem, a dzienniki, zarówno prawicy
jak lewicy, poświęcają długie arty
kuły rzekomej niesprawiedliwości,
której ofiarą miały paść Niemcy...

W, sprawie słynnego t. zw. kory,
tarza oświadcza mi dzisiaj pewien
berlińczyk, że póki sprawa ta nie
będzie załatwiona w duchu przy-
wrócenia łączności obszaru pru-
skiego, stan rzeczy będzie na
wschodzie Europy gorszy niż był
przed wojną na Bałkanach. Jedy
nie odstąpienie Poznańskiego mo-
głoby, wedle mego rozmówcy, byc
ostatecznie uznane przez Niemcy.
O ile chodzi o polepszenie stosun-
ków granicznych i wprowadzenie
nowych ułatwień tranzytu między
Prusami Wschodniemi a prowincja
mi zachodniemi Niemiec, nie chcą
tutaj słuchać o czemś takiem, z
obawy, by takie rozwiązanie nie
uchodziło za uznanie stanu rzeczy,
wytworzonego przez t. zw. kory-
tarz. Jest rzeczą jasną, że kierow
nicy Rzeszy nie żywią zgoła pra-
śnienia poprawienia stosunków
niemiecko - polskich, których zła-
godzenie utrudniłoby im dalsze

 

prowadzenie polityki rewizjonisty-
cznej...

Pewien oficer Reichsweh'ry wy
kłada mi, zresztą w sposób bar-
dzo pojednawczy, niesprawiedli-
wość, na którą Niemcy, jak sądzą,
słusznie mogą się żalić, będąc zmu
szone pozostawać rozbrojone wo-
bec sąsiadów. Na mapie sztabu
$eneralnego pokazuje mi, że prze”
ciw każdemu pułkowi Reich-
swehr'y stoi dywizja polska, oraz,
że ta dywizja posiada uzbrojenie
niezrównanie potężniejsze niż po
stronie Niemiec, zepchniętych za-
kazami traktatu wersalskiego. A-
le, rzecz jasna, rozumowanie ta-
kie nie uwzględnia rezerw wytwo-
rzonych przez stowarzyszenia naro
dowe, których wyćwiczenie woj-
skowe jest bardzo daleko posunię-
te i dla których żołnierze Reich-
swehr'y tworzyliby tylko kadry w
wypadku wojny, oraz nie uwzglę-
dnia broni niedozwolonej, której
nie widać w budżecie, ale której
istnienie wynika już z samych cen
jednostkowych niezwykle wyso-
kich uzbrojenia jawnego, wreszcie
nie uwzględnia potencjalnego przy
gotowania Niemiec do wojny...

Niemcy, przypisując Polsce za-
miary zaczepne, zapominają, że u
nich mówi się stale o zabraniu Pol-
sce pewnych obszarów, podczaś%
gdy Polska, puszczając w niepa-
mięć dawne prawa, oświadcza, że
jest zadowolona z traktatu i nicze-
go więcej nie žąda...“

Bezstronny ten głos Francuza
w zupełności oddaje rzeczywistość
i piętnuje zachowanie się Niemiec.

Francja ku czci poległych kombatantów.
PARYZ (Pat) W poniedziałek

w miejscowości Thiepvale odbyła
się uroczystość odsłonięcia po
monika, wzniesionego przez rząd
Wielkiej Brytanji na cześć angiel-
skich oficerów i żołnierzy, pole-
ałych w bitwie nad Sommą—
W uroczystości tej, która była

wyrazem braterstwa broni Fran-
cuzów i Anglików, wziął udział
prezydent republiki Lebrun,
książę Welji, przybyły samolotem
do Thiepvale, wielu przedstawi-
cieli władz. francuskich, angiel-
skich i belgijskich, oraz tłumy
byłych kombatantów.

Areszty komunistów.
BRUKSELA (Pat.) Aresztowano

tu wielu komunistów, w tej licz-
bie kilkunastu Rosjan i Niemców.
M. in. aresztowany został i osa-

dzony w więzieniu deputowany
niemiecki Sobotka—mimo gwal-
townych protestów z jego strony.

WOJNA W POł. AMERYCE.
ataku wojsk boliwijskich na jednę
z fortyfikacyj paragwajskich As“
suncion. Rząd zwrócił się do kon-
gresu z żądaniem uchwalenia po-
wszechnej mobilizacji.

BUENOS AIRES (Pat.) Poseł
paragwajski w Buenos Aires w
wywiadzie z  przedstawicielami
prasy oświadczył, że wojna z Bo-
liwją została ogłoszona wskutek
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Po wybóruch
do Reichstagu.

Jak bylo do przewidywania,
żedne ze stronnictw w Niem-
czech nie uzyskało absolutnej

większości—co gorsze zaś, nawet

przy zblokowaniu szeregu stron-

nlctw, większość taka nie da się

osiągnąć.

Najsilniejsi liczebnie wyszli z
wyborów oczywiście hitlerowcy»

którzy zdobyli 230 miejsc. Do te-
go trzeba jeszcze dodać 37 nie-
miecko-narodowych, nie róznią-
cych się pod względem progra-
mowym wcale od hitlerowców.
Jezeli przy wyborach szli od-

dzielnie, to należy przypisać ra-
czej osobistym ambicjom — w

Reichstagu niewątpliwie połączą

się z narodowymi socjalistami
stanowiąc imponujący blok 267.

Jednakże o ileby nawet zdo-

łali pozyskać jedno lub kilka pom-

niejszych ugrupowań — większo-

ści absolutnej, wynoszącej 304

nie zdobędą, jest bowiem rzeczą

wykluczoną, aby centru katolic-

kie (75) lub bawarska partja lu-
dowa (22) zblokowała się z hitle-
rowcami.

Z drugiej znowu strony nie
jest też do pomyślenia inne ja-

kieś ugrupowanie, któreby potra-

fiło stworzyć większość, jako że

komuniści, posiadający 89 miejsc,

stanowią odrębną siłę, nie zechcą

z nikim się blokować, no, i nikt

prawdopodobnie z nimi nie ze-

chce iść.
Po za grupą narodowców (na-

rodowi socjaliści oraz niemieeko-

narodowi) i komunistami, wszyst-

kie pozostałe stronnictwa liczą
249, daleko im więc do większo-
ści. Dodajmy jeszcze, że stały

blok socjalistów z centrum jest

prawie nie do pomyślenia. Naj-

wyżej mogą te dwa stronnictwa
w poszczególnych wypadkach,

wspólnie przeciwko  hitlerowcom
głosować.

«Wobec takiego stosunku sił
rola języczka u wagi przypadłaby
komunistom, na co jednak ani

prawica narodowa, ani centrum się

nie zgodzą, jako że komuniści nie-

wątpliwie wyzyskiwaliby sytuację
celem  kompromitowania parla-

mentu i wprowadzania jaknaj-

większego chaosu w žycle pu-

bliczne.

Tak więc wybory ostatnie za-

miast wyjaśnić, pogmatwaly jesz-
cze bardziej stosunki wewnętrzne
Niemiec i wybrnięcie z tego labi-
ryntu nie będzie łatwe.

Prorokować dziś już, i to z od-

ległości, byłoby rzeczą próżną,
najwyżej można zważyć szereś

ewentualności.
Tak więc pragnąc pozostać w

ramach ściśle konstytucyjnych, ga-

binet obecny Papena mógłby spró-
bować rządzić bez stałej więk-

szości, tworząc ją od wypadku do

wypadku, przyczem wspólna oba-

wa większości burżuazyjnej przed

niebezpieczeństwem komunistycz-

nem służyłaby za cement. Jednak-

że buta i nieustępliwość hitlerow-
ców, którzy nie osiągnąwszy

wprawdzie większości absolutnej,

jednak jako najsilniejsze stron-

nictwo uważają się za zwycięz-

ców, prawdepodobnie uniemożliwi
wszelkie tego rodzaju kompro-
misowe zamiary.

Dodajmy, że taki rząd, nie

posiadający stałej większości, z
konieczności byłby daleki od ide-
ału „rządu silnej ręki”, nie mógłby

walczyć skutecznie z kryzysem,

a cóż dopiero... obalać traktat
wersalski, co niewątpliwie jest

marzeniem całego bez wyjątku na-
rodu niemieckiego.

Drugiem, również konstytucyj*
_ nem wyjściem byłoby rozwiązanie

Reichstagu i wyznaczenie nowych
wyborów. Za dużo jednak ostat-

nie wybory kosztowały wysiłków,
pieniędzy, nerwów i.. krwi, aby
naród narażać na ponowną tego

rodzaju próbę, nie mając zwłaszcza

żadnych danych ku temu, że wy-
nik nowych wyborów będzie się
znacznie od obecnego różnił. |

Jak wiadomo, hitlerowcy od-
grażali się przed wyborami, iż
w razie, gdyby nie uzyskali wię-
kszości absolutnej, sięgną po wła-
dzę przy pomocy zamachu stanu.

Wątpić jednak należy, by dziś ze-
chcieli urzeczywistnić pogróżkę,

rzuconą w ferworze walki wybor:
czej, zwłaszcza że podobny za-
mach mógłby pchnąć państwo w
otchłań wojny domowej, podczas

DZIENNIK MILENSKI

Jak kryzys dotknął Polaków amerykańskichZ prasy.
Budżet nie może przekraczać

2 miljardów. :
Pisma półoficjalne zaprzeczają

pogłoskom, jakoby budżet na rok
1933/34 miał wynosić 2.160 miljo-
nów złotych. Jeszcze nie złożyły
wniosków ministerstwa a termin
przedłożenia budżetu, 31 paździer-
nika, nie jest jeszcze naglący.

Zaprzeczenie pojawia się w sa-
mą porę, bo już szereg pism wyka-
zuje cyframi, że budżet w wyso-
kości 2.160 miljj zł. byłby nie
realny. Wiemy, pisze „Kurjer
Poznański”, że

„dochody pierwszego kwartału obec-
nego budżetowego wyniosły 488 miljo-
nów, co znaczy, że za cały rok, — licząc
optymistycznie — wyniosą 1.900 miljo-
nów, a prawdopodobnie tylko 1.800
miljonów. Jeżeli wydatki nie zostaną
zmniejszone, to czeka nas deficyt w su-
mie około 400 miljonów. Na pokrycie
tej sumy nie wystarczą wszystkie po-
siadane rezerwy łącznie ze stumiljono-
wym kredytem w Banku Polskim, po
dzień 30 czerwca w połowie już wy-
czerpanym,” RZ:

„Polonia* przewiduje, że z
wszystkich źródeł, pozabudżeto-
"wych nie będzie można uzyskać
nawet 100 milj. zł. gotówki.

„W ten sposób, wyzyskując nawet
pełną sumę kredytu w Banku Polskim,
dojdziemy już w jesieni, a w każdym
razie przed końcem roku, do punktu, w
którym bez jakichś nowych operacyj
kredytowych, lub innych środków nie
sposób będzie związać końca z końcem,"

Także „Polonia jest zdania, że
ogólne dochody państwa w roku
przyszłym trzeba obliczać na
1.800 miljonów.

Pomysły sowieckie w prasie sa-
nacyjnej.

P, Wacław Mejbaum ogłosił w
„Słowie Polskiem*, lwowskim or-
ganie sanacji artykuł p. t. „Pro-
blem wsi w Polsce“, w którym
głosi hasło planowej gospodarki
rolnej. ‘

„Aby uwielokrotniė produkcyjność
pracy chłopskiej, aby zwiększyć trzy-
krotnie naszą produkcję rolną, musi za-
stosować się w gospodarstwie wiejskiem
w całej pełni i wyzyskać całkowicie ma-
szyny i całą współczesną technikę, a to
wymaga nieodparcie stanowczego przej-
ścia od gospodarki wolnej do planowej i
związanej, od drobnych i większych go-
spodarstw do wielkich kompleksowych,
poddanych planowym dyspozycjom jed-
nego, kierowniczego ośrodka; wymaga

dalej, jak najdalej posuniętej regjonali-
zacji produkcji, organizowania jej wedle

potrzeb wewnętrznego rynku i możli-

wości organizowanego: eksportu; wy-

maga wreszcie ścisłej współpracy z

przemysłem rolniczym, przetwórczym,

a także z przemysłem domowym, zatru-

dniającym pracowników rolnych w sezo-

nach dla rolnictwa martwych.” *

Biorąc pod uwagę przywiąza-
nie chłopa polskiego do ziemi,
autor pragnie pogodzić komuni-
styczne hasło kolektywizacji z tą
niewątpliwą siłą moralną i do-
wodzi, że

„„„rozwiązanie problemu wsi w Pol-
sce nie może zaprzeczyć tej sile, jaką
jest miłość naszego rolnika do indywi-
dualnie posiadanego zagonu, ale na tej

właśnie sile moralnej musi być oparte.
„Kolektywizację* gospodarki rolnej w
Polsce należy przeprowadzić przy za-
chowaniu indywidualnej, prywatnej włas-
ności w oparciu jedynie o państwowy
przymus zrzeszania się w gospodarczych
zespołach o przymus pracy zespołowej.”

Jakąż jednakże wartość dla
chłopa będzie przedstawiać ta
własność indywidualna, skoro po-
zbawiony będzie możności indy-
widualnego jej wyzyskania!

Tajemnica monopolu tytoniowego.

„Głos Poranny** poświęcił ob-
szerny artykuł wyrobom polskiego
Monopolu Tytoniowego. Pismo
łódzkie atakuje monopol bardzo
ostro, zarzucając mu zupełny brak
ambicji i wykorzystywania bez-
konkurencyjnej sytuacji dla zby-
wania konsumenta byle czem.

е „Na rynku niema ani jednego typu
bieżących papierosów, który byłby usta-
lony. Gdy kupujemy w trzech sklepach
papierosy tej samej marki, zawartość
każdej paczki będzie inna pod względem
smaku, zapachu i barwy tytoniu...

„Naprzyklad papierosy „Ergo“ są wy-
rabiane dorywczo w kilku fabrykach,
z których każda ma własne „sekrety”
mieszanek tytoniowych, własne niedoma-
gania i wady. Otrzymawszy nagle za-
mówienie na pewien gatunek papiero-
sów, dyrektor fabryki idzie po linji naj-
łatwiejszej, pakując do bibułki co ma pod.
ręką. A klijent polski, pozbawiony
możności wyboru, kupuje z musu każdą
tandetę."

, Z czego się składa tańszy pa-
pieros polski:

„Niejednokrotnie, zaciągając się stę-
chłym papierosem, zadawaliśmy sobie
Pytanie, z czego też składa się taki
„Ergo“, „Grand Prix“, „Klub“ czy „Ma-
Чеп"? Możemy zdradzić przed czy-
telnikami sekret tych mieszanek, sekret
starannie ukrywany przed publicznością.

Wszystkie wyżej wspomnianepapie-
rosy monopol wyrabia z mieszaniny ty-
toni włoskich z krajowemi, które mo-
głyby być znośne, gdyby.. nie względy
polityki wewnętrznej. Do mieszanki do-
daje się około 15 procent tytoniu grec-
kiego oraz dla wzmocnienia nieco ma-
chorki. Wchodzące w skład mieszanek
tytonie włoskie i polskie są zawsze
stęchłe, ponieważ w monopolu niema
specjalistów, którzy umieliby magazyno-
wać liście. Dopiero w 11-groszowych
„Damesach“ tytoń jest w całości rze-
telny, ale nie każdego stać na „Da-
mesy“.

Zarząd monopolu próbuje wszelkich
sposobów, zmierzających do wzmożenia
konsumcji tytoniu. Zapomniano tylko o
drobnostkach: 0 podniesieniu jakości
wyrobów i niewyśrubywaniu cen.”

Fantujemy się.

Sanacyjny „Kurjer Polski“ do-
nosi: `

„Polsce grozi w najbliższej przy-
szłości podobna katastrofa kulturalna,
jak kilka miesięcy temu, kiedy hr. Pi-
niński był zmuszony sprzedać zagranicę
najcenniejsze egzemplarze swojej wspa-
niałej galerji obrazów.

Oto inny magnat małepolski zmu-

szony jest do sprzedania najwyższej war-
tości cyklu Grotgera, będącego w jego

posiadaniu, a co najgorsze, ponieważ nie

stać dziś nikogo na kupno tego objektu
w całości, grozi rozprószenie poszczegól-

nych egzemplarzy między różnych na-

bywców w różnych stronach świata.”

llu Polaków żyje na Łotwie?
Jak komunikuje Rada Organi-

zacyjna Polaków z zagranicy,
ostatni spis ludności .wykazał, że
ilość Polaków na Łotwie zwiększy
ła się procentowo w stosunku do
innych narodowości z 2,8 proc. w
r. 1925 na 3,12 proc. w r. 1930.
Zwiększyła się również liczba Po-
laków z 51.134 w r. 1925 na 59.346
w roku 1930. Są to cyfry urzędowe
ogłoszone przez państwowy urząd
statystyczny w Rydze. Według
wszelkiego  prawdopodobieństwa
ilość Polaków jest jeszcze większa
gdyż często jak nam wiadomo Po-
lacy z obawy że mogą stracić za-
jęcie lub ze strachu przed komisa-
rzami spisowymi nie podawali swej
właściwej narodowości. W! 40 szko

łach polskich na Łotwie uczyło się
5177 dzieci, z tego 2725 dziewcząt

i 2453 chłopców. W. szkołach ło-
tewskich i innych narodowości
znajdowało się około 2000 dzieci
polskich, co stanowi 20 procent
ogółu dzieci, znajdujących się w

szkołach polskich, We wszystkich
prawie szkołach ilość dziewcząt
przewyższa liczbę chłopców. W.
szkołach polskich wykładało oko-
ło 250 nauczycieli. W stosunku do
szkolnictwa innych narodowości
ludność polska jest najbardziej u-
pośledzona. Wówczas, gdy na 800
Niemców przypada jedna szkoła
podstawowa to na 1600 Polaków
przypada również jedna szkoła
państwowa.

 Pogłoska © zabiciu gen. Maa.
PARYŻ (Pat.) Fgencja Havasa

donosi: Władze japońskie komu-
nikują, iż gen. Maa, przywódca
ruchu antyjapońskiego w półno-
cnej Mandżurji, został w ubiegły
piątek zabity podczas potyczki w
Ankuczeń, koło Hailun. W rze-

czach generała znaleziono 20
sztab złota oraz dwie skrzynie
banknotów japońskich. Oddziały
japońskie, które brały udział w
tej bitwie, opuściły FAnkuczen w
kierunku Hailun, zabierając ciało
gen. Maa.

Powodzenie komunistów w Chinach.
PARYŻ (Pat.) Fikcja wojskowa

kierowana osobiście przez Czang-
Kai-Szeka, a mająca na celu stłu-
mienie ruchu komunistycznego,
doznała niepowodzenia ze wzglę-

du na zajęcie przez komunistów
Sien Ning, Tsai-Tien, Tsang-Tse-
Fou, tworzących półkole dokoła
miasta Han-Keon, które jest przez
to zagrożone.

ilością głosów, bez ryzyka i
gwałtów będą mogli wywierać de-

cydujący wpływ na każdy rząd,
jaki stanie u steru nawy pań*

stwowej.

Wobec braku stałej większości
w Reichstagu, co niewątpliwie

musi obniżyć jego autorytet i spa-
raliżować inicjatywę, najprawdo-

podobniejsza jest na przyszłość

mniej lub więcej zamaskowana

dyktatura wojskowa, pod kierun-
kiem gen. Schleichera, przy ci-
chem. poparciu hitlerowców.

Jedna jeszcze ewentualność

rozważana jest podobno obecnie
w Niemczech: mianowicie całko-
wite wyeliminowanie komunistów
z życia państwowego, czyli zakaz
istnienia stronnictwa komunistycz-
nego, co ma precedensy swe w in-
nych państwach, W ten sposób

  

89 posłów komunistycznych utra-
ciłoby swoje mandaty, liczba ogól-
na posłów zostałaby zredukowana
do 518, przyczem nacjonaliści
mieliby większość absolutną.

Pomysł — z punktu widzenia

hitlerowców — niewątpliwie jest

bardzo dowcipny, nie należy jed-
nak zapominać o tem że komu-
niści są jedynem stronnictwem któ-

re w ostatnich wyborach bardzo

znacznie wzmocniło swe szeregi,

podczas gdy hitlerowcy zaledwo
utrzymali swój stan posiadania z
czasu wyboru prezydenta.

Komuniści zdobyli przeszło 5
miljonów głosów. Jeżeli dodamy,

że składają się na to najbardziej
zdecydowane elementy, wypadnie

stwierdzić, że jest to bądź co

bądź siła, która nieda się „wye-

liminować pociągnięciem pióra.

Wywiad z działaczem Zw. Nar.

„Kurjer Poznański” zamieszcza
ciekawy wywiad o doli naszych ro
daków za oceanem z p. J. Magdzia
rzem, skarbnikiem Związku Naro-
dowego Polskiego w Ameryce, któ
ry po 40 latach, jako uczestnik wy
cieczki amerykańskiej, zwiedził
Poznań i rodzinną Wielkopolskę.
— Jakie wrażenie wywarła

Polska na Panu po 40 latach?
—Po czterdziestu latach było

to wrażenie potężne. Szczególnie
już u progów ojczyzny port w
Gdyni. W Ameryce wiemy dobrze
czem była osada rybacka Gdynia
niedawno i czem. jest dziś, ale to
trzeba widzieć. Był to widok nad-
zwyczajny, tak że objechałem całą
Gdynię i nie opuściłem żadnej uli-
cy?
— (Cóż słychać u rodaków na-

szych w Ameryce?
— Polonja amerykańska trzy-

ma się — odpowiada nam p. pre-
zes Magdziarz. — Jakkolwiek
młodzież nasza mówi po angiel-
sku, to jednak duch jest polski.
Zwłaszcza dotyczy to młodzieży
uniwersyteckiej. Ma ona własne
kluby polskie i interesuje się spra-
wami polskiemi bardzo żywo. A
jak gorąco młodzież nasza pragnie
jechać do Polski! Na przeszkodzie
są obecnie niestety trudne warun-
ki materjalne. Młodzież nasza po
przyjeździe do Polski jest oczaro-
wana jej pięknością i długo żyje
pięknemi wspomnieniami.
— A stosunki materjalne? —

pytamy.

— Każdy obywatel amerykań
ski został dotknięty kryzysem. Ro

Polskiego p. J. Magdziarzem.

botnik utracił pracę, miljonerzy po
tracili majątki i strzelają do siebie
lub topią się, a średnią klasę kry-
zys dotknął rozmaicie, Jedni tra-
cą na realnościach, drudzy na bon-
dach inni na akcjachi giełdzie. Kry
zys dotknął każdego.

Polaków dotknęło przedew-
szystkiem zamykanie banków, Gdy
nastał kryzys, — mówi p. prezes
Magdziarz — polski robotnik
pierwszy stracił pracę, lecz sytu-

acja nie była jeszcze tak groźna,
gdyż każda rodzina miała jakieś
oszczędności. Gdy jednak zamknię
to instytucje bankowe, ludzi ogar-
niała rozpacz. Depozyty uważa-
no za stracone. Dotychczas wypła-
cono 20 procent ogólnej sumy
wkładów i spodziewana jest jesz-
cze wypłata 20 procent. Inne stra

ty powstały na papierach warto-
ściowych. Aby sobie uprzytomnić
grozę położenia, trzeba wiedzieć,

że w Chicago było 15 polskich
banków. Wszystkie zamknięto.
i te straty doprowadziły do ruiny.
Wogóle w Chicago zamknięto o-
koło 200 banków. Realnośc: spa-
@у м cenie o 50 do 60 proc. Ban-
ki, ktėre wydawaly na realnošc:
złote bondy, potraciły duże sumy
i te straty doprowadbiły do ruiny.
Niestety przepowiadają, że przyj-
dą jeszcze gorsze czasy.

O samych organizacjach pol-
skich muszę jeszcze nadmienić, że
przoduje Związek Narodowy Pol-
ski, a dalej idą Zjednoczenie Rzym
a - Katolickie, oraz Związek Po-

iek,

m———

GEHENNA BEZROBOTNEGO.
W jednem z pism ukazał się

następujący list bezrobotnego, tak
niezmiernie typowy dla naszych
czasów:

Przed rokiem dostawałem na
rękę pensji 370 zł., w czasie mo-
jego bezrobocia wypłacano mi
zasiłku 170 zł., czyli za 9 miesięcy
mojej przymusowej bezczynności,
kryzys kosztował mnie 9 X 200 =
1.800 zł, Cały majątek. Nie wiem
tylko, dlaczego to na mnie się
właśnie zwaliło, a nie na kogo
innego, i to takim strasznym cię-
żarem. Dwieście złotych wynosiła
miesięcznie kara na mnie niewia-
domo za co i przez kogo nałożona.
Przeszedłem przez 9-miesięczny
okres zasiłku zdrowy, żywy, ale
zrujnowany.

Jak mogłem, tak broniłem się
ze żoną i dzieckiem. Chodziło
o to, aby te urwane 200 złotych

„miesięcznie jakoś pokryć zmniej-
szeniem swoich osobistych wy-
datków, czyli przerzucić haracz
na innych, aby wyleźć z jak naj-
mniejszem zadłużeniem.

Skreśliłem w swoim budżecie
całkowicie cały szereś wydatków,
Nie piliśmy i nie paliliśmy tak, że
państwowy monopol spirytusowy i
tytoniowy nie utargował odemnie
za ubiegłe 9 miesięcy ani grosza.
Koleją też tego roku, ani tramwa*
jem, ani autobusem czy dorożką
ani razu nie jeździliśmy. Listu nie
pisałem żadnego zamiejscowego;
poczta też ani grosza odemnie nie
zainkasowała. Kino ani teatr mnie
tego roku nie widziały u siebie.
Radjo skasowałem i schowałem

Życie gospodarcze.
Eksport węgla polskiego
do Jugosławji zagrożony.

Z Warszawy donoszą: Duże
wrażenie wywarła w polskich ko-
łach węglowych wiadomość, że
w Jugoslawji jest w przygotowa-
niu nowa ustawa o obronie przed
węglem zagranicznym.

Ustawa ta ma dążyć przede-
wszytkiem do ograniczenia im-
portu węgla zagranicznego i uży-
wania go tylko w wypadkach nie-
zbędnych, gdy węgiel krajowy
jest niezdatny do użycia. Ograni-
czenia te nie będą dotyczyć taksy
i antracytu.

Konieczność wprowadzenia tej
ustawy uzasadnia się ciężkiem
położeniem krajowego kopalnic-
twa węglowego oraz dużym spad-
kiem cen. Pozatem rząd jugosło-
wiański winien jest kopalniom
jugosłowiańskim poważne sumy
za dostawy węglowe. których
przy swojem obecnem położeniu
finansowem nie może uregulo-
wać.

Istnieje nadzieja, że ustawa ta,
wymagająca obszernych studjów,
nie prędko będzie uchwalona
przez parlament jugosłowiański
i że rząd polski zabezpieczy dla
naszego węgla dostateczne kon-
tyngenty.

Warto przy tej sposobności
podnieść, że prawie wszystkie
polskie firmy węglowe pracują
z jugosłowiańskim rynkiem za
pośrednictwem Wiednia, co po-
draża cenę polskiego węgla.

Drobne wiadomości.
Pożar i wybuch w Londynie

LONDYN (Pat) Wskutek wy-
buchu, który wydarzył się pod-
czas pożaru w magazynie farbiar-
skim, sąsiadującym z olbrzymim
hotelem Ritza, zginęły 4 osoby,
a około 20 odniosło rany.

 

do lamusa; niech czeka, aż przyjdą
lepsze czasy, i abonamentu nie
płacę. Służącą oddaliłem, niech
się i ona włóczy bezrobotna.
Książki nie kupiłem ani jednej.
Miesięcznik przestałem abonować,
a i dziennik także. Również i mo-
nopol cukrowniczy musi pokuto-
wać za moją niedolę: rano pijemy
żur (bardzo zdrowy), albo mleko.
Cukru kupujemy funt miesięcznie
dla dziecka. Do fryzjera chodzę
raz na kwartał, Szewcy nie zaro-
bili odemnie nic, buty zdzieram z
dawnych czasów. Także i kraw-
cy, oraz sukiennicy na oczy mnie
nie widzieli, bo donaszam ubrania
stare.

Po odtrąceniu tych zbytków
zostawało mi jeszcze sporo na
chleb, mleko, ziemniaki i mydło.

Gaz kazaliśmy zamknąć, co do
elektryki dałem żarówki do polo-
wy słabsze. Ciemno, jak w staj-
ni, ale jeszcze się świeci.

Za czas bezrobocia przybyły
mi nowe wydatki, jak np. procenta
od zastawionych rzeczy, procenta
od zaległości za czynsz (bo mało
gospodarzowi płacę), podatek na
bezrobotnych od elektryki, pro-
centa zwłoki i różne kary.

Dziewięć miesięcy mija., Wy-
chodzę z tego okresu z narobione-
mi długami na 800 zł. — Z czego
ja to będą płacił, to nie wiem, bo
o posadzie ani słychu i zasiłku już
niema. Będę chodził teraz za
wsparciem.

Lecz o tem to już na drugi raz
zdam tu sprawozdanie.

A. M.

Ideał miasta przyszłości.
Problem nowoczesnej Ludowy

miast, któreby pod każdym wzglę-
dem odpowiadały wymaganiom u-
żyteczności, higjeny, komunikacji,
estetyce it. oddawna zaprząta
umysły ludzkie. Zagadnienie te
według p. Le Corbussier przy-
szłość rozwiąże w sposób nie-
wątpliwie następujący:

‚ Wiypieranie ruchu pod ziemię,
nie może być kontynuowane,
przeciwnie, ruch przeniesie się w
poważnej części ponad domy. Tak-
że domy wspinać się będą coraz
wyżej w śórę, przyczem spoczy-
wać będą na-słupach jak przedhi-
storyczne budowle palowe, ażeby
całą powierzchnię ziemi pozosta-
wić wolną dla parków i ogrodów.

Każdy dom połączony będzie
krytemi gankami z przynależnym
placem gier dla dzieci, placami
sportowem, ogrodami, łąkami. Za-
kurzone ulice i podwórza dzisiej-
sze znikną zupełnie,

Olbrzymie gmachy mieszkalne
0 40 do 50 piętrach będą wszystkie
ze sobą połączone  założonemi
gorroronkami, tak iż całe miasto
tworzyć będzie jeden blok, w któ-
rym wewnętrzne dziedzińce zamie
nią się w wiszące nad ziemią sło-
neczne baseny do pływania.

Dla lokatorów i ich samocho-
dów urządzone będą tuż przy win-
dach garaże połączone z biegnące-
mi nad domami ulicami, które two-
rzyć będą główne arterje komuni-
kacyjne miasta przyszłości.

Drogi naziemne w ogrodachi
parkach oraz ganki, biegnące
wzdłuż domów, pozostawione bę-
dą wyłącznie dla ruchu pieszego,
podczas gdy ruch kołowy odby-
wać się będzie górą nad domami.

Także mieszkania ulegną grun-
nownemu przeobrażeniu. Ściany
zbudowane będą z materjału izo-
lacyjnego, nie przepuszczającego
żadnych odgłosów i dźwięków.

Materjałem podstawowym bę-
dzie metal i szkło, Ściany ze szkła
zastąpią korzystnie dzisiejszy sy-

  

«Pod uroczystem
słowem honoru»,
W. dniu wczorajszym otrzy-

maliśmy następujące dwa pisma:
Do
Redakcji „Dziennika Wileūskiego“,

w miejscu.
Upraszam niniejszem o wydrukowa-

nie w najbliższym N-rze „Dziennika Wi-
leńskiego* załączonego oświadcze-
nia p. dra Edwarda Boyć w sprawie
„strzępu złotogłowia z trumny Barbary
Radziwiłłówny”,

Z poważaniem
prof. J. Kłos.

Wilno, dnia 1 sierpnia 1932 r.
OŚWIADCZENIE.

Dowiedziawszy się ze znacznem
opóźnieniem, że część prasy Wileńskiej
wzięła dosłownie, jako iakt rzeczywisty,
ostatni ustęp mego ieljetonu p. t. „Miłe
sercu memu miasto Wilno“, zamieszczo-
nego w „Expressie Wileiskim“ х @ша
15. VIL 1932, gdzie opowiedziałem o rze-
komem podarowaniu mi przez p. prof.
Kłosa „małego strzępu złotogłowia z
trumny Barbary  Radziwiłłówny*, —
oświadczam niniejszem pod uroczystem
słowem honoru, iż treść wspomnianego
ustępu jest li tylko wytworem mej wy-
obraźni, skomponowanym dla eiektow-
nego zakończenia feljetonu, utrzymanego
zresztą od początku do końca w tonie
żartobliwym, i nie odpowiada bynajmniej
rzeczywistości. Stwierdzam, iż p. prof.
Kłos nietylko nie darował, ale nawet nie
pokazywał mi rzeczonego złotogiowia ani
jego strzępka, lecz jedynie opowiadał mi
o szczegółach odkrycia krypty królew-
skiej i słowa swe ilustrował iotografjami.
Ubolewam niezmiernie, iż mój, bez cienia
złej woli poczęty żart wywołał tak po-
ważne zaniepokojenie opinji publicznej
Wilna i naraził p. prof, Kłosa na dotkli-
we przykrości, za które go niniejszem
najmocniej przepraszam.
Warszawa, dnia 25 lipca 1932 r.

Dr. Edward Boyć.

W „Robotniku* w numerze z
dn. 27 lipca (a więc już po napi-
saniu powyższego „oświadczenia')
pisał p. dr. E. Boyć:

„Czy od zetlałego i zbutwiałego zło-
togłowia, zalanego wapnem, mogło się
oderwać kilka niteczek.» Strzęp może
być nicią, tak jak każda nić może być
strzępem.„ Zdawało mi się, że taką nić
w swych rękach miałem, teraz jednak,
po sprostowaniu proi, Kłosa mam wra-
żenie, że profesor zakpił sobie ze mnie,
iże była to nić od podszewki jego starej
kamizelki.

Przedewszystkiem godzi się za-
pytać, kiedy p. dr. Boyć „zakpił
sobie”, czy wtedy, śdy „pod uro-
czystem słowem—Бопоги"  za-
pewniał, iż prof, Kłos nietylko
nie darował, ale nawet nie
pokazywał mu rzeczonego
złotogłowia ani jego strzęp-
ka, czy też zaraz dnia następne-
g0, pisząc w „Robotniku'”, że miał
w ręku (czy też otrzymał?) strzęp
złotogłowia, bo przecież niesmacz-
nego żartu o kamizelce profesor-
skiej nie można brać na serjo.

Panu drowi Boyć, który po
aroganckich wystąpieniach nagle
nauczył się kulturalnego stylu,
radzimy przeczytać to, co przed
paru dniami pisała o nim „Gazeta
Warszawska”:

„Poczucie pewnego taktu powinno
skłonić p. Boyć'go do unikania zbyt

ych wystąpień, przynajmniej te-
raz, edy wspomnieńie jego
sprawy z niedawnej prze-
szłości jest jeszcze zbyt
świeże. Doprawdy, lepiej nie narzu-
cać się ze swą osobą. Trzeba mieć
przecie choćby odrobinę dobrego smaku.

Kobieta Japońska
Kapłanka domu rodzinnego

towarzyszka męża.

Utarło się już zdanie, że sta-
nowisko kobiety w Japonii nie od-
powiada dostojeństwu macierzyń*
stwa, że kobieta jest tam podwła-
dna w rodzinie, najpierw ojcu, po-
tem braciom a następnie mężowi.
Jeżeli ktoś zarzuca Japonii, że nie
dopuściła kobiet do korzystania z
praw wyborczych, to nie należy za
pominać, że kulturalna Francja ro-
bi to samo, W, rzeczywistości sta-
nowiska kobiety w Japonji nie mo”
żna nazwać poniżającem.

Jest ono może nieco więcej
skrępowane, niż stanowisko ko-
biety europejskiej, kobieta japoń-
ska faktycznie nie posiada możno-
ści pracy publicznej w takim sto*
pniu, jak to się dzieje w Europie,
ale z tem wszystkiem daleko jesz-
cze do upośledzenia.

Japonka poświęca się cała ro-
dzinie. Dom jej jest świątynią,
gdzie ona panuje niepodzielnie. 1
dopiero, gdy wychodzi poza próg
ogniska domowego, styka się z rze
czywistością, która nie chce jej
przyznać jeszcze tych wszystkich
praw, które europejki posiadają od
dawna.

Po zamążpójściu Japonki stają

przed jej dalszem życiem dwa głó-
wne zadania. Pierwszem jest wy”

chowanie dzieci, drugiem podtrzy-

mywanie męża w ciężkich chwi-

lach jego życia publicznego. Pod-

trzymywanie to jest, rzecz jasna na

tury moralnej. Te dwa zdania wy-

pełniają treść życia nowoczesnej
Japonki. Są one tak święte dla Ja

ponki, że zapełniają jej dzień i wy”

pełniają życie. Nie ma ona ani cza

su, ani chęci rywalizowania z mę-
żem na polu działalności polity-
cznej.

W, historji wychowania publi-
cznego, w historji kształtowania
obyczajów ludu, matka japońska
ma karty zapisane złotemi zgłoska
mi. Toteż każda kobiea japońska
po latach długich małżeństwa cie-
szy się wielkim szacunkiem męża
i dzieci.

Jak kobieta japońska poświęca
się bez zastrzeżeń domowi, tak syn
jej musi poświęcać się bez zastrze-
żeń państwu.
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stem okienny. Meble będą prze-
ważnie wbudowane w ściany, co
umożliwi skasowanie
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KRONIKA.
Wielka pielgrzymka z Ostrej Bramy

na Jasną Górę.
Termin zgłoszeń do wzięcia

udziału w Wielkiej pielgrzymce
na Jasną Górę upływa dnia 3-go
sierpnia r. b. Zgłoszenia będą
przyjmowane tylko do godz. 11
dnia 3 sierpnia.

Dn. 13 sierpnia r. b. zbiórka

pielgrzymów pod Ostrą Bramą o
godz. 7 wiecz. Tam się odbędą

modły i błogosławieństwo  piel-

grzymki, po którem wszyscy uda

dzą się na dworzec kolejowy.

Badania gruntu pod frontową Ścianą
katedry.

Od paru dni Sekcja Technicz-
na Komitetu Ratowania Bazyllki
Wileńskiej prowadzi intensywną
pracę nad badaniem gruntów pod
frontową ścianą Bazyliki.
W tym celu zarówno od we-

wnątrz, jak i odzewnątrz zostały
wykopane studzienki, skąd po
wypompowaniu wody przystąpio-
no do badania oczyszczonych
gruntów. Obecnie badania są pro-
wadzone od wewnątrz.

W najbliższym czasie kierow-
nictwo przystąpi do badania grun-
tów od zewnątrz w promieniu
kilku metrów.

Również prowadzone są bada-
nia fundamentów frontowej ścia-
ny katedry.

Pozatem w dalszym ciągu po-
suwają się naprzód badania ukła-
du cegieł frontowej ściany ka-
tedry.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pielgrzymka szewców

do Kalwarji. W ubiegłą nie-
dzielę po  uroczystem  nabo-
żeństwie w kościele św. Du-
cha (po - Dominikańskim) wyru-
szyła z  procesją tegoż ko-
Ścioła pielgrzymka szewców do
alwarji na czele z ks. Markow-

skim.
Po całodziennym pobycie w

Kalwarji pielgrzymka powróciła
wieczorem do miasta.
W pielgrzymce tej wzięło udział

paręset osób.
SPRAWY MIEJSKIE,

— Niedobór podatkowy. U-
biegły miesiąc przyniósł miastu
dalsze obniżenie się wpływów
podatkowych.
rycznie dokonanych przez Magi-
strat obliczeń do kas miejskich „ii 7 w
wpłynęło zaledwie niecałych 50 * z
procent spodziewanych (sum. W
związku z tem Magistrat obo-
strzył kroki egzekucyjne, nie da-
ją one jednak wyniku, gdyż naj-
Częściej sekwestrator niema już
<o zajmować.

SPRAWY SANITARNE.
— D-r. Bądzyński naczel-

nym |Iekarzem Szpitala św.
Jakóba. Władze miejskie na miej-
sce d-ra Zawadzkiego, który zo-
stał emerytowany mianowały na-
czelnym lekarzem szpitala św. Ja-
kóba d ra Bądzyńskiego.
—Rejestracja gruźlicy wśród

poborowych. Władze administra-
cyjne wydały zarządzenie, by le-
karze powiatowi rejestrowali wszy-
stkie wypadki stwierdzenia gru-
źlicy u poborowych. Poborowi u
których stwierdzono na Komisji
„gruźlicę, powinni być natychmiast

у

kierowani do najbližszej przycho-
dni przeciwgruźliczej. Jednocześ-
nie lekarze powiatowi obowiązani
są sporządzać stałe wykazy po-
borowych, chorych na gruźlicę'
— Troska © zdrowie Iud-

ności w okresie nasilenia się
tyfusu brzusznego. W dobie
dojrzewania owoców i podaży ich
w handlu notowane jest corocz-
nie zjawisko wzmożenia się licz-
by zaahorowań na choroby za-
kaźne, szczególnie na tyfus.

Jest to następstwem niezacho-
wania ze strony sprzedawców lub
też ze strony kupujących należy=
tych środków ostrożności.

Niezależnie od kontroli prze-
prowadzanej przez miejskie ko-
misje sanitarne organa policyjne,
jak się dowiadujemy, otrzymały
również zlecenie, by w każdym
wypadku niezachowania odpowied-
nich środków ochraniających o-
woce przed zanieczyszczeniem i
zakurzeniem sporządzano proto-
kóły i pociągano winnych do od-
powiedzialności karnej.

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatki płatne w sierp

niu. W slerpniu przypada termin
płatności następujących podat-
ków: Do dnia 15 sierpnia r. b.
państwowy podatek przemysłowy
od obrotu osiągniętego w lipcu
r. b. przez przedsiębiorstwa han-
dlowe 1 i 2 kategorji oraz prze-
mysłowe od 1 do 5-ej kategorii
prowadzące prawidłowe księgi
handlowe oraz przez przedsię-
biorstwa sprawozdawcze.

Do dnia 7 sierpnia r. b. pła-
tny jest państwowy podatek do-
chodowy potrącony w ciągu lipca
r. b. od uposażeń służbowych e-
merytur, wynagrodzeń za najem-
ną pracę i t. d.

Do dnia 15 sierpnia r. b. pła:
tna jest zaliczka nadzwyczajnego
państwowego podatku od niektó-
rych zajęć zawodowych.
W ciągu sierpnia r. b. płatna

jest trzecia kwartalna rata pań-
stwowego podatku od lokali oraz
od placów niezabudowanych.
W ciągu sierpnia r. b. płatna

jest również druga rata kwartal-
na państwowego podatku od nie-
ruchomości.

Ponadto płatne są zaległości
podatkowe rozłożone na raty i
odroczone których termin płatno-
ści przypada na sierpień r. b. o-
raz podatki, na które płatnicy o-
trzymali nakazy z terminem pła-
tności w miesiącu sierpniu r. b.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie, które doszło

do... skutku. Ostatnie tarcia w
T sanacyjnych związkach zawodo-

Podług prowizo->*

wych spowodowały masową u-
cieczkę członków tych związków.

Ale sanatorzy wileńscy, nie
tracąc fantazji, w dalszym ciągu
nadrabiają minę.

Bo cóż właściwie: ich obcho-
dzi, że brakuje członków, zwo-
łują zebrania, obradują, wynoszą
z tych obrad rezolucje, które —
sami wiedzą—że nigdy nie zosta-
ną wykonane.

Jaskrawym tego przykładem
może być niedzielne „ogólne”.
zebrania Gospodarczego Związku
Zawodowego Dozorców Domo-“5'
wych.

scy” członkowie związku w licz-
bie... siedmiu.

No i zebranie odbyło się.

RÓŻNE.
adków koiizji z

przepisami administracyjnemi.
W ciągu ubiegłego miesiąca po-
szczególne komisarjety P. P. spo-
rządziły ogółem 1897 protokółów
karnych za rozmaitego rodzaju
wykroczenia natury administra-
cyjnej. Najwięcej w kolizję z prze-
pisami administracyjnemi wcho-
dzili pijacy, którzy po upiciu się
dopuszczali się zazwyczaj zakłó-
cenia porządkužpublicznego. Po-
kaźne rubryki stanowią również
nieoświetlanie klatek schodowych,
wykroczenia przeciwko przepisom
o ruchu kołowym i t. p. Pozatem
zanotowano kilka wypadków nie-
rządu.

Teatr | muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S, P.

— „Pod zarządem przymusowym” w
Teatrze Letnim. Dziś arcywesoła farsa
Arnolda i Bacha „Pod zarządem przy-
musowym”,

Jutro — „Pod zarządem przymuso-
wym“,
— „Azei* w Lutni. Dziś sztuka A.

Tołstoja i P. Szczegolewa „Azef”.
Jutro — „Azef“.

POLSKIE RADJO WILNO,
Wtorek, dnia 2 sierpnia,

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Utwory
Czajkowskiego (płyty). 15,30: Kom, met.
15,40; Utwory klasyczne (płyty). 16.40:
Kajakiem z wody na wodę. 17.00: Kon-
cert. 18.00: „Z naszego wybrzeża”, odcz.
18.20: Muz. tan. 19,15: Przegląd litewski,
19.45: „Z dziejów igrzysk olimpijskich”,
pog. 20.00: Koncert. 21.00: „Rola kry-
tyków”, felj. 22.40: Wiad. sport. 22,50:
Muz. tan.

Środa, dnia 3 sierpnia,

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program
dzienny. 15.15: Muzyka lekka (płyty).
15.35: Kom. met. 15.40: Audycja dla
dzieci. 16.05: Konkurs tenorów (płyty).
16.40: „Dziecię swego wieku* (w 75-tą
rocznicę śmierci Alfreda de Musset) —
odcz. wygł. Jerzy Wydzomirski. 17.00:
Koncert popołudniowy wyk. orkiestry
salonowej pod dyr. prof. P. Tchorza.
17.30: Recytacje w wyk. M. Wyrzykow-
skiego, art. dram. Nowe wiersze St. Ry-
szarda Dobrowolskiego. 17.45: Słynni
wiolonczeliści (płyty). 18.10: Muz. tan.
19.15: Z zagadnień gospodarczo-społecz-
nych (po litewsku). 19.45: „7000 Amery-
kanów zwiedza Paryż” — felj. 20.00:
Melodje z filmów dźwiękowych. 20.50;
Kwadr. literacki. 21.05: Recital śpiewa-
czy, 21,30: Koncert kameralny. 22.10;
Audycja pośw. Grecji. 22.40: Wiad.
sportowe. 22.50: Muz. tan. —.
 

KRONIKA POLICYJNA.
— Pod wpływem „monopo-

łowej". W dniu wczorajszym wy-
nikła wielka awantura przy ulicy
Sawicz, gdzie kilku wstawionych
osobników zaczepialo  przecho-
dniów. Podczas interwencji po-
iicjanta Kozakiewicza awanturnicy
usiłowali wyrwać mu bagneti po-
gryźli mu ręce. Awanturników
obezwładniono dopiero po na-
dejściu pomocy. Osadzono ich w
areszcie. Po wylegitymowaniu o-
kazaii się niemi Józef Dorosło,
Jan Samik, Bazyli Kur, Urszula
Wierszyło i Stanisława Dzienkie-
wiczówna.
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4, ewentualnie
Na zebranie to przybyli „wszy-

Fiasko „dnia głodnych".
Proklamowany na dzień pierw-

szego sierpnia przez komintern
„dzień głodnych* minął w Wilnie
zupełnie spokojnie.
W nocach z 29 na 30i z 31

na 1 b. m. policja dokonała a-
resztowań wśród żywiołów wy-
wrotowych. Aresztowano kilka-
naście osób które osadzono w
areszcie centralnym do dyspo-
zycji władz sądowych.

Ubiegłej nocy zanotowano w
mieście jedynie kilka wypadków
rozrzucenia nieznacznej  liości
ulotek komunistycznych oraz trzy
wypadki wywieszenia „sztandarów
komunistycznych na drutach te-
legraficznych.

Prowadzona usilnie przez
czynniki komunistyczne propa-
ganda za urządzeniem wystąpień
ulicznych zrobiła kempletne fiasko

 

USIŁOWANIE ŻONOBÓJSTWA.
Zbrodniczego męża skazano na 10 lat więzienia.

Wczoraj na wokandzie III-go
wydziału karnego sądu okręgo-
wego m. in. znalazła się sprawa
Aleksandra Sławińskiego, miesz-
kańca wsi Puciatowszczyzna, śm.
solecznickiej, oskarżonego o usi-
łowanie mordu swej żony — Jó-
zefy.

Akt oskarżenia zarzucał oskar-
żonemu, iż w nocy z 25 na 26 lu-
tego b. r., chcąc pozbyć się swej
żony, wrzucił ją do studni z lodo-
watą wodą, gdzie nieszczęśliwa
walczyła przez 5 godzin, wzywa-
jąc napróżno pomocy.

Jak się okazało, krytycznej
nocy Aleksander Sławiński, wy-
bierając się na rynek do Wilna,
obudził żonę i m. in. polecił jej
naczerpać wody ze studni dla ko-
nia.

Kiedy Sławińska była zajęta tą
czynnością, zbliżył się ku niej mąż
i przechylając górną część ciała
w otwór studni, jednocześnie pod-
niósł nogi i tym sposobem runęła

„ опа z trzech sążniowej wysokości
” do wody.

Sądząc, iż ofiara utonie lub
zmarznie, zaprzągł

(wóz i najspokojniej pojechał do
Ff Wlilna, nie zważając na rozpaczli-
twe krzyki żony, /

Na szczęście Sławińska zdołała
uchwycić się żórawia i utrzymać
się na powierzchni wody.

Wzywań o pomoc przez dłuż-
szy czas nikt nie słyszał, gdyż
wioska pogrążona była w głębo-

kim śnie, dopiero po 5-ciu godzi-
nach wołania posłyszała jedna z
sąsiadek, a nie mogąc zorjentować
się, skąd głos dochodzi, zalar-
mowała innych mieszkańców
wioski i wspólnemi siłami odszu-
kano i wydobyto niemal już sko-
stniałą i poranioną Sławińską,

Ofiara opowiedziała cały prze-
bieg zajścia, wobec czego władze
bezpieczeństwa zaaresztowały
Sławińskiego.

Nie przyznał się on do winy
i podsuwał koncepcję, że żona mu-
siała się poślizgnąć i sama wpadła
do studni, a obecnie przez zemstę
oskarża go.

Ustalono jednak, iż to Sławiń-
ski, który od pewnego czasu na-
wiązał intymne stosunki z sąsiad-
ką, bił i maltretował żonę.

Rozprawie przewodniczył p.
sędzia K. Bobrowski przy udziale
pp. sędziów M. Szpakowskiego i
Dąbrowskiego.

Oskarżał podprokurator p. Ja-
strzębski.

Obronę wnosił apl. adw. Oren-
sztejn.

Sąd, po zbadaniu świadków,
a między tymi i poszkodowanej
żony oskarżonego oraz po wysłu-
chaniu przemówień stron, doszedł
do przekonania, iż oskarżony do-
puścił się zarzucanej mu zbrodni
i skazał go na osadzenie w cięż-
kiem więzieniu przez lat 10.

Kos.

NA „MOKREJ GRANICY*
Jak odbywa się przemyt alkoholu z Kanady do Stanów Zjednoczon.

Korespondent wielkiego dzien-
nika włoskiego „Gazetta del Popo
lo“ w Turynie, G. G. Napolitano,
spędził kilka miesięcy zimowych
w Kanadzie, w m. Windsor, nad je-
ziorem Ontario, tuż nad granicą
Stanów Zjednoczonych. Opisał on
w sposób żywy i interesujący wszy
stko, co widział i czego był świad-
kiem.

Napolitano rozpoczyna swój o-
pis od zacytowania ustępu z rocz-
nika statystycznego, urzędowego
wydawnictwa kanadyjskiego p. t.
„Business Year Book“. Na stroni-
cy 84-ej figuruje zdanie następują-
ce: „W ostatnim roku (1929) 80
proc. całej produkcji spirytualjów
w Kanadzie zostało wywiezione
bezpośrednio lub pośrednio do Sta
nów Zjednoczonych.

Tak więc w urzędowem źródle
statystycznem stwierdzony został
fakt eksportowania drogą kontra-
bandy alkoholu do Stanów Zjedno-
czonych.

Dalej zaś pisze Napolitano:
„Z moim przewodnikiem, któ-

rego przysłał mi mój przyjaciel Bill
udałem się autem do Windsor, le-
żącego tuż nad granicą Stanów.
Dzielnica Walkerwille mieści naj-
większą w Kanadzie fabrykę likie
rów i wódek. Tuż obok budynków
fabrycznych płynie rzeka Detroit,
której drugi brzeg jest już „suchy”,
W zimie, gdy rzeka zamarza i po
krywa się grubym lodem, rozpo-
czyna się wielki sezon transportu
nielegalnego na drugi „suchy“
brzeg — do Stanów Zjednoczonych

Rum-Runners, t. j. kontraban-
dzišci, przeprawiają się ze swym
ładunkiem przez rzekę. Aczkol-
wiek reflektory posterunków nad-
granicznych oświetlają raz po raz
rzekę i brzeg, transport odbywa
się bez większych trudności, Jak
to się dzieje? Wi sposób bardzo
pomysłowy: pomalowane na -ošle-
piająco biały kolor auta, wyłado-
wane cennym towarem, wjeżdżają
na rzekę. Lód jest biały, auto —
białe, ludzie — odziani w białe
kapuce. I wszystko idzie jak z pła-
tka. Tylko w chwili, gdyoślepia-
jące światło reflektora z posterun-
ku w Ballon Tover pada na tran-
sport, auta zatrzumują się i trwają
bez ruchu, póki promień nie powę
druje dalej,.

Whisky kanadyjska jest isto-
tnie dobrej marki. Ale na drugiej
stronie, w Stanach już, w Melwi-
dealle, znajdują się potajemne fa-
bryki whisky. Melwidealle jest to
osada, leżąca między Detroit a De-
arborn. Whisky, którą tu fabryku-
ja, sporządza się w bardzo prosty
sposób, rozlewając wodą jedną bu
telkę whisky kanadyjskiej, w sto-
sunku: 3 butelki wody na 1 butel-
kę whisky. Proszę sobie wyobra-
zić, jaki to daje zarobek! Rzecz pro
sta, iż whisky „rozrzedzone” znaj-
duje się woryginalnych butelkach
p o kanadyjskiej whisky z orygi-
nalnemi etykietami.

Opowiadano mi a propos pomy
słowości gangsterów po tamtej stro
nie Detroit historję następującą:
Rok temu przeprowadziła spółka
gangsterów rurę długości 500 mtr.
o średnicy 2 sentymetrów z jednej

strony brzegu rzeki na drugi. Na
brzegu amerykańskim wylot tej
„pipe — line“ znajdowała się w
szopie, gdzie pompa automatyczna
poruszana motorkiem  benzyno-
wym, „ciągnęła” alkohol z brzegu
kanadyjskiego na brzeg amerykań
ski. Przez sześć miesięcy Cusiness
szedł znakomicie, policja nie prze-
czuwała nawet, co się dzieje w nie
pozornej szopie nad brzegiem De-
troit. Ale w końcu policjantów z
patroli nocnych zaintrygował hałas
motoru, dobywającego się co noc
z szopy. Wtargnęli do szopy i zna
leźli w niej tylko pompę, oraz ba-
ryłkę napełnioną do połowy whi-
sky. Obok szopy znajdowała się
mała willa. W willi spotkano się
z młodym człowiekiem, który ze-
znał, iż pełni funkcje nadzorcy por
tu Tak, słyszał hałas motoru po
nocach, ale nie zainteresował się
tem, bo cóż go obchodzą cudze
sprawy... Aresztowano go, ale po
kilku dniach zwolniono, nie mając
dowodów przeciw niemu.

Historja powyższa jest jedną z
tysiąca podobnych, jakie tu sobie
opowiadają na brzegu kandyjskim
dziwując się pomysłowości i spry-
towi gangsterów amerykańskich,

Blaski i cienie
życie słynnej tancerki.

Na jednem z przedmieść pa-
ryskich odbywał się codzienny
targ.

Przechodzący tamtędy dzien-
nikarz przypadkiem zrobił sensa-
cyjne i bolesne odkrycie.

Oto na owym targu przedmiej-
skim popisuje się tańcem słynna
Cleo de Merode. Bóstwo scen eu-
ropejskich, kobieta, za którą sza-
lały tłumy; dyktatorka mody ko-
biecej — teraz jako zdarty łach-
man starości tańczy pół naga przed
gawiedzią przedmieścia, tańczy te
same tańce, któremi popisywała
się przed królami i możnymi tego
świata.

Dziennikarz był głęboko wstrzą
śnięty tym widokiem.

Chciał się dowiedzieć, w jaki
sposób ta wielka świazda wszech-
światowej sławy upadła tak bar-
dzo nisko.

Stara Cleo de Merode odpowie
działa mu na to pytanie:
— Zapomniano o mnie. Zapo-

mniala publiczność, zapomnieli ma
nagerzy paryskich teatrów rewjo”
wych. Więc cóż miałam robić? Je
dna sztuka biżuterji za drugą wę-
drowała na sprzedaż. Wreszcie
nie miałam już nic. Pozostały mi
tylko występy. A ponieważ nie
chcą mnie gdzieindziej, więc mu-
szę tu tańczyć w budzie jarmar-
cznej. A teraz przez pana Paryża”
nie dowiedzą się, że tutaj tańczę
ja, która przez dwadzieścia lat by-
łam najbardziej ubóstwianą kobje-
tą świata.

Dziennikarz napisał reportaż
o sławie i upadku Cleo de Mero-
de. I dzięki temu stara tancerka
dostanie się do przytułku dla sta-
ruszek.
Kobieta japońska

0 zniżkę czynszów w domach kolejowych.
Zjednoczenie Kolejowców Pol-

skich zwróciło się do minister-
stwa komunikacji z prośbą o
obniżenie obowiązujących obec-
nie czynszów w kolejowych do-
mach mieszkalnych o 25 proc.,
ponieważ skasowanie dodatków
15 proc. i 10 proc. motywowano,
poza względami oszczędnościo-
wemi, także i spadkiem wskaźni-
ka drożyźnianego.

Znaczną pozycję w wydatkach
domowych każdego pracownika
kolejowego, wpływających na wy-
sokość tego wskaźnika, stanowi
komorne, które jednak, o ile
idzie o mieszkanie skarbowe,
wcale nie uległo zniżeniu. Jakkol-
wiek mieszkania prywatne naogół
potaniały, to jednak w budyn-
kach kolejowych czynsz za lokale
pozostał niezmieniony.

Zdaniem Zjednoczenia Kole-
jowców Polskich byłoby rzeczą
słuszną, żeby zmniejszając wyna-
grodzenie pracowników kolejo-

wych, obniżyć wysokość
świadczeń, do których  obowią-
zany jest wobec P. K. P. perso-
nel kolejowy, a więc w pierwszym
rzędzie komorne za mieszkania
służbowe.

Plan finansowo - gospodarczy
P. K. P. na okres od 1 kwietnia
do 31 grudnia 1932 r. przewiduje
tytułem wpływu za opłatę miesz-
kań skarbowych sumę 7 milj.
260 tys. złotych. Gdyby obowią-
zujące obecnie czynsze zostały
obniżone tylko o 25 proc., sto-
sunkowo do skasowania 15 proc.
i 10 proc. dodatków do płac, to
dochód zmniejszyłby się o 1,8
miljona zł. za 3 kwartały, czyli
za okres od 1 lipca do końca r.b.
o 1,2 miljona zł., t. j. o sumę
w stosunku do całego budżetu
P. K. P. bardzo niewielką, mają-
cą jednak doniosłe znaczenie dla
budżetów domowych poszczegól-
nych kolejowców.

 

NIESŁYCHANY WANDALIZM
I ŚWIĘTOKRADZTWO.

KOLEŚNIKI, pow. Lidzki. Mie-
ścina nasza, leżąca w głuchym za-
kątku kraju, zdawałoby się nie za-
sluguje na najmniejsze zaintereso”
wanie i uwagę ogółu, a jednak wy-
padek, który miał tu ostatnio
miejsce i o którym chcę właśnie
napisać, wstrząsnął do głębi miej-
scową opinję publiczną, głośnem
echem odbijając się w dalszych
nawet okolicach.

Tło i przebieg wspomnianego
wypadku jest następujący: w Ko-
leśnikach w swoim czasie przed
setkami lat znajdował się kościół i
klasztor 0.0, Karmelitów; w roku
1831 za czynny udział zakonników
w powstaniu dobra klasztorne zo-
stały skonfiskowane, klasztor ska-
sowany, kościół zaś przeniesiony
do pobliskiego miasteczka Radu-
nia, gdzie i dotąd się znajduje.
Jedyną pamiątką po dawnym kla-
sztorze pozostał duży park z ale-
jami wiekowych drzew, sadzonych
pracowitą ręką zakonników, cały
szereg kopców-kurhanów, miesz-
czących w sobie murowane groby
tak duchownych jak i świeckich
zasłużonych osób i wreszcie ka-
mienny pomnik, wzniesiony jedne-
mu z fundatorów kościoła.

Wspomniane dobra po kon-
fiskacie zostały przez zaborczy
rząd carski darowane w nagrodę
za „usmirenje polskaho miatieža“
žandarmowi rosyjskiemu Szpeje-
rowi, jak również pobliski, takoż
skonfiskowany majątek Dociszki;
następnie dobra te nabyte były za
marne pieniądze przez Rosjanina
Titowa, wreszcie podzielone po-
między synami tegoż, z których
ostatni posiadacz zmarł w po-
czątku 1931 r., a po nim objęli je
w posiadanie bliżsi jego krewni
Paweł Titow i Głafira Stepania-
nowa.

Pomijając to, że nawet wrogi
dla wszystkiego co polskie, były
zaborczy rząd rosyjski nie ważył
się tknąć pozostałych po kościele
i klasztorze śladów, a nawet prze-
ciwnie cenił je niejako jako za-
bytki przyrody i pamiątki histo-
ryczne, czego dowodem jest cho-
ciażby fakt, że w roku 1900 byłe
władze rosyjskie, na skutek sta-
rań miejscowego społeczeństwa —
udzieliły zezwolenia na budowę
kościoła w parku klasztornym na
„bywszem monastyrskom miestie“
i tylko dzięki zabiegom Titowa,
którego córki były za popami,
liczny zjazd tych ostatnich, po-
mimo usilnych sprzeciwów przed-
stawicieli miejscowej ludności —
potrafił wpłynąć na cofnięcie tego
zezwolenia i nowy kościół zezwo-
lono budować na innem miejscu.
Nowi spadkobiercy dóbr nie dali
na siebie długo czekać i zaraz po
objęciu majątku w posiadanie,
chciwi z jednej strony zysków, z
drugiej zaś powodowani widocznie
zemstą za krew naszych przod-
ków, przelaną w walkach o wol-
ność i niepodległość Polski — się-

*gnęli po drogie dla każdego Po-
laka i katolika pamiątki klasztor-
ne, wycinając cenne drzewa par-
kowe, oczywiście na sprzedaż, i
tylko dzięki czujności miejscowego
ogółu zakusy te zostały powstrzy-
mane, władze administracyjne dal-
szy wyrąb zakazały, dlatego też
zniszczeniu uległa tylko część
drzew. ' '

Zdawaloby się, že dzikie chęci
nowych wlašcicieli calkowicie z0-
staly poskromione i tak niby wy-
glądato, bo przeszło półtora roku
czasu minęło spokojnie, lecz nie-
stety mniemanie to zawiodło, gdyż
w ostatnich dniach ciż właściciele,
przy udziale paru jeszcze bliskich

sobie osób — posunęli czynności
swe do granic poprostu naj-
nikczemniejszych, pozbawionych
jakichkolwiek pozorów ludzkości,
a mianowicie poczęli rozkopywać
i rozwalać istniejące w parku mu-
rowane groby, rozpraszając kości
spoczywających w ciszy i spokoju
pod konarami szumiących wieko-
wych drzew dawnych dzielnych
wojowników polskich, którzy on-
giś polegli na polu czynnej walki
o wolność i niepodległość Ojczy-
zny, czy też usnęli pod ciężarem
cichej pracy duchowej dła tejże
niepodległości.

Jakiemi pobudkami kierowali
się ci panowie, czyniąc to? Chyba
że nie w celu poszukiwania ja-
kichś zabytków archeologicznych,
gdyž żaden z nich kwalifikacyj na
archeologa nie ma, a widocznie
żądni znalezienia cennych, jak nie-
sie fama, skarbów klasztornych,
no i oczywiście jako rdzenni Ro-
sjanie choć w tak niski i nikcze-
mny sposób kontynuowali dalsze
krzywdy, wyrządzane od wieków
przez ich przodków narodowi pol-
skiemu.

Co gorsza, że czynią to ludzie,
będący urzędnikami  państwo-
wymi (jeden z tych panów jest
urzędnikiem Sądu Okręgowego w
Lidzie, drugi obrońcą sądowym,
trzecia pracowała w urzędach są-
dowych, czwarty zaś równieżpra-
cował w gminie, sądzie i nad-
leśnictwie).

Wieść, która gruchnęła o tych
niecnych wybrykach zacietrze-
wionych szowinistów rosyjskich,
do głębi poruszyła miejscowe spo-
łeczeństwo, posiadające tak świe-
tne tradycje idei niepodległościo”
wej z walk powstańczych, bowiem
wydało z siebie tak słynnego do-
wódcę oddziałów powstańczych
ś. p. Ludwika Narbutta, poległego
na polu chwały w pobliskich stąd
Dubiczach — właśnie społeczeń-
stwo to z najwyższem oburzeniem
i niepokojem oczekuje należytej
i szybkiej reakcji ze strony władz
miarodajnych.

Sprawa, zdaniem mojem, nie
wymaga dalszych komentarzy i
mimowoli nasuwa się li tylko jed-
no pytanie, coby się stało, gdyby
ludność polska postąpiła w po”
dobny sposób w stosunku do
mniejszości narodowych (Rosjan,
Litwinów lub t. p.), w mniejszym
nawet stopniu obrażając jej uczu-
cia i pamiątki narodowe — na-
pewno zaraz wpłynęłaby skarga
aż do Ligi Narodów. 4 š

To też podając powyższe do
wiadomości publicznej szerszego
ogółu, sądzę, że cała opinja pu-
liczna żywo się tem zainteresuje,

właściwe zaś czynniki rządowe
doprowadzą do należytego i naj-
surowszego ukarania winnych i
położą kres dalszym zabiegom
niszczycielskim szanownych pa-
nów właścicieli Koleśnik.

W, końcu uważam za wskazane
dodać, iż w znacznym stopniu,
a bodaj że i całkowitą przyczyną
tak śmiałego i niczem nieskrępo-
wanego postępowania i wybryków
wspomnianych właścicieli Koleś-
nik jest liczne ześrodkowanie ele-
mentu rosyjskiego w miejscowych
sferach inteligencji urzędniczej aż
tak dalece, że ilościowo przewyż-
sza liczbą swą z czasów przed-
wojennych i prerogatywy, z jakich
sfery te korzystają (naprzykład
jeden z uczestników profanacji
śrobów klasztornych, który przed
wojną nadawał się zaledwie na pi-
sarza gminnego, obecnie jest se- |
kretarzem Sądu Okręgowego).

1 -. Miejscowy.
—

Z pogranicza.
Przemytnicy w potrzasku.

W rejonie odcinka graniczne-
go Filipów przechwycony został
nocy wczorajszej większy prze-
myt w postaci tytoniu i sacha-

ryny.
Kontrabanda ta skierowana zo-

stała z Litwy do Polski i była
eskortowana, aż przez 5 przemyt-
ników uzbrojonych w rewolwery.
Natknąwszy się jednak na zacza-
joną zasadzkę K. O. Pu prze-

z posiadanej broni, gdyż momen-
talnie zostali rozbrojeni.
mytnicy nie zdążyli zrobić użytku

Keklano jū
linią and.
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Z KRAJU.
Dalsze ofiary piorunów.

(8 Burze które w dalszym ciągu
nawiedzają wileńszczyznę wciąż
powodują nieszczęśliwe wypadki
i ofiary w ludziach. W powiecie
mołodeczańskim od uderzenia
pioruna zabity został mieszkaniec
zaścianka Lantosy Józef Lantos.
W czasie uderzenia pioruna obok
Lantosa znajdował się jego są-
siad Wincenty Pawłowski, który
doznał lekkiego poparzenia nóg.

  

+ GWORNIANY. Na skutek sta-
rań Komitetu Opieki nad Wsią
Wileńską „Ognisko Kolejowe* wy-
syła swój zespół teatralny do sze-
regu miejscowości Wileszczyzny
z przedstawieniami popularnemi
na które się złożą dwie sztuki, a
mianowicie „Obrona Częstowy“ i
„Azja Tuhajbejowicz“.

Pierwsze takie przedstawienie
odbędzie się w najbliższą niedzie-
lę dnia 7 sierpnia we wsi Wornia-

Oflara
W dniu wczorajszym podczas

kąpieli w rzece w Rudziszkach
utonął mieszkaniec miasta Wilna

: Zabój
| W lesie państwowym w od-

ległości 4 kilometr. od wsi Lejpu-
Ё ny gm. olkienickiej znaleziono

zwloki Jana Auktolisa lat 30,
Pierwsze dochodzenie policyj-

. ne stwierdziło, że pojechał wspom-
niany gospodarz do lasu po
mech, wóz przewrócił się i przy-

W gm. mickuńskiej pow. wil.-
: trockiego we wsi Wierzby Polskie,
' w domu Wincentego Budkiewi-

cza w czasie zabawy powstała
bójka w czasie której Michał Du-
nowski został ugodzony nożer”

— dtonęła M- =
10 wychow>-"
kowie
Se”

Uto

„arja Sudnik lat

„ака sierocinca w Ra-

podczas
„isłocz. : S

— Utonęła Anna Pietrusiewi-

 kąpieli w rzece

Trupa „Ogniska Kolejowego
£ _ Wileńszczyzny.

W powiecie dziśnieńskim we
wsi Rondary w czasie przenoszenia
snopów żyta z pola została rażona
piorunem Nadzieja Koturko lat 18.
Trzeci śmiertelny wypadek spo-
wodowany uderzeniem pioruna
wydarzył się w miasteczku Nowy
Pohost pow. brasławskiego. Od
pioruna została zabita Jadwiga
Morawska 26 lat.

ZN x '

w objeździe

ny, gdzie odegraną zostanie sztu-
ka „Azja Tuhajbejowicz” z udzia-
łem znanego artysty teatrów wi-
leńskich p. Leona Wałłejki.

Przedstawienie to będzie udo-
stępnione najszerszym warstwom
przez wyznaczenie najniższych
cen wstępu na widowisko, które
wynoszą od 50 gr. do 2 zł.

Przedstawienie odbędzie się w
sali kooperetywy „Swit“,
* sr

kąpieli.
B. Kodesz, zam. przy ulicy Ki-
jowskiej. Zwłoki topielca wydo-
byto. я

5 Ё м о.
krył Auktolisa, i w ten sposób
poniół on śmierć od uduszenią
Jednakże dalsze dochzdzenie po-licyjne naprowadziło na ślady,które pozwała przypuszczać, że wtym wypadku ma się do czynie-nia z morderstwem. Dalsze da-chodzenie wtoku.3

* Krwawy finał zabawy. eg
okolicę serca.
„ Jaden z -

Z : usobników przyjmu-

z udział w bójce, Czesław

* „ko został zatrzymany, drugi

Bolesław Bąk — zbiegł. =

nęli.”
bwa lat 4 w Jeziorze Maruga

w pow. brasławskim. ь

= Utonął pastuch PawełMił-

lo, lat 17, we "wsi Rusiny, gm.

hruzdowskiej pow. postawskiego.

DZIENNIK WJLENSKI

SPORT.
Pierwsza wiadomość z Ameryki.

Wczoraj dodatkiem nadzwy-
czajnym „Dziennik Wileński" za-
wiadomił pierwszy o sukcesie
Kusocińskiego w Igrzyskach Olim-
pijskich.

Wiadomość o zdobyciu przez
Kusocińskiego pierwszego miejsca

Manifestacje
_ Nadeszła do Helsingforsu wia-
domość o niedopuszczeniu do star-
tu w Igrzyskach Olimpijskich e-
kordzisty świata Nurmiego, któ-
remu koalicja niemiecką, scentra-
lizowana w Międzynarodowej Fe-
deracji Lekkoatletycznej, zarzu-
ciła, iż jest zawodowcem, prze-

kreślając w ten sposób dalszą:
jego karjerę sportową.

or,

w biegu na 10.000 mtr. wywołała
całkiem „zrozumiałą radość śród
sportowców i jeszcze więcej spa-

Kres panowania brylantów
Okres od 1880 do 1890 r. był w

dziejach Afryki Południowej fan-
tastyczną «bajką o zakopanych
skarbach. Odnalezienie kopalń
brylantów stworzyło olbrzymie for
iuny z niczego, zbogaciło kraj cały.

i htęgowała. zainteresowanie е Jak zwykle w takich razac
iadź walic , PRZE” działał przypadek. Pracujący prz

Vater jśrzysk Olimpijskich, któ- budoóa: kolei 20Likas =
dolna. szym ciągu trwają w Los południe od stolicy Transwaalu,

A

w Zinlandji. ё
>) Wiadomość ta w Helsingforsie
wywołała ogromne oburzenie.
Młodzież wyległa na ulice i z wro-
giemi okrzykami przemaszerowała
demonstracyjnie przez główne uli-
ce miasta.

Cała Finlandja jest wstrząśnięta
tą niesprawjedliwością i zapowie-
działa pro'test, który będzie jednak
już po 'czasie. 2

Dalsze wyniki olimpijskie.
Dalsze wyniki oli"vy! S mpijskie.

: W ostatniej Chr przed odda-
niem numeru *pod prasę nądeszł
m 3 da!sze szczegóły z Igrzysk
"MP" skich.
{7 Czas Kusocińskięgo na 10.000
mtr. ma wynosić 30 min. 12 sek..
Czas ten jest o 6 sekund lepszy od
rekordu olimpijskiego. Za Kuso-
cińskim o 8 metrów przybiegł Finn
Virtanen. /

Pławczyk w trzeciej kolejce
odpadł na wysokości 187 cm.

W) skoku wzwyż zwyciężył Kana-
dyjczyk wysokością 198 cm.

Heljasz cisnął kulą tylko 14 m.
50 cm. Zwyciężył Sexton.

Walasiewiczówna w rzucie о-
szczepem udziału nie brała, rezef-
wując swe siły do rzutu dyskiem,

Polacy, prócz Kusocińskiego,
zawiedli. Cała teraz nadzieja spo-
czywa w dalszym ciągu na Kuso-
cińskim, który jutro biegnie 5000
mtr., i na paniach, które w rzutach:
powinnyby pierwsze zająć miejsca,

Tanisiści polscy przegrali w Rydze. ;^
Wczoraj w turnieju tenisowym,

jaki się odbywa w Rydze przy
udziale tenisistów Niemiec, Czech,

Litwy, Łotwy i Polski, było szereg

sensacyj, a największą:wywołała

przegrana graczypolskich,którzy

w pierszych dniach turnieju byli

typowani na zwycięzców.

Maks Stolarow przegrał z mi-

strzem Estonji Lesnerem 6:1, 8:6.

Przegrała również nasza para.

Bracia Stolarowowie przegrali z

parą Lesner (Estonia), Marsza-

weśś (Czechosłowacja) 6:1, 6:3,

1:5. e: rSPE)

nowa książka p. t.:

rzyzłońć gospodarczaświa
prasę drukarską.już opuściła

Zawiera następujące rozdziały:

i. Równowaga gospodarstwaI. stotne fakty i zagadnienia.

Jedyne zwycięstwo odniosła
Polka Rudawska, która pokonała
mistrzynię Estonji Nemenning w
stosunku 6:4, 6:4.

Porażka Stolarowów wywołała
ogromne zdziwienie, zwłaszcza, że
nie liczono się wcale z tenisistami ,
Estonji, którzy okazali się bardzo|
dobrymi graczami.

Z MI= ;

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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„Zakochany“.

Czy kochałbyś 2
mnie tak samo, gdyby na rusztowaniunieostrcż-

stracił cały nie,

On: Czy naprawdę go
?

Alež nic podo- zz przystawię drabi-
nę

On: Oczywiścle, zeko- zą
chalbym cię tak samoi

minuty mamy fajrantl

KAMAN

Pretorji, inżynier Szwed, Chrystjan
Uggla, wpadł na pomysł poszuki-
wania diamentów w tych okoli-
cach. Szczęście nie dopisało mu —
nie znałazł nic. W kilka miesięcy
później przygodny poszukiwacz,
niejaki Cullinan, rozpoczął w tej
samej okolicy poszukiwania, uwień
czone odrazu niezwykłem powo-
dzeniem — znalazł on bowiem naj
większy brylant na świecie, t. zw.
od jego imienia „Cullinan*, znaj-
dujący się obecnie w posiadaniu”
rządu Wielkiej Brytanji. Stawszy
się miljonerem, Cullinan założył po
tężną spółkę eksploatacji kopalń

byszów zrobiło wielkie fortuny w
ojczyźnie diamentów, np. Cecil
Rhodes, Alfred de Barney, Barna-
to, Albu etc. Wkrótce ci nowi mil-
jonerzy założyli syndykat dla
wspólnej eksploatacji kopalń i
sprzedaży diamentów. Tak powsta
ła słynna, światowa spółka „De
Beers Corporation", która owład-
nęła później światowym rynkiem
brylantów.

Podczas wojny, a zwłaszcza po
wojnie, gdy powstały fortuny i no-
wobogaccy, gdy inflacja poderwa-
ła wiarę w pieniądz, brylanty sta-
ły się najbardziej poszukiwaną
trwałą wartością i poszły w górę.
Były to czasy niesłychanego powo-
dzenia dla De Beers Cy i zwyżki

Kres temu położyło jednak od-

7 cen brylantów.

krycie nowych, niesłychanie boga- |
* tych pól diamentowych w Lichten-
*berg, w Transwaalu. Groziła in-

„ łlacja brylantów, Wykupiono za- |
7 tem nowe kopalnie tylko po to,

diamentów p. f. „Premier [Diamond r* aby je zamknąć. Ale i to już nie
Mine“. l si4

Historja z Cullinanem nie była
wyjątkiem w dziejach pól diamen-/

osadnik,
że dzieci

towych. Pewien
Nickirk, spostrzegł, ba-

i spadała na łeb na szyję. A wraz z |
bac) tem, zaczęto wyzbywać się brylan-

<+| pomogło. Brylantów było za dużo
na rynkach światowych, cena ich

i tów i rzucać je na rynek sprzeda-
wią się kamykami blyszczącemi, (4 ży. Akcje De Beers spadają gwał-
odkupił je od nich, potem odprze- townie na giełdach, cena ich obni-
dał znów za 45,000 funtów guber- $Ą ża się i wynosi zaledwie dziesiątą
natorowi Południowej Afryki, ten:
zaś sprzedał je już za cenę 1 miljo-'
na funtów lordowi Dudley,
zkolei wyzbył
sumę 3 miljonów funtów!

Wobec takich sukcesow, do
Afryki Południowej zaczęły napły-
wać tłumy poszukiwaczy ze wszy--
stkist stron świata: w r. 1870 by
ło ich zaledwie 100, w r. 1872 liczo
no ich już 5,000, a w r. 1876 w
Kimberley Hill nagromadziło się
35.000 ludzi, poszukujących fortu-
ny. Nie był to oczywiście kwiat
ludzkości, to też prezydent Trans"
waalu, stary Kriiger, zagaił kiedyś
swą przemowę na zebraniu przed-

„Moi drodzy przyjaciele chło-
{ Р, mieszczanie, przemysłowcy,
( złodzieje, bandyci, mordercy, nowi
przybysze i inni.,.*

Wielu z pośród nowych przy-

Kilka lat temu.

Pewien murarz stąpriął

spadł lecz zdążył
chwycić się deski i za-
wisł w powietrzu.
— Trzymaj się przez

chwilę! —woła towarzysz.

— Tylką się śpiesz, bo
chwiłę _ musiałbym

puścić deskę: za trzy

wać na

 

bo budyń ma się goto-

4 część wartości nominalnej. Nastę-
puje krach. Tak się skończył

7 który "epopeja wielkich fortun, fantastycz
się brylantów za **nych bogactw, leżących dziś mart-

wo w ziemi,

GIEŁDA. )
WARSZAWA (Pat.) 1. VIII. 1852 r

Białogród 123,95—124,26—123,64.
Hołandja 359,30—360,20—358,€0.
Londyn 31,33—31,35—3!,50—31,18.
Nowy York 8,923—8,943—8 903,
Mowy York kabel 8,928—8,948—3,908,
Paryż 34 92—35,06—34 83,
Praga 26,41—26,47—26,35.
Szwajcarja 173,85—174,28—173,42.
Włochy 45,40—45,62—45,18
Berlin 212,00.
Tendencja niejednolita,

4'/, poż. inwest. 96,60. 5%/, konwers
36. 4% dolar. 48'|,—48,75—48,70. 7“,
poż. stabllizacyjna 48'4—49'|,—49. 10 /,
kol. 101. 8% L. Z Ziem. 46',. 4' .
Z. Ziem. 37,75. 8'/, L. Z. m. Warsz. 55,63
—56—56'/,—57. 8'|, L. Z. m. Łodzi 55,90.
89/4 L. Z. Piotrkowa 50!,. Tendencja dla
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pożyczek niejednolita, dla listów moc- 2
niejsze.

| ZEBYEOTWWSKWDSTOWA A A

ннне A AEEAWADAMI Pd tyko Jedno danie?рта /
Oni; A tak, mój drogi

Widzj sz kiedy kotlety za-

[| l Mil i ezęli; się smażyć, byly-
* by się o mały włos przy-

Mgła.

ranku przechodził przez

ра i wpadły midobu- ujjicę londyńską Trafai4
dynia, a zupę musiałam

gar Sąuaro Anglik z
zużył: do zalania ognia

Francuzem.

małym ogniu.

Frencuz, jak w Anglji

ju

0,

Pewnego mglistego po”|

— Takiej mgły, rzekł с

nisma w žadnym kra-|

przepraszam, |   Wszelkie Owady

" NISZCZY   

światowego przed wojną i skutki wojny. Ill. Obroty handlowe

w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-

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

łość gospodarstwa światowego. VII. Racjonalizacja. VIII. Ró-

wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne i spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka

| kryzys ustroju gospodarczego. XI, Ruch naturalny ludności

a przyszłość gospodarcza. XIl. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. XIII. Ogólne wnioski I przewidywania,

Mieszkania
Kupno , —_-_ц_! i pokoje { -

Sprzedaż | SPRAWY | odparł
l

PIANINA Sprzedam z powodu wy-
zupełnie Jazdu 2 domy drewnia«

ne o 9 mieszkaniach.
Ziemia własna.
miejski zauł.

nowe
(wielo-
letnia
gwaran-
cja) zł.

 

Anglik, widzia-
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ZAPROSZENIA,

Bona z szyciem poszu- | RUŻNE KSIĄŻKI
kuje posady do starszych

e dzieci. Może wyjechać. DO OPRAWY
Ma b. dobre świadectwa

Grodzkie na Imię Szejte- "eminisiamssnasaosmus
la Frieda zam. przy ul.
Bakszta 12—un. się.

R sy odWąs EE są
W ogrodzie publicznym pokoje z całkowitem u-

Dr. Ginsberg dwie aszapa bawią trzymaniem do wynaję-
„ się w dorosłe damy. cia. — Na miejscu je-

sw) yk — A czy pani w tym zijoro, łodzie, las, od o-

i wszelkie inne owady, rozpylając zną:

ny ogólnie środek owadobójczy Flit,
rozumiem?
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go dancingu transmitują
dziś muzykę taneczną,

w żółtych blaszankach z czarną opaską

i žolnierzykiem. dziecko? : ; 2 й WYKONYWAi Е . :›'‹'1'1“?“\.1.4—8 ЮЕ\{"Oczywiście, droga a CERA Wok LS IANA wieka 273 оа dr AL NS

= 3 el. 56 Pan A 9943—0 o Młode małżeństwo. .
‹ i d t wyłącznie w herme- tel. 567. i do tego jeszcze bli: :

OE aceCiak niaczaskach. UDEInicla. F=—=5 On: Co to, dziś na o-CJECZOÓ MIKU

PST ai i ii i i a iiODWEDCKĄ
PAOK RKDTSSIGITAS NSASNIEBKEIROS

REFUS KING. 33)

„Pieniądze albo życie”.
— Powiedziałem już, że nie mogę wujowi po-

wiedzieć — rozgniewał się Barry, którego nerwy były

w stanie silnego napięcia. — Chcę, żeby on się czuł

bezpieczny. Chcę, żebyprzypuszczał, że nie domy-

ślamy się niczego. Pewnie wuj myśli, że zwarjowa”

łem. Niech i tak będzie. Wfiytłumaczę się, gdy już

będzie po wszystkiem. Złapiemy go w pułapkę. ||

— Poco to, kochany chłopcze? Czy nie lepiej

złapać go, ot, tak poprostu, bez, żadnych sztuczek?

Kapitan Wickstrom zaopiekuje się nim skutecznie.

— Nie, wuju. On mi zabrał dwa jedyne „wiado-

me mi dowody jego identyczności i z pewnością znisz

czył. Jeżeli mu się będzie podobało, to do końca

wycieczki dosiedzi spokojnie, pożegna się z towa-

rzystwem przy wylądowaniu i potem albo będzie w

„dalszym ciągu mordował, albo żył zwyczajnie towa”

rzyskiem życiem. Nie mógłbym go zatrzymać, boby

mnie wyśmiał i kazał aresztować jako warjata lub

oszczercę. I wobec prawa byłby w porządku. |

— A więc to jeden z nas — rzekł z lekkiem

westchnieniem Antoni. *

Bary spostrzegł, że się zdradził i zmarszczył

czoło. ' 3

— Tak. — przyznał. — Nierad jestem, že wuj

się tego dowiedział. Musi się panować nad AA

tak jak nigdy w życiu. Idzie o to, żeby on się ra

absolutnie bezpieczny, bo inaczej on nas przechy-

trzy, nie my jego. To jest genjalna bestja. Przypusz-

czam, że w ciągu czterdziestu lat swojej „karjery po”

pełnił tylko jedną omyłkę, tę, po której go pozna-

łem, ale on jeszcze o tem nie wie.

— Skąd ta pewność? 3 :

— Pokażę wujowi. Przyłapał mnie na badaniu

przez szkło powiększającekilku maleńkich włókie-

nek wełny, które zdjąłem ze szpikulca do papierów

na biurku radjotelegrafisty. Człowiek, który skradł

sztylet, to jest Micah Thrumm, zaczepił o niego rę-

kawem... p: {

m Wiec to byla ta twoja „centka”?

—Właśnie. Właśnie włókienka były czarne, a

zatem pochodziły od wieczorowego garnituru któ-

regoś z gości. Stwierdziłem odrazu na miejscu, że

Smith nie posiada ubrania z czarnego sukna. Ale to

odkrycie nie dowodziło jeszcze niczego. Mogłem

coprawda porównać próbki wełny z garniturów go-

ści, chociaż nie mogłem być pewny, że tamte włó-

kienka pochodziły z ubrania wieczorowego. Przed

ponownem zbadaniem centki przejrzałem uważnie
kolekcję odbitek daktyloskopowych, zrobionych
przez Jonesa i odkryłem coś, co w związku z włó-
kienkami dało mi absolutny dowód identyczności

Micaha Thrumma. Może wuj sobie wyobrazić, co
się ze mną działo.

—Lepiej ty wyobraź sobie, co się ze mną dzie”
je — odparł Antoni.

— (Cierpliwości! Wiem, że wymagam od wuja
trudnej rzeczy, ale za parę godzin przyzna mi wuj
rację. Wuj zdradżziłby się odrazu. Wuj nie umie u-
krywać swoich uczuć. Przypuśćmy, że Micah
Thrumm wdałby się z wujem w pogawedkę. Czy
wuj potrafiłby zachować się zupełnie swobodnie?
Bardzo wątpię.
— I ja też — przyznał Antoni. — Czy on bę-

dzie ze mną rozmawiał?
— Naturalnie.
— Na Boga! — rzekł Antoni.
— Micah Thrum — ciągnął Barry z przejęciem

urodzonego detektywa — nie wie o mojem odkryciu
w związku z odbitkami daktyloskopowemi, chociaż
sama robota Jonesa była mu na rękę. Tak dalece
więc jestem bezpieczny, Przypuszcza, że jedyną
moją poszlaką były te włókienka wełny i wie, że
nie zdążyłem jeszcze wziąć próbek z garniturów in-
nych gości dla porównania.
— Czy chciał cię zabić poto, żeby ci odebrać

te włókienka?
— Nie, przypuszczam, że c

głuszyć, bo chyba mógł Р
przypušcili szturm do dr

   

i przewróciłem biurko, Runęliśmy razem na podło
gę, ale ja wyržnąlem o coś głową i zemdlałem. Wte-
dy przecież mógł mnie zabić. A więc jasna rzecz,
że chodziło mu tylko o odebranie.mi centki. Na nie-
szczęście dla nas musiał być w porządnym strachu,
bo skonfiskował mi również całą kolekcję odbitek
daktyloskopowych, a właśnie one naprowadziły
mnie na trop jego omyłki, prawdopodobnie jedynej
saa jaka mu się wydarzyła w ciągu czterdziestu
at.
— W takim razie — rzekł zupełnie oszołomio-

ny Antoni — niemasz żadnego dowodu i nie możesz|
$o zdemaskować...

— Właśnie — zgodził się Barry. — Ale muszę
i mogę zdobyć jedną rzecz, której on nie zniszczył
do ostatniej możliwej chwili, bo w takim razie po*%.
łożyłby koniec swojej kryminalnej karjerze. Nie
wiem dokładnie, co to jest i gdzie on to trzyma, ale
wiem, że w chwili nowego zamachu będzie to mu-
siał mieć przy sobie! Musimy go zatem sprowoko-
wač do nowego zamachu!
— Col
— Tak, wuju!
— Na Billingsa?
— Tak.
— Ależ, mój drogi chłopcze,

(c. d. n.)
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