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KONSTANTY TUREK
Radny Izby Rzemlešiniczeį w Wilnie

I Starszy Cechu Mieszanego Rzemieślników Chrześcijan w Brasławiu
zmarł śmiercią tragiczną “ Brasławiu w dniu 30 lipca 1832 r, prze-

ywszy
Cześć pamięci dzielnego rzemieślnika I uspołecznionego oby-

Rada I Zarząd Izby Rzemieślniczej w Wilnie.

Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa

rzymskiego.—Żydzi a islam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij:

ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Žydzi
a rozbiory Polski.-—zydzi a zmartwychwstanie Polski—
Finanserja żydowska. —, Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskiej historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
( HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Rieje

Jerczolimskie 17 m. 5.
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Gwałtewna burza nad Gdynią wyrządziła

dużo szkód w porcie i okolicy.
GDYNIA (Pat.) Wczoraj w go-

dzinach nocnych, wskutek szale-
jącej nad Gdynią i okolicą ulewy,
zerwane zostały mosty kolejowy
i kołowy na szosie obok kanału
portowego, prowadzącego do
Oksywja. Ulrząd Morski przystąpił
natychmiast do naprawy obu
mostów. Burza poczyniła szereg
szkód w porcie Jacht-Klubu na
nadbrzeżu Wilsona.  Kapitanat
portu, zaalarmowany, że w porcie
Jacht Klubu zerwany został z
boji jacht „Mohort*, na którego
pokładzie znajdowało się 2 ludzi,
natychmiast wysłał na pomoc

holownik „Ulrsus”, który jednak
nie mógł zbliżyć się do wyrzu-
ćonego na płytkie miejsce jachtu.
Dodatkowo wysłana motorówka
„Pilot II* dopłynęła do „Mohorta”
i odprowadziła go z powrotem
do portu Jacht-Klubu. Nad ra-
nem podobnie zaalarmowano ka-
pitana portu, iż zerwany został
jacht „Lida“. Jacht ten, wyrzu-
cony na nabrzeže Wilsonowskie,
został silnie uszkodzony. Również
zerwany został z kotwicy olbrzy-
mi jacht „Temida I“. Jachty znaj-
dują się obecnie w stoczni gdyń-
skiej.

Dymisja p. Zabierzowskiego.
Dotychczasowy komisarz rzą-

dowy na m. Gdynię p. Z. Zabie-
rzowski, w dn. 15 b. m. wyjeż-
dża na urlop, z którego już nie

powróci. Na jego miejsce miano-
wany będzie p. Seweryn Czerwiń-
ski, dotychczasowy inspektor sa-
morządowy w min. spr. wewn.

Równocześnie zaszła zmiana na
stanowisku zastępcy komisarąa.
Na miejsce p. Bederskiego, który
objął starostwo pow. płońskiego,
mianowany został p. Włodzimierz
Szaniawski, dotychczasowy za-
stępca naczelnika wydziału w mi-
nisterstwie komunikacji,

Huragan w Brześciu n. Bugiem.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj wieczorem rozszalała się ogromna burza

nad Brześciem n. Bugiem.

Huragan zerwał dachy z kościoła, powyłamywał omalże wszyst-

kie drzewa, oraz zniszczył sto słupów telegraficznych.

Dwa domy murowane runęły z powodu krótkich spięć, powsta-

łych z zerwania sieci elektrycznych, poniosły śmierć dwie osoby.

Na ulicach huragan, wywracając drzewa, zranił 20 osób.

Strajk w rzeźni warszawskiej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dzis w godzinach rannych wybuchł nagle strajk

pracowników rzeźni miejskiej w Warszawie, zagrażając miastu brakiem

dostawy mięsa. Wobec nieprzejednanej postawy robotników rzeźni,

dyrektor rzeźni zawezwał do siebie Zarząd Związku Kupców bydła

i powierzył im ubój i szlachtuz wołów i nierogacizny. AS asi
Prezes Związku Kupców Bydła zwrócił się do rezerwy policyjnej

o eskortę, która obstawiła cały kompleks rzeżni miejskiej, strzegąc

pracy przed wrogą postawą strajkujących. bój bydła odbywa się

normalnie pod eskortą pollcyjną.
Strajkuje około 200 robotników rzeźni.

Strajk w zakładach użyteczności publicznej
we Lwowie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

LWOW. Dziś rano wybuchł nagle strajk robotników i pracowni-

ków miejskich we wszystkich zakładach użyteczności publicznej—

Tramwaje miejskie, elektrownia i wodociągi stanęły. в

Strajk spowodowany został 10 proc. obniżką uposażenia praco-
wników miejskich.

Na walnem zgromadzeniu w Teatrze Rozmaitości jednogłośnie
uchwalono kontynuować strajk.
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Straszliwa katastrofa samolotowa.

DURBAN. Pat — Zdarzyła się

tu wstrząsająca katastrofa samo-

lotowa. Aeroplan, w którym

znajdowała się młoda lotniczka

miss David, w 2 minuty po star-

cie stanął w płomieniach i runął

na ziemię. Wśród szczątków sa-

molotu znaleziono już tylko zwę-

| kości nieszczęśliwej lotnicz-

Samolot zapalił się stosunko”

wo na niewielkiej wysokości,

wskutek czego obecni na lotnis-
ku dokładnie widzieli przebieg
katastrofy. Widok był tak wstrzą-
sający, że kilku znanych miejsco-
wych lotników, będących świadka=

mi katastrofy, oświadczyło, że
wyrzekają się na zawsze swej
karjery iotniczej i już nigdy nie
wsiądą do samolotu, *

Telefon Redakcji.

  

  

  

   
   

[L
Cena“numeru 20 gr.

Nr. 187,

 

 

Nowa faza sprawy pana ven Rintelena.
(Teleionem od wlasnego korespondenta.)

WARSZAWA. Zatarg o zdjęcie flagi państwowej przez członka
poselstwa niemieckiego, von Rintelena, wchodzi w nową fazę.

W nocie złożonej w M. S$. Z.
właściciel posesji, w której mieszkał,

von Rintelen twierdził, jakoby
naruszył prawo eksterytorjal-

ności, umieszczając flagę w ogródku, należącym do jego mieszkania.
Tymczasem pełnomocnik prawny właściciela posesji oświadczył mini:
sterstwu, że taras i ogródek nie objęte zostały kontraktem wynajmu
mieszkania, wobsc czego nie objęte są prawem eksterytorjalności.

Wobec oświadczenia pełnomocnika prawnego posesji, gdzie von
Rintelen mieszkał, sprawa przybierze iany obrót, gdyż von Rintelen
nie będzie mógł nadal zasłaniać się naruszeniem  eksterytorjalności

swego mieszkania.

Rintelen opuszcza Warszawę.
BERLIN (Pat.) „Berliner Ztg.

am Mittag” donosi, że niemiecki
chargć d'affaires w Warszawie o-
puszcza dotychczasowe stanowi-
sko, aby objąć w urzędzie spraw
zagranicznych kierownictwo wy-
działu francuskiego. Pismo zazna-

cza, że od dłuższego czasu zde-
cydowane jest, że następcą jego
będzie radca Schliep, który dłuż-
szy czas czynny był w Moskwie
i wogóle zajmuje się polityką
wschodnią.

Nieuzosadniony alarm w poselstwie
niemieckiem.

WARSZAWA. Nocy onegdaj-
szej około godziny l-ej nad ra-
nem komenda policji została zaa-
larmowana telefonem z poselstwa
niemieckiego, mieszczącego się
przy ulicy Pięknej Nr. 17, że na
dachach domów, w kwadracie
między ul. Piękną, Marszałkow-
ską, Koszykową i Mokotowską w
pobliżu dachu nad pałacykiem po
selstwa, znajdują się jacyś oso-
bnicy.

Zaalarmowana komenda wy-
słała natychmiast na miejsce po-
gotowie policyjne pod dowódz-
twem oficera inspekcyjnego nad-
kom. Zdanowicza.

Policja, przybywszy na miej-
sce, otoczyła cały wspomniany

kwadrat i przystąpiła do szczegó-
łowego przeszukiwania wszystkich
posesji.

Podczas tego, w gmachu po-
selstwa zauważono wyraźny nie'
pokój, co raz z okien wychylala
się jakaś głowa.

Tymczasem wszystko wskazuje
na to, że byli to jacyś dwaj zło-
dzieje, którzy przez dach usilo-
wali włamać się do mieszkania
artystki Sokołowskiej, zam. w do-
mu Nr. 28 przy ul. Koszykowej.

Zbudzona artystka spłoszyła
ich i złoczyńcy zbiegli. Mimo dro-
biazgowych poszukiwań, policja
nigdzie nic podejrzanego nie zna-
lazła. Poselstwo niemieckie zosta-
ło uspokojone.

Terror w Niemczech wzmaga się.
BERLIN (Pat). Ubiegła noc w

Monachjum miała przebieg nad-
zwyczaj burzliwy. Niewyśledzeni
dotychczas sprawcy dokonali sze-
regu zamachów na wielkie sklepy,
rzucając do wnętrza bomby, które
jednak nie wybuchły. Podpalono
pozatem urządzenia na stadjonie
imienia Dantego oraz schronisko

młodzieży socjal-demokratycznej,

gdzie również ekspłodowało kilka
podłożonych bomb. Straż ogniowa
z trudem zdołała opanować poża-
ry. Prasa, donosząc o nowych

aktach terroru, zaznacza, iż rząd
niemiecki nie coinie się przed
wprowadzeniem kary śmierci na
uczestników zamachów i przed
ogłoszeniem cywilnego stanu wy-
jątkowego, o ile fala terroru nie
ustanie. Równocześnie w szeregu

którzy nielegalnie dostarczali wię-
kszą ilość broni palnej do Sa-
ksonji. Chodzić tu ma o dostar-
czenie około 500 rewolwerów i 25
tysięcy naboi.

BERLIN (Pat), Doniesieniom
o zamachach bombowych i napa-
dach rewolwerowych w  Niem-
czech, dokonywanych przeważnie
w nocy, niema końca. Prócz wia-
domości o serji aktów terroru w
Monachjum nadchodzą informacje
o coraz to nowych wykroczeniach.
W/ miejscowości Meulauken w
Prusach Wschodnich do wnętrza
urzędu sądowego rzucono bombę,
która, wybuchając, wznieciła po-
żar. W Ortelsburgu rzucono bom-
bę do domu towarowego. Bomba
wznieciła pożar w budynku i wy”

rządziła wielką krzywdę. O bój-
dzielnic miasta doszło do krwa-") kach między hitlerowcami i ich
wych starć pomiędzy komunistami
i hitlerowcami. Pogotowie poli-
cyjne musiało wielokrotnie po-
wracać na jedno i to samo miej-
sce. Kilku uczestników bójek od-
niosło cięższe i lżejsze rany. W
miejscowości Mayen wywiązała
się wczoraj wieczorem ostra wal-

ka między stahlhelmowcami i ko-

munistami, w której wyniku jeden
stahlhelmowiec został śmiertelnie
ranny.  Interwenjowała policja,
aresztując 10 komunistów.
Berlinie dokonano również kilka
obław w lokalach, uczęszczanych
przez komunistów i znaleziono
pewną ilość broni palnej. Aresz-
towano dwóch handlarzy broni,

Czego żądają
BERLIN (Pat.) Po powrocie z

Monachjum przywódca narodo-

wych socjalistów kpt. Goering od-
był dziś konferencję z ministrem

spraw zagranicznych von Neura-
them. Rozmowa—jak donosi pra-

sa—dotyczyła warunków, od któ-
rych narodowi socjaliści uzale-

žniają wstąpienie do gabinetu.

Oficjalne rokowania w tej spra”

wie podjęte mają być przez czyn”

niki miarodajne w przyszłym ty*

godniu, Hitler żąda oddania mu

przeciwnikami politycznymi dono-

szą z Olsztyna. — Wśród ludności

Prus Wfschodnich panuje — w/ś
doniesień prasy — wielkie wzbu-
rzenie. Przewodniczący chrześci-

jańskich i socjalistycznych związ-
ków zawodowych zwrócili się do
władz policyjnych o wydanie od-
powiednich zarządzeń, gdyż w
przeciwnym razie robotnicy będą
musieli chwyrić się środków samo-
obrony. Z powodu naprężonej sy-
tuacji policja zabroniła urządzania

manifestacyjnych pogrzebów ofiar
ostatnich wypadków, jak to pro-

jektowali zarówno komuniści, jak

i hitlerowcy.

hitlerowcy.
w gabinecie Rzeszy teki kan-
cłierza oraz ministerstw Spraw
wewnętrznych, pracy i gospo-
darki, a obok tych warunków

narodowi soscjaliści wysunęli sze-

reg postulatów politycznych, mię-

dzy innemi żądanie niezwłocz-
nego rozwiązania partji komu-
nistycznej i przyznania sztur-
mówkom hitlerowskim prawa do
samoobrony przed: atakiem ko-
munistów.

Hitler nie uzna protokułu lozańskiego
LONDYN. „News Chronicle"

zamieszcza wywiad swego przed-
stawiciela z Hitlerem, który o-

świadczył, że w razie objęcia wła-

dzy przez jego stronnictwo pro-

tokuł lozański nie będzie ratyfi-

kowany. Nie może być mowy o

koalicji stronnictw, a hitlerowcy

dążą do wprowadzenia ustroju

wzorowanego na faszyžmie. Na

pytanie jaki jest stosunek hitle-

Austrja przyjmuje
WIEDEN, Pat.—Komisja Głów-

na Rady Narodowej przyjęła pro-

rowców do sprawy rozwiązania
partji komunistycznej. Hitler od-
powiedział „Za 6 tygodni dowie
się pan o mojej odpowiedzi na
to pytanie“. Następnie Hitler za-
znaczył, że rząd narodowo-socja-
listyczny uzna wprawdzie handlo*
we długi prywatne, ale będzie
się domagał obniżenia stopy pro-
centowej. Przeciętna stopa pro-
centowa winna wynosić 3 proc.

protokuł lozański.
tokuł lozański z formalnemi za-
strzeżeniami.

zagmknięą 6 si.
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Teorje nordyczne - —
jako parawan imperjalizmu niemieckiego.
Pod powyższym tyłułem zamieszcza „Kurjer lLwowski* bardzo ciekawy

artykuł dr. Karola Stojanowskiego, który pozwalamy sobie w całości przedru-

kować ze względu-na aktualną treść, wykazującą, jak to Niemcy „nauko-

wo” uzasadniają zaborcze apetyty.

Ideologja społeczno - politycz-
na obozu hitlerowskiego opiera się
jak wiadomo, przedewszystkiem
na starej doktrynie rasowej, przy-
pisującej rasie nordycznej najwyż-
sze walory cywilizacyjne. Obóz
nordyczno : hitlerowski propaguje
hasło znordyzowania społeczeńst-
wa niemieckiego, oraz wogóle świa
la germańskiego.

Chodzi poprostu o to, aby tak
ukształtować życie, by rasa nor-
dycznego długogłowego blondyna
osiągnęła większy przyrost natural
ny, aniżeli inne elementy rasowe.
Mpżna to będzie uskutecznić naj-
pierw przez propagandę, zdążającą
do tego, aby ideałem doboru mał-
żeńskiego stała się rasa nordyczna.
Propagandę tę uprawia się nie-
tylko przez niezliczone wprost wy-
dawnictwa, zwłaszcza wydawnict-
wa obrazkowe, ale przez specjal-
ne instytucje pośrednictwa mał-
żeństw nordycznych, oraz sztukę
i literaturę nordyczną.

Do takich wystąpień propagan
dowych w bardzo wielkim stylu na
leżała znana uchwała lekarzy na-
rodowo - socjalistycznych, dotyczą
ca związków małżeńskich z kobie-
tami rasy nordycznej, oraz rozkaz
do członków t. zw. „Schutztaffel'*
(S. S.) Partji Narodowo - Socjali-
stycznej, na mocy którego mogą
oni żenić się jedynie z kobietami
rasy nordyczno - germańskiej.

Nadziei na zwęikszenie się dro-
gą przyrostu naturalnego rasy nor
dycznej nie opierają hitlerowcy je-
dynie na propagandzie. Dążą oni
do pewnych zmian społecznych i
ustrojowych, któreby protegowały
ów upragniony przyrost naturalny
rasy nordycznej. Chcą zatem sfery
hitlerowskie osadzić możliwie wiel
ką ilość elementu nordycznego na
roli, wychodząc z tego założenia,
że wiejski, rolniczy tryb życia po-
woduje większy przyrost natural-
ny. Osadnicze te tendencje prowa
dzą do idei wielkiego państwa pan
nordycznego, któreby zabezpieczy
ło dla „rasy nordycznej” możli-
wość rozwoju, przedewszystkiem
zaś potrzebną przestrzeń do osad-
nictwa. Wedle artykułu von Wro-
chema („Das dritte Reich“, Wei-
mar 1930. „Die Sonne“. str. 7 —9)
granice tego państwa miałyby się-
gać do Adygi po biegun północny
i od Anglji po zachodnie granice
Rosji. \

Nad zrealizowaniem naszkico-
wanej powyžej utopji spoleczno -
politycznej pracuje juž dzisiaj spo-
ro sił nietylko w Niemczech, ale
też szeroko poza ich granicami.
W pierwszym rzędzie idą oczywi:
ście niemieckie mniejszości naro-
dowe we wszystkich okolicznych
państwach. Pozatem jednak Niem-
cy organizują w innych pań-
stwach germańskich specjalne
ośrodki polityczne, mające na celu
stworzenie „rzeszy nordycznej“.

Na razie ośrodki takie działają u
Flamandów, w Danji, Norwegji i w
Szwecji.

Równolegle z akcją polityczno-
organizacyjną prowadzi się odpo-
wiednią podbudėwkę „naukowa“
do tych niemieckich planów anek-
sjonistycznych, _ nacechowanych
bezdenną megalomanją i egoizmem
Podbudówka ta robiona jest na
wzór znanej starszemu pokoleniu

koncepcji niemieckiej „Miteleuro-
Py“, która, jak to ogólnie wiadomo,
odegrała tak wielką rolę w nie-
mieckich przygotowaniach wojen-

nych, które doprowadziły do woj-
ny światowej. W czasie tej wojny
wybito „Mitteleuropie', mającej
na celu podbicie dla Niemiec kra-
jów na linji Berlin — Bagdad, naj-
ważniejszy ząb, t. j. starą habsbur-
ską Austrję. Niemieccy aneksjoni-
ści, ochłonąwszy po klęsce wojen-
nej, przeprowadzili jedynie rewizję
swych politycznych dróg i środ-
ków, pozostając przy tych samych
celach. Chcą oni dalej ujarzmić i
podbić świat, może nawet na swej
ulubionej linji Berlin — Bagdad,
ale przy pomocy innych sił policz-
nych. Rozbitą Austrję zastąpić
chcą państwami germańskiemi.
Stwierdzić pozatem trzeba bez-
stronnie i z pewnem uznaniem dla
realizmu politycznego sfer, które
dokonały tej rewizji środków a-
neksjonizmu niemieckiego, że za-
miana jest dobra. Austrja była prze
cie organizmem napoły słowiań-
skim i na skutek tego niesłychanie
niepewnym. W razie gdyby zorga”
nizowanie „rzeszy nordycznej” u-
dało się, to Niemcy uzyskałyby w
miejsce niepewnego tworu niemiec
ko-słowiańskiego, jakim była Au-
strja, sprzymierzeńców jednople-
miennych i powiązanych mistycz-
ną ideą przynależności do rasy nor
dycznej.

Warto tu przykładem zilustro-
wać, jak Niemcy suggerują swoim
i obcym swoje apetyty aneksjoni-
styczne. Oto w popularno - nauko
wem piśmie, wychodzącem u Leh-
manna w Monachjum, zatytułowa”
nem „Volk und Rasse'', pojawił się
w tym roku (zeszyt 1, str. 8—18)
artykuł Ewalda Banse'go, zatytu-
łowany „Ueber den Zusammen-
hang von Landschaft und Mensch".
Jest on o tyle ciekawy, że poraz
pierwszy bodaj publikuje się tam
mapę „przyszłej rzeszy nordycz-
nej“. Oczywiście tak swej mapy
autor nie nazywa. Jest to bowiem
narazie geograficzne przygotowa-
nie niemieckich planów politycz-
nych, tak jak swego czasu była
„Mitteleuropa“.

Autor zakreśloną przez siebie
całość nazywa „Germanisches A-
bendland'. Ma to być organiczna
całość geograficzna, gdzie czło-
wiek jest najściślej powiązany z
krajobrazem.
W danej chwili nie będę się

zajmował bagażem naukowym ar-
tykułu, gdzie obok trainych może
myśli są i dziecinne nonsensy, a
zajmę się tylko samą mapą. Wi-
dzimy więc z niej, że oprócz tery-
torjów narodowych germańskich
(właściwa Rzesza Niemiecka, Aust
rja, Danja, Szwecja i Norwegja,
Anglja, Szkocja i Irlandja) należą
do tego „Germanisches Abend-
land“ prawie w całości Czechy,
Litwa i Łotwa, prawie połowa Pol-
ski, oraz wybrzeża państw bałty-
ckich. Najgorzej jednak okrojono
Francję, której większa część we-
szła w skład germańskiej jednostki
antropogeograficznej. Oczywiście
znalazła się tam także Belgja w ca
łości. Potęga Niemców wyszlaby
z całą wyrazistością dopiero wte-
dy, gdyby na mapie narysowano
jeszcze powiększone bodaj do Czar
nego Morza Węgry, no i odpowie-
dnio spreparowaną Ukrainę. A pa
miętać trzeba, że już są mnogie to-
my na ten temat, co więcej ,„Ger-
manisches Abendland' już się za-
czął realizować. A co na to zainte-
resowani?

WOJNA DOMOWA W MANDŻURII.
PARYŻ. (Pat). Raport, złożony

w japońskiem ministerstwie mary-
narki, stwierdza, że wczoraj po po-
łudniu grupa około tysiąca party-
zantów, częściowo w mundurach

żołnierzy chińskich, zbliżyła się do
Ying-Keou i poczęła ostrzeliwać
miasto, Raport dodaje, iż japońscy
strzelcy przybyli wczoraj na kontr
torpedowcach i krążowniku do
Ying-Keou i wyparli z miasta ban-

dy partyzanckie.
PARYŻ. (Pat). Agencja Rengo

donosi, że według informacyj, jakie
otrzymało japońskie ministerstwo

ny, kilku przywódców band
partyzanckich, które podczas walk
z japońskimi oddziałami wojsko-
wymi, zniszczyły Hejlung-Kiang,
postanowiło poddać się Japończy-
kom na wiadomość o kompletnem
rozproszeniu oddziałów gen. Maa.

 

 

Niebywała powodź w Mandżurii.
MOSKWA. (Pat). Z Charbina

donoszą, że wskutek wylewu rze-
ki Sungari, zatopione zostały przed
mieścia Charbinu. W okolicy Cici-
kar wskutek wylewu rzeki Nonni
woda miejscami dochodzi do linji

kolejowej wschodnio-chińskiej. Na
południe od Cicikar przestrzeń za-
lana wynosi 100 km. wskutek
czego zalanych jest kilka stacyj i
przerwana jest komunikacja.
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ZMIANA ORJENTACJI?
Jest rzeczą wiadomą, że naj-

wpływowsze dziś w Polsce sfery,
wywodzą się z tak zw. czasu

" wojny „aktywistów”, czem się

tłumaczy niejedno posunięcie w

dziedzinie polityki zewnętrznej,

nejeden nietakt w stosunku do

najpoważniejszego sprzymierzeńca

naszego — Francji, niejedno ustę-
pstwo na rzecz Niemiec, jako też
cała orjentacja, skierowana wy*

raźnie na wschód.
Niespodzianie, w ostatnich cza-

sach zaszła stanowcza zmiana.
Świadczy o tem cały szereg wie-
ców i demonstracyj protestujących
przeciwko zachłanności niemiec-
kiej, zorganizowanych przez stery

sanacyjne, świadczy o tem tak po-

ważny, realny czyn, jakim niewąt-

pliwie było podpisanie paktu z So-
wietami o nieagresji, przekreślają-

ce stanowczo dotychczasową poli-

tykę wschodnią, co bardzo fatal-

ne wrażenie wywarło u naszego

sąsiada zachodniego.

' Nareszcie organizacja „święta

morza“,.. Protestujemy jak najbar-

dziej stanowczo przeciwko insy-

nuacjom prasy niemieckiej, jako-

by owo „šwieto“ mialo charakter

agresywny w stosunku do Nie-
miec. Bynajmniej. Natomiast było
ono wyrazem stanowczej goto-
wości całego narodu polskiego,

bronienia do ostatniej kropli krwi

przeciwko wrogim zakusom na-
szego obecnego stanu posiadania,
naszego dostępu do morza i od-

wiecznie polskiej ziemi pomor-
skiej. Gotowość ta przebijała wy-
raźnie z bardzo umiarkowanej
skądinąd mowy pana Prezydenta
Mościckiego, znacznie dobitniej
podkreślił to w swej przemowie

b. minister p. Kwiatkowski, jako
też prezes Ligi Morskiej gen.

Orlicz-Dreszer, a więc ludzie czo-

łowi w sanacji i w pierwszej bry”
gadzie. Z tej właśnie racji „Kurjer
Poznański", pismo krytycznie na-

stawione w stosunku do obecnych
kół rządowych, stwierdza z uzna-

niem, że
ww Gdyni na rzecz hasła „frontem

do morza”, na rzecz orjentacji zachodniej

manifestowali — oprócz tłumów — tak-
że ci, którzy doniedawna za esencję

„polskiej racji stanu uważali orjentację

wschodnią.”

Czyżby to naprawdę była
„zmiana orjentacji”, a jeżeli: tak

—zapytuje „Kurjer Poznański” —

„Czy jest to uświadomienie na
stałe, niezależne od zewnętrz-
nych konjunktur politycznych?

Oprócz powyższych, bardzo za-
sadniczych, ma tež „Kurjer Po-
znatiski“ bardzo uzasadnione wąt-
pliwošci,

nifestacji

lową?
„Święto morza było niewątpliwie du-

żą i silną manifestacją propagandową

nawewnątrz i razewnątrz, ale trzeba

pamiętać, że o przyszłości narodów de-
cydują nie nastroje świąteczne, lecz
realne, codzienne, konsekwentne, twar-
de wysiłki pracy i walki. W sprawie
niemieckiej więcej, niż w jakiejkolwiek
innej.

Te same objekcje w stosunku
do owego „święta morza”, urzą-

dzonego w czasach niezmiernie

ciężkich, ze znacznym nakładem
kosztów mieliśmy również, co wy*

raziliśmy w numerze środowym,
na tem miejscu, w artykule p. t.
„Na co to było potrzebne?” Na

powyższe pytanie nie mogliśmy
znaleść zadowalniającej odpowie-
dzi Może ją znajdziemy, skoro
zmienimy pytanie w ten sposób:
„Komu to było potrzebne?”

Zdaje nam się, że odpowiedź
na to pytanie, pośrednią wpraw-
dzie, ale bardzo przekonywującą,
dał już żydowski „Nasz Przegląd”,
który pisze w n-rze 209:

„Wojna, narzucona żydostwu świato-
wemu przez barbarzyński hitleryzm, zo-
stanie w ten czy inny sposób stoczona.
Jak w każdej wojnie, strony zaintere-

sowane poszukają sojuszników. Narodo-

wa Demokracja dowodzi, że w wojnie
tej Polska nie powinna się angażować po
stronie Żydów, ponieważ „niebezpieczeń-
stwo żydowskie" jest tak samo groźne,
jak niebezpieczeństwo niemieckie.

Jeżeli obóz rządowy nie przeciw-
stawi się czynnie temu poglądowi, to
będzie musiał zrezygnować z posługi-
wania się atutem żydowskim na terenie

międzynarodowym.”

Parę wierszy dalej czytamy, że
międzynarodowe żydostwo zasta-
nawia się:

„nad kwestją ewentualnego powie-
rzenia Polsce inicjatywy w ostatecznej
rozgrywce z hitleryzmem,”

Czyżby zmiana orjentacji, jaka
zaszła w stosunku do Niemców
w obozie doniedawna wybitnie
filoniemieckim, była odpowiedzią

była odpowiednią i ce-

' na powyższe propozycje? W. ta*
kim razie możnaby jedynie stwier-
dzić, że szydło żydowskie wyj-
rzało z worka sanacyjnego.

ар Nugi о 

czy forma podobnej ma-.

Na szczęście oferta żydowska

spotkała się ze stanowczą odpra-
wą na łamach prasy narodowej.

Czołowy organ obozu narodowego,

„Gazeta  Warszawska* wręcz

oświadcza:
„I niech żydzi nie udają naiwnych,

którzy nie rozumieją tego, że inicjatywa

dyplomatyczna walki z hitleryzmem i

antysemityzmem niemieckim ma wszel-
kie cechy mięszania się do wewnętrz-

nych stosunków Niemiec, szczególnie

przy dzisiejszem naprężeniu, jakie panuje

pomiędzy Polską a Niemcami, musi do-

prowadzić do nieobliczalnych następstw.

Następstwa te, powtarzamy, raz jeszcze

grožą bezpośrednio naszemu bezpieczeń-
stwu. Wbrew temu, co pisze „Nasz

Przegląd", żydzi chcą „wojny żydow-

skiej” i manewrują na terenie zagranicz-

nym w ten sposób, by hitlerowcom przy-

najmniej nią zagrozić. Zapominają tylko,

że czasy się zmieniły i Polska nie da

się użyć. za narzędzie do wymierzania

swoim kosztem sprawiedliwości” dla

narodu wybranego."

Na ten sam temat zamieściło
także „Słowo Pomorskie” arty-

kuł, pod bardzo wymownym ty-
tułem „Targi żydowskie z sanacją.
Żydzi chcą Polskę wynająć do
walki z Hitlerem."

Artykuł kończy się następują-
cemi słowami:

„Takiemu frontowi żydowsko-sana-
cyjnemu trzeba się przeciwstawić. Spo-
łeczeństwo do walki z Niemcami w obro-
nie zagrażonych naszych ineteresów sta-
nie zawsze. Mamy jednak prawo doma-
gać się, by czujność narodu i jego goto-

wość do odparcia fali germanizmu, nie

była wykorzystywana dla anonimowego
mocarstwa żydowskiego."

Żydzi zdają sobie doskonale

sprawę z tego, że sanacja posiada
wprawdzie w tej chwili znaczne
wpływy, że jednak opinja nie jest
po jej stronie i że wbrew tej opinii
niczego nie zdziałają. To też we
wczorajszym, czwartkowym nume-
rze (215) „Nasz Przegląd”, polemi-

zując z „Gazetą Warszawską”,
stara się zręcznie wycofać z całej

sprawy, lub przynajmniej ją zba-
nalizować:

„Hitlerowcy grożą wywłaszczeniem i

represjami w pierwszej linji żydom

wschodnim, a zatem przeważnie polskim,
więc obrona ze strony Polski nie byłaby
„interwencją obcą”. Co się zaś tyczy

wojny, to my jej nie chcemy, a jeśli

endecy także nie, to dobrze, że przy-
najmniej na jednym punkcie się zga-

dzamy.”

Jeżeli chodzi o żydów — oby
wateli polskich, to korzystają oni
zagranicą z opieki naszych przed-
stawicielstw dyplomatycznych i

konsularnych conajmniej w tej sa-

mej mierze, jak rdzenni Polacy —

jeżeli nie więcej, zwłaszcza jeżeli

się weźmie pod uwagę ogromne
zażydzenie naszych zagranicznych

placówek. Ależ nie to przecie

miał na myśli „Nasz Przegląd”,
pisząc przed tygodniem: „Wpjna

(sic) narzucona żydostwu świato-

wemu przez barbarzyński hitle-
ryzm, zostanie w ten czy inny

sposób stoczona” oraz że między”

narodowe żydostwo zastanawia się
„nad kwestją powierzenia Polsce

inicjatywy w ostatecznej roz-

śrywce z hitleryzmem”, dodając
groźbę, że jeżeli obóz rządowy nie

przyjmie na siebie tego zadania,

„to będzie musiał zrezygnować

z posługiwania się atutem żydow-
skim na terenie międzynarodo-

Jeżeli na początku niniejszego

artykułu poruszyliśmy  kwestję

zmiany orjentacji, to po-

tem, co się rzekło, stwierdzić

w pierwszym rzędzie należy, że

zaszła istotnie zmiana orjentacji...

w obozie żydowskim, który do
niedawna zaprzedany duszą i cia-
łem Niemcom, naraz, pod wpły-
wem wzmagającej się tam fali

hitlerowskiego antysemityzmu,
stał się niesłychanie wojowniczy,
grozi „stoczeniem wojny“ 1 —

powtarzając słowa „Naszego Prze-
glądu'* — „poszukuje sojusznika”.
a raczej nie sojusznika tylko —
„najemnika”, któryby za żydów
wojnę tę stoczył.

Czy zmiana orjentacji, jaka

niemal jednocześnie zaszła w sto-

sunku do Niemców w obozie
sanacyjnym, posiada jakikolwiek
związek z tamtą, czy jest to tylko
przypadkowy zbieg okoliczności,
na to nie możemy odpowiedzieć,

Jedno tylko stwierdzić może-
my z całą stanowczością, że naród
polski stanie zawsze jak jeden
mąż w obronie swych granic czy
to wschodnich czy zachodnich,
swego morza... ale nieda się użyć

do wydobywania cudzych kaszta-
nów z ośnia czy to hitlerowskiego,
czy sowieckiego, czy jakiegokol-
wiek innego.

Nie damy sobie dmuchać w
kaszę, ani też sami wtrącać się
będziemy do wewnętrznych spraw
naszych sąsiadów, '

DZIENNIK MILERSE!

Z prasy.
Ziemianie powinni płacić.
„Dzień Polski” ogłasza okólnik

Zarządu Głównego Związku Zie-
mian, zwrócony przeciwko uchwa-
le ziemian z pow. Płońsk, którzy
postanowili nie płacić zobowiązań.

„Do ostatnich granic możliwości —
twierdzi Zarząd Główny Związku Zie-
mian — do najdalej posuniętego kresu
wysiłków rolnicy powinni w porozumie-
niu z wierzycielami swymi regulować
swe zobowiązania i dokonywać płatności:
tylko takie hasło utrzyma zaufanie kre-
dytowe i umożliwi bez katastrofy całego
życia społecznego prowadzenie układów
pojednawczych, do których otwierają
drogę ostatnie dekrety. Na metody cięć
doraźnych i rozstrzygnięć jednostronnych
nie może sobie pozwolić dziś jeszcze Pol-
ska, — tembardziej rolnicy polscy.

Komunizm w sanacji.

W] lipcowym numerze „Рай-
stwa Pracy“, organu bojówkar-
skiego „Legjonu Młodych”, Rys-
kalczyka, Kujawskiego i tp.
sztandarowy przywódca tej grupki
młodzieży „państwowej” p. Leon
Stachórski (oczywiście „,komen-
dant"!) w artykule p. t. „Literatu-
ra“ w ten sposób pisze o koniecz-
ności aktywnej pracy jednego po-
kolenia młodzieży „państwowej':

„W ciągu tych 25 lat coś ze siebie
musimy dać. Ale bez naśladownictwa są-
siadów. Jeśli już ma być komunizm, to
niech będzie to polski komunizm, który
nie wyklucza możliwości procesyj w dniu
święta Bożego Ciała po ulicach stolicy,
który nie zabrania głowie Państwa być
na spowiedzi Wielkanocnej, który nie
walczy z tradycjami, przy którym —
wreszcie — rządzić Polską nie będą lu-
dzie o zakrzywionych nosach.'*

Przypomnijmy sobie, jak to za-
wrzało w sanacyjnej prasie, gdy
„programowy“ występ p. Dembiń-
skiego z Wilna określono jako ko-
munizm. „Sanacyjni* dziennika-
rze prześcigali się nawzajem w
dążeniach do wykazania, że „ideo-
lojga“ p. Dembińskiego i jego
kompanów jest zupełnie zgodna
z sanacyjną teorją „państwo-
wości”, a endecy wszędzie widzą
komunistę,

Oficjalne wypowiedzenie się
oficjalnego p. Stachórskiego w
oficjalnym organie jest wielce
znamienne, P. Stachórski jest
„polskim komunistą”. Inna rzecz,
že „komunizm“ p. Stachórskiego
jest trudny do zrozumienia. Jak
zresztą cała „ideologja państwo-
wa“.

„Zlot cór Koryntu”,
W, warszawskim „Lunaparku“

odbyła się w tych dniach zabawa
pod obiecującym tytułem,Wieczór
stomianych wdowcėw“'. Zabawę tę
reklamowano na słupach w sposób
budzący obrzydzenie i odrazę. Oto
pierwszy punkt programu: Zlot cór
Koryntu. I tak dalej, w podobnym
stylu i rodzaju.
„W związku z tem pisze sana-

cyjny „Kurjer Polski“;
„Nie zwracaliśmy uwagi na tę ohydę,

nie chcąc w ten sposób skierowywać za-
interesowania młodzieży w kierunku im-
prezy Luna Parku. Obecnie jednak uwa-
żamy za swój obowiązek zająć się tem
zjawiskiem.

Nie jst ono, niestety, odosobnione.
Raz po raz pojawiają się na rynku wy-
dawniczym plugawe książki, pisane w do-

Sprawa v.
W związku z tą głośną dziś

sprawą pisze „ABC”:
„Baron v. Neurath, baron v. Rinte-

len i cała niemiecka prasa dowodzą, że
p. baron v. Rintelen miał prawo własno-
wolnie usunąć flagę z parkanu kamienicy
p. Radeckiego, ponieważ kilkadziesiąt
centymetrów drzewca flagi polskiej wy-
stawało na ogródek przytykający do
mieszkania p. barona v. Rintelena, co
miało być naruszeniem praw eksterytor-
jalności.

Przedewszystkiem należy stwierdzić,
że jakkolwiek p. baron i jego dzieci ko-
rzystają z ogródka p. Radeckiego, to
jednakże ogródek ten nie jest wynajęty
przez p. barona v. Rintelena, co łatwo
stwierdzić w kontrakcie najmu, Skąd
więc immunitet na cudzym ogródku?

A jakżeż ze sprawą rzekomego „na-
ruszenia eksterytorjalności" przez po-
licjantów?

datku wołającą o pomstę do nieba pol-
szczyzną (niedawno wyszła taka książka
rzekomo na temat stosunku sjonizmu do
komunizmu, w rzeczywistości pełna por-
nografji, książka, rojąca się od błędów
językowych). Przed kilkoma miesiącami
pewien teatrzyk, który obecnie skonał
śmiercią suchotniczą, reklamował się w
sposób, przypominający reklamy wyro-
bów gumowych, obecnie mamy „zlot cór
Koryntu”,

Widocznie nasze władze — policja,
cenzura, uważają, że zadaniem ich jest
jedynie baczenie, by w dziedzinie poli-
tycznej nie dopuszczano się tak zwanych
przestępstw antypaństwowych. Stanowi-
sko to jest zbyt ciasne. Ludność mapra-
wo, by chroniono ją w równej przynaj-
mniej mierze przed zohydzaniem języka i
ordynarną, wyłącznie na zysk obliczoną,
pornograiją“.

Uwagi powyžsze dotyczą nie
tylko policji warszawskiej... Zre-
sztą nie jest to wina policji — to
system.

Na pobojowisku grunwaldzkiem,

„Kurjer Warsz.* zamieszcza na-
stępującą impresję z pobojowiska
grunwaldzkiego:

„A oto wieś Stymbark.

Duża, silnie zniemczona wieś całko-
wicie opanowana jest przez hitlerowców.
Na wszystkich murach sławiące
„wielkiego Adolfa" napisy. Polskość Ma-
zowsza pruskiego, oglądana przez pryz-
mat Stymbarku, wygląda gorzej, niż źle.

Ach, ta oberża w Stymbarku! Jest
w jej głębi pokoik, przeznaczony dla do-
stojniejszych gości. Zdobny w portrety
Hindenburga i Bismarcka, zawiera on
również jedno curiosum, o którem nie-
podobna nie wspomnieć: oprawiony w
ozdobne ramki, patrjotyczny wiersz, po-
święcony obu bitwom grunwaldzkim, —
tej z roku 1410 i tej z roku 1914.

„Bei Tannenberg, bei Tannenberg,

gross waren uns're Siege!”, +

Okazuje się z tego utworu, że rów-

nież i pierwsza bitwa grunwaldzka była

walnem zwycięstwem niemieckiem,
No, a gdzież jest pole bitwy drugiej?

W pobliżu miasteczka Olsztynka
(Hohenstein) pobudowany został olbrzy-
mi pomnik drugiej bitwy grunwaldzkiej
(„Tannenbergdenkmal”). Jest to obszer-
na budowla z dużym dziedzińcem po-
środku, — złożona z wieńca masywnych,
wielkich baszt. Jest to budowla poświę-
cona poległym za Niemcy żołnierzom, —
ich ofiarności i bohaterstwu. W obliczu
takiego pomnika nie miejsce na tanią
ironję, biorącą sobie za cel zły smak
pruski — niepodobna się jednak po-
wstrzymać od obserwacji, że t. zw. no-
woczesny styl w architekturze, odpo-
wiedni może, gdy chodzi o więzienie, lub
browar, zawodzi gdy go stosować do
dzieł, mających być wyrazem nie ma-
terjalnych potrzeb lecz ducha. — Nie-
podobna również nie przypomnieć sobie,
że młodzież polska, iwialająt w peł-
nem zadumy skupieniu mauzoleum obroń-
ców Lwowa, obchodzi się jakoś bez da-
nia tamże na miejscu ujścia swym na-
miętnościom sportowym. U stóp pomnika
bitwy grunwaldzkiej, — nieomal na gro-
bach poległych żołnierzy, — urządzono
na użytek wycieczek młodzieży niemiec-
kiej wielkie boisko sportowe.

Groby poległych... Widzi się je tutaj
co krok, wszędzie przy drogach na po-
lach, we wsiach. I wokół samego pomni-
ka. Wiele jest między niemi grobów z
prawosławnemi krzyżami, — ze steore-
typowym napisem „Hier ruhen 10, 30,
100, czy 300 russische i Ležą
w nich prawie wyłącznie polscy chłopi,
— bo to pułki z Kongresówki walczyły
pod Grunwaldem po stronie rosyjskiej.

Po stronie niemieckiej, jak wynika z
tablic pamiątkowych na pomniku, wal-
czyły w ogromnej liczbie pułki poznań-
skie, pomorskie, warmijskie, mazurskie,
śląskie. Polacy walczyli więc przeciw
Polakom.

Nie walczyli napróżno,
zginęła, wyrosła z ich krwi!”

Rintelena.
Wszyscy świadkowie zajścia twier-

dzą, a p. baron v. Rintelen chyba nie za-
przeczy, że policjanci znaleźli się w (nie-
eksterytorjalnym) ogródku, wezwani tam
przez p... Rintelena.

Jasno z tego wynika, że nawet
wyimaginowany przez p. barona Rintele-
na bieg wypadków wyraźnie przemawia
na jego niekorzyść,

A teraz przestańmy się obracać w
sferze absurdalnych „zagadnień” i inter-
pretowania wyimaginowanej przez stronę
niemiecką rzeczywistości.

Dyplomacja, korzystająca na całym
świecie ze specjalnych przywilejów w
państwach obcych, przyjęła tradycją
uświęconą zasadę,  wystrzegania się
wszelkich postępków naruszających już
nietylko przepisy ale i zwyczaje kraju,
w których czasowo przebywa. P. baron
v. Rintelen, jako stary dyplomata, wie
o tem doskonale,"

Ta, co nie

Interpelacja w sprawie ex-kaisera.
BERLIN (Pat.) Prasa donosi z

Fmsterdamu, że niezależnie od
interpelacji posła Bosa, wpłynęła
w Izbie Niższej nowa interpelacja
posła komunistycznego Wynkoo-
pa w sprawie depeszy, jaką były
cesarz Wilhelm wystosował w

dniu 19 czerwca do jednego z
niemieckich pułków kawalerji i
pod którą podpisał się: „Wilhelm,
Imperator, Rex*. Rząd holender-
ski odpowiedzieć ma na obie inter-
pelacje w najbliższym czasie.

 

Za rzucenie krucyfiksem w prokuratora.
Głośną była swego czasu w

Warszawie sprawa Stefana Maro-
na, który po wysłuchaniu wyroku
skazującego go na 4 lata cięż-
kiego więzienia za rozbój, porwał
się z ławy oskarżonych i rzucił
krucyfiksem w prokuratora Cy-
bulskiego.

Uderzenie było tak silne, iż
oparcie fotela została całkowicie
strzaskane, oskarżyciel zaś tylko
dzięki temu, iż w porę zdołał się
uchylić od ciosu, nie doznał
szwanku.

Maron został pociągnięty do
odpowiedzialności za usiłowanie
zabójstwa i skazany znów na 4
lata więzienia.

Wczoraj proces ten był roz-
patrywany przez Sąd Apelacyjny,
dzie na wniosek obrońcy adw.

Święcickiego zbadany został ek-
spert dr. Nelken.

Rzeczoznawca —  psychjatra
stwierdził, że oskarżony działał
pod wpływem silnego wzruszenia
psychicznego wywołanego wyro-
kiem skazującym i był podekscy-
towany płaczem i krzykiem zgro-
madzonych na sali kobiet z jego

rodziny.
W tym stanie rzeczy obrońca

dowodził, iż czyn Marona nie po-
winien być zakwalifikowany jako
usiłowanie zabójstwa, że był to
tylko półświadomy wybryk stano-
wiący nieposzanowanie sądu.

Sąd Apelacyjny zgodził się z
tem stanowiskiem i, zmieniwszy
kwalifikację, skazał podsądnego
na 2 lata więzienia.

KAWWATKPEIIA 

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
SET MES EWOPIRZSZEYCA

Drobne wiadomości.
Gość z Ameryki.

WARSZAWA. Pat.—Bzisiejsza
prasa popołudniowa  podaje,
że w pierwszych dniach wrześ-
nia przybywa do Polski szef
sztabu generalnego Stanów
Zjednoczonych gen. Mac Artuhr.
Gen. Mac Arthur, którego pobyt
w Polsce ma potrwać 5dni, zwie-
dzi ośrodki wyszkolenia wojsko-
wego.

Walijski czarodziej.
Niedawno, w jednym z dzienni-

ków, w artykule, w którym oma-
wiany był Lloyd George, spotka-
łem się z powyższą nazwą w za-
stosowaniu do tegoż polityka. —
Publicysta polski wyrażał się o
nim w duchu niesympatycznym,
wprost nieprzyjaznym, bo inaczej
Polak o takim wrogu Polski, jakim
był Lloyd George, wyrazić by się
nie mógł. Nazywanie go czarodzie-
jem czy czarnoksiężnikiem w cu-
dzysłowie, a więc w tonie szyder-
stwa było i jest zupełnie zrozu-
miałem. Czy jednak dodanie przy-
miotnika „walijski”, pomimo tego,
że Lloyd George jest, sądząc z
nazwiska, istotnie walijskiego po-
chodzenia, było i jest usprawiedli-
wione, można wątpić. Mógłbym na
ten temat coś powiedzieć.

W] początkach bieżącego stu-
lecia interesowałem się ruchem
panceltyckim, który się wtedy za-
czynał, ogarniając wszystkie zie-
mie, mówiące językami szczepu
celtyckiego, a więc Bretanję, Irlan-
dję, część Szkocji mówiącą po cel-
tycku, wyspę Man i oczywiście
Walję, w której regjonalny ruch
Walijski był może najsilniejszyi
najdawniejszy.

Uczęstniczyłem wówczas w
dwóch kongresach panceltyckich
w Carnarvon i Dublinie, latem za-
trzymałem się w Llamberis czyli
Walijskiem Zakopanem, wówczas
nieraz widywałem Eisted fodd owe
podług legendy w odległej, bo aż
przedchrześcijańskiej przeszłości,

Polska ma najdroższą
Dla poczty pierwszym warun-

kiem wielkich obrotów, i tem sa-
mem większych dochodów, jest
niska taryfa, umożliwiająca najszer
szym sierom obywateli posługiwa-
nie się urządzeniami pocztowemi.
Tymczasem taryfa pocztowa pol-
ska jest faktycznie najwyższą w
całej Europie i przekracza nawet
wysokość taryfy pocztowej kra-
jów, których wskaźniki kosztów
utrzymania są niewspółmiernie
wyższe, aniżeli w Polsce, List kra-
jowy o wadze 20 gr. kosztuje w
przeliczeniu na walutę szwajcar-
ską 17,4 w Polsce, podczas gdy w
Anglji kosztuje 11,9, w Niemczech
9,88, we Francji 10,2, we Włoszech
13,5, w Austrji 14,6. Jeszcze gorzej
przedstawia się cennik taryfy
pocztowej polskiej na listy zagra-
niczne, a mianowicie: list o wadze
20 gr. kosztuje:

w Anglji 0,19,8 fr. szw.;
w Austrji 0,29,2 fr. szw.;
w Szwajcarji 0,30 fr. szw.;
we Francji 0,30,4 fr. szw.;
w Niemczech 0,30,8 fr. szw.;
we Włoszech 0,33,8 fr. szw.;

Rewolucja pogańska W Litwie.
Twórca nowej religii pogaskiej

na Litwie, niejaki  Sidlauskas,
wniósł do prezydenta Smetony
prośbę o legalizację statutu nowej
religji.

Liczba wyznawców religji po-
gańskiej na Litwie p. n. „Wisoni-
be'' wynosi 5.000,

Projekt statutu organizacji reli-
gji pogańskiej na Litwie stwier-
dza, iż religja ta oparta jest na na-
šladownictwach starych wierzeń
litewskich. Najwyższą istotą, któ-
rej wyznawcy nowej religji oddają
cześć nadprzyrodzoną, jest bóg
Perkunas. Kapłani tej religji dzielą
się na trzy grupy: Krewejtów, Wir-
szajtisów i Wirszułów. Sam Sidlau
skas mianuje siebie Krewe-Kre-
wajtą, czyli najwyższym arcykapła
nem i gównym apostołem nowej
religji pogańskiej.

Kapłani nowej religji pogańskiej
mają otrzymywać pensje ze skarbu
litewskiego.

Od szeregu lat wiele osób z po-
śród inteligencji litewskiej przy-
znaje się otwarcie do wyznawania
religji pogańskiej.

Jak to wszystko dziwnie przy-
pomina zwarjowaną propagandę

Ludendorfa i jego drugiej „żony”.

Sklepy z akcjami.
wielu większych miastach

Stanów Zjednoczonych powstały
sklepy, których jedynym artyku-
łem sprzedażnym są... akcje wiel-
kich przedsiębiorstw przemysło-
wych. Nowy rodzaj handlu deta-
licznego jest bezpośrednim skut-
kiem kryzysu i spadku kursów
większości akcyj.
,W sklepach „akcyjnych” sprze-

daje się akcje, jak c usteczki, rę-
kawiczki etc., z tą tylko różnicą,
że zamiast na tuziny, w paczkach
po dwadzieścia pięć sztuk. W ka-
żdej paczce, oklejonej etykietą, na
której znajduje się napis „wią-
zanka przyszłościamerykańskiej”,
znajduje się 25 sztuk akcyj,

Handel detaliczny akcjanii idzie
bardzo dobrze, nabywcy rekrutują
się przeważnie z klasy średniej,
z urzędników, drobnych kupców,
pośredników, rzemieślników etc.,
którzy za 50 do 60 dolarów naby-
wają pakiet akcyj, wierząc w ich
zwyżkę w bliższej lub dalszej
przyszłości, gdy kryzys przeminie
i przyjdą znowu lepsze czasy.

Przy kupnie akcyj wypisuje
sprzedawca na każdej akcji na-
zwisko nabywcy, co sprawia, jak
twierdzą właściciele sklepów —
nieźli psycholodzy — dużą sa-
tysfakcję „człowiekowi z ulicy”,
który widzi swoje nazwisko na
akcji Betlehen Steel Comp.

  
mające pochodzić, uroczystości
druidów i bardów. Pamiętam do-
skonale, że w czasie jednej z tych
uroczystości spytałem o Lloyd
Georga, o którym już wtedy, jako
o czynnym polityku słyszałem, a
który w patrjotycznych momen-
tach Walji nie brał udziału. Pyta-
nie skierowałem do jednego z
druidów, a więc członka najwyż- -
szej kategorji walijskiej. Zapytany,
jak to dokładnie w pamięci mej
pozostało, odpowiedział gryma-
sem pogardliwym, skierowanym
do człowieka, którego nazwisko w
owej chwili zostało wypowiedzia-
ne, dodając, że to jest socjalista,
czy coś podobnego. Słowem Lloyd
George, prócz pochodzenia, nic nie
miał wspólnego z Walją i do Walji
z powodu jego działalności nie mo-
żemy mieć żadnego żalu. On sam
jest istotnie postacią specjalnie nie
tylko niesympatyczną, ale wprost
wstrętną. Różne typy dodatniei
ujemne wypłynęły na widownię
dziejów w czasie wojny światowej
i pertraktacyj pokojowych. Wśród
nich ów Lloyd'George przy spra-
wach Śląska i innych między Pol-
ską a Niemcami robił wrażenie, że
jest obrońcą i przedstawicielem
Niemiec. Typ wprost obrzydliwy i
wstrętny. Chodzą obecnie pogłoski
prasowe, że wyjeżdża do Bolsze-
wji. Niechby tam pozostał na
zawsze. Bylby zupelnie na swojem
miejscu.

Alfons Parczewski.

pocztę w świecie.
w Polsce 0,34,7 fr. szw.
Podobne dysproporcje między

taryfą pocztową polską a taryfą
pocztową w innych krajach zacho-
dzą również i w odniesieniu do in-
nych przesyłek pocztowych.

LRTAES ZBAZADŁACLMDRLAIKAS
SZKICE I GBRAZKI.

GRAMOFON.
Sąsiad mój, zatwardziały stary ka-

waler, ma gramofon.

Sąsiad mój jest człowiekiem rozważ-
nym i mądrym, śdyż jest starym kawa-
lerem.

Ludzie tacy są dla mnie niedości-
śnionemi ideałami, Sąsiad mój posiadał

przyjaźń moją i głęboki szacunek... do
czasu, dopóki nie kupił sobie gramo-
tonu...

Cały dzień było spokojnie, ale gdy
powracał do domu, mniej więcej o tej

„samej godzinie, kiedy wracałem i ja...
nastawiał gramofon i grał nieraz do
późna w nocy...

Bywały też wypadki, że nastawiał tę
obrzydliwą machinę o godzinie czwartej
rano.

Gramofon się darł, jak stara ropu-
cha w zalotach...

Byłem bliski obłędu...
Któregoś dnia zachodzę doń z wi-

zytą i proszę:
— Drogi panie, możeby pan był

łaskaw i przestał cały dzień grač na gra-
mofonie i to do tego wciąż tę samą okle-
paną melodję!

— A to dlaczego?!
— Bo jestem bliski obłędu przez

to granie. Straciłem apetyt, nie śpię.
Pańska machina stargała mi nerwy.
— Trudno, drogi panie, ja

muszę!

— A to dlaczego?

— Niech pan posłucha. Jak panu
wiadomo, jestem kawalerem, Było mi
dobrze, ale przyszły starsze lata i po-
Czułem się samotny. Zatęskniłem za
kobietą, za ideałem kobiety, Tęsknota
mnie trawiła — musiałem zaraz znaleść
niewiastę. A ponieważ nie mam znajo-
mych pań, kupiłem sobie gramofon... no
i teraz jestem szczęśliwy,

— Jakto?! Nic nie rozumiem,
— To bardzo proste, Proszę posłu-

chać. Między kobietą, a gramofonem

istnieją tak wielkie analogje, że jedno
zastępuje drugie, i ani się nie zorjen-
tujesz...

Patrzyłem na sąsiada, jak na warja-
ta. Ten mówił dalej:

— Gramofon terkocze ciągle jedno
i to samo — kobieta też, gramofon ma

malowaną tubę, która jest jego orga-
nem mowy — kobiety malują twarze,
Gramofonu pan nie przekonasz, choćby
$adał największe bzdury — kobiety nie
przegadasz pan również, Gramofon jest
reproduktorem cudzej mądrości i dowci-
pu, a i żadna dotąd kobieta sama nic
nie wymyśliła. Gramofon musisz pan
nakręcić, aby się do pana odezwał, ko-

bietę musisz pan również „nakręcić”, by
odezwała się do pana... Gramoion poza
membraną jest pustem pudłem.. a ko-
bieta?(., Gramofon na starość traci
dźwięk, kobieta traci wdzięk... Gramofon
możesz pan znienawidzieć.. z kobietą
kończy się miłość tak samo... Ale gra-
mofon ma wyższość nad kobietą.. Gra-
mofon może pan wyłączyć w każdej
chwili, z kobietą jest to omal nie możli-
we. Gramofon możesz pan wypożyczyć
i sprzedać... sprobój pan to zrobić z ko-
bietą. Gramofon stoi w kącie spokojnie,
kobietę ciągle coś nosi po wszystkich
kątach... Widzi pan więc, dlaczego ku-
piłem sobie gramofon... Jest wcale pięk-
ny, niech pan posłucha!

— Nie, za nici Ale powiedz mi pan,

$dyby się pan ożenił, wyrzuciłby pan tę
machinę z domu?,,,
— ©О ile bym się ożenił (ale cóż, nie

mam znajomości)... gramofon podarował-
bym panu...

grać

Sąsiada mojego postanowiłemwyswa-
tać i jestem już na dobrej drodze, Za-

poznałem go z jednym aniołem, a biedak
ten coraz rzadziej używa teraz gramo-
fonu. M. Junosza, |

  
 

 



 

KRONIKA.
Los pracowników miejskiego wydziału

podatkowego.
„Jak wiadomo, z dniem 1 wrze-

śnia pobór wszystkich podatków
zarówno państwowych, jak i sa-
morządowych, przechodzi od Ma-
gistratu do Wileńskiej Izby Skar-
bowej. Oprócz tego, jak się obe-
cnie wyjaśniło, od dnia 1 stycz-
nia 1933 r. przechodzi do izby
skarbowej również i wymiar po-
datków. W związku z tem w Ma-

gistracie straci pracę od 1 wrze-
śnia około 40, a z dniem 1sty-
cznia 1933 r. 150 pracowników.
Czy pracownicy miejscy zostaną
przyjęci na służbę państwową, na
razie nie wiadomo. Mówi się, że
pensje nowoangażowanych do iz-
by skarbowej pracowników mają
być znacznie niższe, niż pobiera-
ne dotychczas w Magistracie. (I)

Narada w sprawie eksportu drzewa
z Wileńszczyzny.

Na ostatniem posiedzeniu Ra-
dy Naczelnej związków drzewnych
uchwalono zwołać w dniach mię-
dzy 10 a 15 sierpnia r. b. wspól-
ne posiedzenie Rady Związku o-
raz komitetów eksportowych tar-
ticy i papierówki, celem zaznajo-
mienia sfer drzewnych z warun-
kami ekspedjowania towarów drze-

wnych z warunkami ekspedjowa-
nia i przeładunku towarów drze-
wnych przez port w Gdyni.
W posiedzeniu mogą uczestni-

czyć w charakterze gości wszy-
scy członkowie organizacyj drze-
wnych. Posiedzenie to ma się od-
być w Gdyni.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Odnawianie kaplicy Ostro-

bramsklej. Odnawianie kaplicy
Ostrobramskiej powoli zbliża się
ku końcowi.

Obecnie kierownictwo robót
prowadzi prace nad odnawianiem
galerii.

Ostatnio przystąpiono do odna-
wiania strony zewnętrznej kościo-

ła św. Teresy (Ostrobramskiego).

SPRAWY MIEJSKIE.
— Antokoi od czasu powo-

dzi ma zamuloną rurę ścieko-
wą ze szpitala. Onegdaj dele-

gacja mieszkańców dzielnicy An-

tokol złożyła p. wojewodzie me-
morjał z prośbą o wydanie zarzą-
dzenia przeczyszczenia rury pod-
ziemnej, przez którą spływają
wszelkie nieczystości ze szpitala
Wojskowego na Antokolu do
rzeki. Wiosną 1931 roku w czasie
powodzi wylot owego kanału
został zatamowany naniesionym
przez wodę mułem, wskutek cze-

go wszystkie nieczystości nie pły-
ną pod ziemią, a rozlewają się
szerokiem korytem wzdłuż brzegu
rzeki, roznosząc smród. Memorjał
ten podpisały 22 esoby.
— le mieliśmy pożarów.

Jak się dowiadujemy w ciągu
bieżącego roku (od 1 stycznia)
zdarzyły się na terenie Wilnai
najbliższych okolic 173 pożary.

POCZTA i TELEGRAF.
— Remonty iinji telefonicz-

nych. W Wileńskiej Dyrekcji
Poczt i Telegrafow panuje oso-
bliwy zwyczaj. Personel technicz-
ny telefonów -wybiera sobie dla
przeprowadzenia remontów zwy-

kłych godziny jaknajwiekszego

ruchu telefonicznego. Dzieje się
to zazwyczaj w godzinach połud-
niowych. HAbonenci państwowi i
prywatni narażeni są na brutalne
przerywanie rozmowy bo gdzieś
na linji mechanicy chcą poga-
wędzić z sobą. Dzieje się to sy-
stematycznie niemal codziennie.

Trzeba przyznać, że te porzą-
deczki telefoniczne zakradły się
dopiero za obecnej dyrekcji, gdyż
dawniej zdarzały się wprawdzie
wypadki przerywań rozmów dla
remontu ale były stosunkowo
dość rzadkie.

Obecnie t. zw. remonty stały się
istoą plagą rozmówców telefonicz-

nych.
SPRAWY AKADEMICKIE.

—Tradycyjne dożynki aka-
demickie w Legaciszkach. Dnia
6 b. m. w Fkademickiej Kolonji

Wypoczynkowej w Legaciszkach
odbędą się tradycyjne dożynki,

połączone z zabawą ludową. Ze-
spół amatorski odegra dwie lu-

dowe komedyjki p. t. „Werbel
Domowy“ i „Zyd w Beczce*.
Wieczorem dancing towarzyski.
Dojazd do st. Zawiasy pociągiem
odchodzącym z Wilna o godz. 8
min. 5 i o godz. 14 m. 15. Osob-

ne;zaproszenia wysyłane nie będą.
SPRAWY SZKOLNE.

— Instytut Pielęgniarek i Wycho-
wawczyń Społecznych w Wilnie, Kurs
nauki 2-letni, Do instytutu są przyjmo-

wane kandydatki z wykształceniem w za-
kresie minimum 6 kl. gimnazjum, Wy-
kłady rozpoczynają się w październiku

r. b. i będą prowadzone przez profeso-

rów, docentów Uniwersytetu Stefana Ba-

torego w Wilnie, lekarzy specjalistów

oraz pedagogów. Instytut ma na celu
odpowiednie wykształcenie kobiet w ce-

lu przysposobienia do pracy w charakte-

rze higjenistek społecznych, szkolnych
oraz pielęgniarek chorych. Zajęcia prak-
tyczne będą się odbywały w klinikach

i pracowniach Uniwersytetu S. B. oraz
w instytucjach społecznych m. Wilna.
Zapisy są przyjmowane oraz informacje
udzielane codziennie w godz. 5—7 w
lokalu Kursów Pielęgnowania i Wycho-

wania Dzieci przy ul. Mickiewicza
Nr. 22—5, tel. 16-02,
— Roczne Kursy Handlowe M. Prze-

włockiej w Wilnie. Zarząd powyższych
kursów, egzystujących od 1919 roku, za-
wiadamia, iż zapisy przyjmuje sekretarjat
Kursów codziennie w godz. 17—19, w lo-
kalu Szkoły Pisania na Maszynie przy ul.
Mickiewicza 22—5.

Buchalterja: ogólno-handlowa, ban-
kowa, przemysłowa. Arytmetyka handlo-
wa. Korespondencja i biurowość. Nauka
o handlu. Stenogralja. Nauka pisania na

maszynach. ako przedmioty dodatkowe

będą wykładane języki: angielski, fran-

cuski i niemiecki. — Wykłady wieczo-

rowe.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Pod zarządem przymusowym* w

Teatrze Letnim, Dziś farsa Arnolda i Ba-
cha „Pod zarządem przymusowym”.

Jutro o godz. 8 m. 15 „Pod zarządem
przymusowym”,

„Azef* w Teatrze Lutnia. Dziś

sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa p. t.

„Azef”,
Jutro — „Azef”,

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 5 sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Płyty,
które mają największe powodzenie. 15.35:
Kom. met. 15.40: Muzyka tan. (płyty).
16.30: Kom. WiL Tow. Org. i Kół Roln.
16.40: Odczyt. 17.00: Koncert, 18.00:

„O pędzie i liściu — kto czyim kieruje

wzrostem”, odcz. 18.20: Transm. meczu

tenisowego Polska — Węgry. 18.30:

Muz. tan. 19.05: Transm. meczu teniso-
wego. 19.15: Z prasy litewskiej, 19.35:
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Prze-

gląd prasy rolniczej. 20.00: Transmisja z

Šalcburga. 21.35: Feljeton aktualny,

wyśł Kneblewski p. t. „Z zielonej wy-
spy“. 21.50: Komunikaty z Warszawy.
22.00: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Co kto lubi?

Dzisiaj o godz. 15.15 radjo wileńskie
nada wiązankę melodyj z płyt, które
mają największe powodzenie u radjosłu-
chaczy. Będzie to więc muzyka w całem
słowa znaczeniu popularna, dla wszyst-
kich dostępna i zrozumiała,

Koncert z Salcburga.
WZ piątek 5 b. m. rozgłośnie Polskie-

go Radja transmitują od godz. 20 do 21,30
koncert z Salcburga, poświęcony nie-

śmiertelnym utworom muzyki lekkiej,

której najwybitniejszym przedstawicielem

jest Jan Strauss. Jego też twórczości
koncert ten jest poświęcony, Wykonaw-

cą będzie orkiestra FilharmonjiWiedeń-
skiej pod dyrekcją Klemensa Kraussa.

Radjo dla pań.

Letnie wywczasy trwają w całej peł-
ni. Polskie Radjo czyni usilne starania,

aby chwile wypoczynku umilić swoim
radjosłuchaczom. Zamilkły więc poważne

referaty, natomiast rozbrzmiewa muzyka,

feljetony ożywia dowcip, a pogadanki

utrzymane są w duchu poufnych zwie-
rzeń. Taki nastrój posiada również pro-
gram działu kobiecego na sierpień.

A więc w dniu 9 sierpnia o godz.
16,40 p. Żofja Miszewska w pogadance
p. t. „Pani pisze listy” będzie mówiła o
tem, jak kobiety korespondowały daw-
niej i jak korespondują dziś. Prelegentka,
która poświęca się badaniom historji li-

teratury, posiada wiele ciekawych obser-
wacyj o paniach korespondujących, któ-

rych udział w życiu intelektualnem za-
znaczył się właśnie w listach wymienia-
nych z wybitnemi osobistościami epoki.
Dziś rola listu zmalała i kult dla kores-
pondencji zanika powoli. Może więc
zwrócenie uwagi na zubożenie naszego
życia o jeden jeszcze walor indywidualny
okaże się na czasie. Ta

Dnia 24 sierpnia p. M. Ankiewiczowa
po miesięcznej przerwie omówiprzegląd

wydawnictw kobiecych „za lipiec i sier-

pień, wyławiając z perjodyków rzeczy
najbardziej godne uwagi.

——
OFIARY, c

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego”.

E. S. za duszęRE ko-
legi, ś. p. Sylwestra-Przemysława Mako-

wieckiego, pułkownika „ P. zamiast

wieńca na grób — dla najbiedniejszych

Vi Konferencji Wszystkich Świętych

Męsk. T-wa Św. Wincentego a Paulo —

30— zł.
Na Herbaciarnię dla

M. B, P. — 5—zł. с
Na Zakład Ociemniałych — Łaski za

Warszawą: A. Ł. — 5— zł.
sig [w

WYPADKI
— $mierteina jazda na ro-

werze. Ulica Zarzeczna stała się

w dniu wczorajszym widownią

tragicznego wypadku. Zjeżdżający
z góry w kierunku ulicy Młyno-

wej na rowerze niejaki Fleksan-

der Dunowski rozwinął niedozwo-
loną szybkość. Lekkomyślność ta

miała dla niego fatalne następ-

stwa. W pewnej chwili hamulec
odmówił posłuszeństwa i rower

z całego impetu wpadł na ogro-
dzenie, poczem wyrzucony z sie-

dzenia siłą rozpędu Dunowski

uderzył głową w okno wystawo-

we znajdującego się w narożnym

domu zakładu krawieckiego. Szy-
ba została wybita, zaś Dunowski

odniósł bardzo poważne obraże-
nia. W stanie bardzo ciężkim

przewiozło go pogotowie ratun-
kowe do szpitala żydowskiego.
— Poszukiwanie zaginionych. W po-

licjj zanotowano dwa wypadki zaginię-

cia. Zaginął zecer drukarni „Ekspresu

Wileńskiego”, który przed dwoma dnia-

mi wyszedł z domu i dotychczas nie po-

wrócił W. tymże dniu zaginął 16-letni

uczeń koserwatorjum M. Lewin (ul. Po-

pławska nr. 5), który zaginął bezwieści.
Policja wszczęła poszukiwania.

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie"w kościele. W dniu

3 b. m. Jasnowski Ignacy (Pożarowa.19)_

skradł Małyszce Janowi (Śniadeckich: 6)

z kieszeni marynarki, w m gdy Ma-

łyszko był w kościele ernardyńskim,

inteligencji:
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DZIENNIE MILENSEI

(o ma to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Magistrat wileński od lat sze-

regu, niszcząc wszystkie studnie,
źródła i pompy na terenie miasta
(w celu zmuszenia właścicieli do-

mów do szybszego przyłączenia
się ich posesyj do sieci wodocią-
gowej), zapomniał, że zbiorniki
wody na ulicach są w każdem
mieście rzeczą wprost niezbędną,

I tak zagranicą, np. w najbar-
dziej nowocześnie pod względem
urządzeń kanalizacyjnych czy
wodnych zaopatrzonej dzielnicy,
gdzie najmniejszy domek posiada
wszystkie możliwe urządzenia,
a z tych wodociągowe z zimną
i gorącą wodą — ulice i skwery
ponadto ożywiają świeżością swej
bieżącej, czystej wody liczne kry-
nice, fontanny, pompy. Nie mó-
wiąc już o bezpieczeństwie i po-
mocy, jakie stanowią w wypadku
pożaru — spójrzmy na nie pod
kątem humanitarnym.

Proszę popatrzeć przy tego-
rocznych upałach iście afrykań-
skich, jak męczą się biedne ko-
nie — czy to dorożkarskie, czy
furgonów lub przy wozach wie-
śniaków, przyjeżdżających na tar-
$i. Jeszcze przed 7-miu laty mógł
każdy woźnica napoić spragnio-
nego i znużonego konia, gdyż

źródła lub pompy znajdowały się:
1 na ulicy Wielkiej koło skweru,
2 na placu Katedralnym, 1 na ulicy
Św. Anny, 1 na zauł. Iś$nacowskim
róg Dominikańskiej, 1 na placu
Napoleońskim, 1 na placu Łukis-
kim, 1 na Niemieckiej, 1 na Mo-
stowej.

Pozostała z nich jedna, jedy-
na — ta ostatnia właśnie, Jest to
kropla w morzu na obszarze tak
wielkiego miasta.
męczą się do tego stopnia — że
wzbudzają żal co poczciwszych
mieszkańców. Kilka razy byliśmy
świadkami, jak zacne niewiasty
wynosiły koniom, na prośbę ich
właścicieli, lub z własnej inicjaty-
wy, wodę z dziedzińca we wia-
drach, a nawet w miednicach.

Gdy pożądliwość Magistratu na
podatki od-sieci wodociągowej zo-
stanie zaspokojona — t. j. gdy
każdy dom w*Wilnie posiadać bę-
dzie wodociąg, miejmy nadzieję,
że fontanny i krynice nanowo
otwarte zostaną ku ozdobie mia-
sta i pożytkowi zwierząt. Ale to
prędko nie nastąpi — a tymcza-
sem biedne zwierzęta męczą się
na ulicach, pozbawione wody, tego
niezbędnego warunku ich życia.

 

SPRZECZNE Z USTAWĄ ROZPORZĄDZENIE
Egzekucje przeprowadzane w święta są bezprawne.

Jak już donosiliśmy, w dniu 22
lipca b. r. zostało ogłoszone w
„Dzienniku Ustaw'* rozporządze-
nie Rady Ministrów o postępowa*
niu egzekucyjnem władz skarbo-
wych. Paragrafy 18, 23 i 38 prze-
widują przeprowadzenie egzekucyj
w dni świąteczne i porze nocnej,
rewizje w lokalach i w każdem in-
nem miejscu (widocznie i na ulicy)
oraz płacenie kosztów wytoczone-
go .i wygranego powództwa o wy”
łączenie przez powoda.

Krakowski „Nowy Dziennik”
zauważa, że te trzy paragrafy są
sprzeczne z obowiązującemi usta-
wami i konstytucją, wobec czego
nie mogą mieć żadnego prawnego
efektu.

Wiadomem jest każdemu, że
przepisy ustawy mogą być uchyla-
ne lub zmieniane jedynie przez in-
ne ustawy, a nigdy przez rozporzą-
dzenia czy to Rady Ministrów, czy
ministrów poszczególnych, a na-
wet przez rozporządzenie Prezy-
denta, o ile niema na to ustawowe-
go pełnomocnictwa.

Ustawa z dnia 10 marca 1932, z
mocy której wydane zostało wy-
mienione wyżej rozporządzenie
upoważnia do wydania w drodze
rozporządzeń przepisów, normują-
cych całokształt postępowania.
egzekucyjnego władz skarbowych,
lecz jedynie w ramach obowiązu-
jących ustaw; nigdzie bowiem w
tej ustawie nie zostało powiedzia-
ne, że nadaje się jadnocześnie pra-
wo uchylania ustaw obowiązują-

cych.
Wobec tego, że ustawy, nor-

mujące czas urzędowania oraz
przepisy konstytucji, dotyczące re-
wizji osobistej i mieszkaniowej nie
zostały uchylone, tem samem
przepisy paragrałów 18i23 są
sprzeczne z prawem obowiązują-
cem i nie mogą mieć zastosowania.

Gdyby jednak urzędy skarbo-
we zastosowały w praktyce te
przepisy, spotkają się niewątpliwie
ze sprzeciwem osób zainteresowa-
nych w postaci skarg, które bez-
względnie w każdym  poszczegól-
nym wypadku zostaną wniesione.
Skargi takie, nie ulega wątpliwo-
ści, zostaną rozstrzygnięte przy-
chylnie dia skarżących i przepisy
wzmiankowanych paragrafów po-
zostaną martwą i zbędną literą na-
szego prawa.

Stosowanie omawianych prze-
pisów w skutkach swoich bardzo
będzie szkodliwe, wywoła bowiem
rozgoryczenie i ferment, nie mó-
wiąc już o szeregu procesów, któ-
re mogą wyniknąć z tytułu wyjęcia
z kieszeni cudzych pieniędzy, czy
też kosztowności u czasowego ich
posiadacza. Poza tem przepis 38
nie może mieć również zastosowa-
nia, ponieważ sądy, w myśl art. 31
załącznika XX do UPC. zasądzać
muszą koszty postępowania sądo-
wego stronie wygrywającej proces
iżadne rozporządzenie rady mi-
nistrów przepisu tego zmienić nie
może.

 

Sekwestrator może zajmować pieniądze
w portfelu i kieszeni płatnika.

W, związku z przejęciem z dn.

1 sierpnia czynności egzekucyj-

nych przez władze skarbowe, no-

wa ustawa o egzekucji wprowadza

szereg ważnych zmian w tej dzie-

dzinie. Charakterystyczną inowa-

cją jest to, że władza skarbowa nie
może dokonać zajęcia bez pisem-
nego upomnienia płatnika. Gdy za
chodzi potrzeba sekwestrator mo-
że dokonać osobistej rewizji np. w
portfelu.

Władzom skarbowym przyslu-
guje prawo karania w wypadkach
np. odmowy wyjaśnień, do 500 zł.
grzywny.

W niektórych wypadkach u-
jawnienia stanu majątku władza
może zażądać w drodze przysięgi
w Sądach.

Zabezpieczenie ściągnięcia na-

leżności może nastąpić naprzód t.
j. przed dokonaniem wymiaru po-
> lub przed terminem płatno-

ci,
Przeprowadzanie licytacji mo-

że być oddane osobom postronnym
jak również przedmioty zajęte
mogą być oddawane w komis oso-
bom. pryw. nawet dłużnikowi, lub
sprzedawane z wolnej ręki.

Przy zbiegu egzekucji skarbo-
wej z sądową, egzekucje przekazu-
ją się komornikom.

Ponieważ Urząd Skarbowy bę-
dzie egzekwował należności Ma-
gistratu i Sejmiku, wobec tego bę-
dą otwarte w kasie skarbowej ra-
chunki bieżące tych instytucyj.
Przekazywanie sum urzędom na
powiecie odbywać się będzie przy
pomocy przekazów P. K. O.

 

KODEKS KARNY WOBEC
PRACODAWCÓW.

Kary aresziu za niepłacenie Ka-
som Chorych i wstrzymywanie

pensyj.

Nowy polski kodeks karny prze-

widuje duży wymiar kary za prze-

kroczenia polegające na niewpła-

caniu do instytucyj ubezpieczeń

społecznych sum potrącanych przy
wypłacie.

Art. 58 prawa o wykroczeniach
postanawia:
— „Kto kierując zakładem pra-

cy, nie wpłaca do instytucyj ubez-
pieczeń społecznych sum, potrąca-
nych na rzecz tych instytucyj przy
wypłacie pracującym wynagrodze-
nia, podlega karze aresztu do 3

miesięcy, lub grzywny do 3.000
złotych”.

Przytoczony: artykuł daje in-
stytucjom świadczeń socjalnych, a
więc Kasie Chorych, Z. U. P, U.
funduszowi bezrobocia i zakładowi
ubezpieczeń od wypadków, obok
prawa egzekucji, prawo kierowa-

nia spraw o niezapłacone składki
na drogę karną przeciw kierowni-
kom zakładów pracy.

pTA
portfel z gotówką łącznej wartości 46

złotych. Jasnowskiego zatrzymano, Port«
felu z gotówką nie odnaleziono.

Znowu kradzież nad brzegiem
Wilji W dniu 3 b. m. Samosionek Miko-
łaj, Łapiński Stanisław i Wiśniewski An-
toni (Cedrowa 35) skradli Stefanowskie<
mu lgnacemu (Konarskiego 2) z nad
brzegu Wilji ubranie oraz inne drobne
rzeczy łącznej wartości 30 zł. Sprawców
kradzieży zatrzymano. Skradzione rzeczy
odnaleziono. A

* nie wieś.

DJETY i KOSZTY PODRÓŻY
SŁUŻB. URZĘDNIKÓW,

Ministerstwo skarbu wydało
okólnik, wyjaśniający niektóre po-
stanowienia  oszczędnošciowego
rozporządzenia o djetach i kosz-
tach podróży służbowych urzędni-
ków.

Urzędnikom do. X st. służb.
przysługuje prawo korzystania z
III kl. na kolejach, do IV st. II kl.
Z klasy I korzystać mogą tylko
urzędnicy najwyższych stopni.

Dotychczas urzędnicy wyżsi
jeździli często klasą III, zaliczając
sobie w rachunkach kosztów pod-
róży kl. IL. Ministerstwo skarbu za
powiedziało, że na przyszłość u-
rzędnikom wypłacany będzie wy-
łącznie zwrot kosztów biletu tej
klasy, którą rzeczywiście jechali.

Ryczałty na koszty dojazdu do
dworca kolejowego, przystani, sta-
cji autobusowej lub lotniczej przy-
znawane będą tylko wówczas, gdy
daną miejscowością jest miasto, a

Prawie całkowicie też
skasowane zostało przyznawanie
kosztów na wyjazdy noclegowe.

Dla uzasadnienia: konieczności
wyjazdu z miejsca komisji na noc-
legi nie wystarczy zaświadczenie,
że w danej miejscowości niema
hoteli, pensjonatu lub domu nocle-
gowego. Przyznawanie kosztów
będzie dopuszczalne tylko wtedy,
gdy urząd gminy lub magistrat wy-
da zaświadczenie, stwierdzające,
żew danej miejscowości nie można
dostać noclegu.

To też konie.
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wydobycie zwłok studenta U. S. B.
Panasewicza.

W dniu wczorajszym w pobli-
żu Mostu na Antokolu wydobyte
zostały przez rybaków zwłoki ja-
kiegoś topielca. O odnalezieniu
topielca powiadomiono natych-
miast 6 komisarjat policji, który
stwierdził, że są to zwłoki stu-
denta (O. S$. B. Mikołaja Panase-
wicza, zamieszkałego przy zaułku
Węgierskim Nr. 1.

Student Panasewicz przed kil-
ku dniami wyszedł z domu i za-
ginął bez wieści. W dniu 29 b. m.
niejaki Feliks Lubiniecki przecho-
dząc brzegiem Wilji znalazł jakąś

porzuconą marynarkę męską oraz
trzewiki, które zaniósł do 6 ko-
misarjatu policji. Ze znalezionych
w bocznej kieszeni marynarki do-
kumentów wyjaśniło się wówczas,
że marynarka ta należy do stu-
denta Mikołaja Panasewicza. We-
dle przypuszczeń władz śledczych
opartych na pewnych poszlakach
oraz zeznaniach współlokatora
tragicznie zmarłego studenta Pa-
nasewicza — studenta Romanow-
skiego miał on popełnić samo-
A Dalsze dochodzenie w

toku.

 

Tragiczna sytuacja 30-tu tysięcy polskich
emigrantów w Belgji

Alarmujące wiadomości nad-
chodzą z Belgji o sytuacji tamtej-
szego wychodźtwa polskiego. Mia-
nowicie skutkiem beznadziejnego
przedłużania się strajku w tamtej-
szych kopalniach węgla, około 30
tysięcy emigrantów polskich zna-
lazło się bez środków do życia, wo
bec nędzy i głodu. Sytuacja jest
tem groźniejsza, że na strajk w ko-
palniach węśla robotnicy polscy
nie mają żadnego wpływu. Decy-
dującym czynnikiem są tu bowiem
belgijskie związki zawodowe, któ-
re pragną przedłużyć strajk, a uła-
twiają im to zasiłki, udzielane
członkom z własnych, związko-
wych funduszów, oraz zasiłki, któ-
re belgijczycy otrzymują od gmin.
Także i właściciele kopalń nie dą-
żą do uruchomienia kopalń, gdyż
dzięki strajkowi wyzbywają się na-
gromadzonych od dłuższego czasu
zapasów węgla.

Robotnikom polskim niedawno
groziło wogóle wydalenie z granic
Belgji. Obecnie ewentualność ta
wprawdzie nie zachodzi, położenie
jest niemniej poważne. Gminy nie
wypłacają bowiem emigrantom pol
skim żadnych zasiłków, a konsula-
ty nie mają żadnej podstawy praw-
nej, by się od nich tego domagać.
Poselstwo polskie w Brukseli ma
interwenjować w belgijskiem mini-
sterstwie spraw wewnętrznych, by
wpłynęło na gminyi skłoniło je do
udzielenia pomocy finansowej tym
swoim mieszkańcom, którzy prze-
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cież na równi z innymi opłacali od
dłuższego czasu podatki gminne, a
obecnie znaleźli się bez środków
do życia. Interwencja ta jednak ro-
kuje słabe wyniki, a na pewną po-
moc liczyć mogą conajwyżej ci e-
migranci, którzy w poszczegól-
nych miastach mieszkają przynaj-
mniej od 6-ciu miesięcy. Zabiegi o
tę pomoc wszczął także przedsta-
wiciel Polskiego Czerwonego Krzy
ża.

Nawet jednak ta pomoc nie
zmieni ogólnej sytuacji 30-tu tysię-
cy emigrantów, która nigdy jeszcze
nie była tak tragiczną jak w chwili
obecnej. Wszystke fundusze orga-
nizacyj społecznych na wychodź-
twie zostały dawno wyczerpane, a
robotnik, który źle zarabiał, zwła-
szcza w okresie dwu i trzydnió-
wek, zużył wszelkie posiadane z
lepszych czasów oszczędności.

Istnieją obawy, iż emigrant
nasz, doprowadzony do rozpaczy,
chwyci się środków gwałtownych,
co byłoby najgorszem rozwiąza-
niem. Rząd bowiem uważałby się
za zwolnionego od obowiązków i
przystąpiłby natychmiast do zapo-
wiadanych poprzednio wydałań.
'Wśród emigracji polskiej we Fran-
cji rozwinięto żywą akcję pomocy
na rzecz robotników w Belgii, tak-
że i Warszawa organizuje pewną
pomoc, głównie w zakresie zaopa-
trzenia polskich emigrantów w
środki żywności.

POLSKIEJ
W NIEMCZECH.

Wybory do Reichstagu wywo-
łały żywe zainteresowanie w Pol-
sce, podobnie zresztą jak na całym
świecie, Omawiając rezultaty wy
borów i polityczne prognostyki, za
pomagała prasa polska o tem, że
mniejszość nasza w Niemczech,
stanowiąca dość znaczną siłę li-
czebną, niezdołała niestety zdo-
być ani jednego mandatu, Sprawie
tej poświęca dłuższy artykuł kato-
wicka „Polonia“ dobrze poinfor-
mowana o sprawach mniejszości
polskich za kordonem, zwłaszcza
na Śląsku niemieckim.

Wybory niemieckie przyniosły
zdecydowaną, przerażającą wprost
klęskę liście polskiej. Lista mniej-
szości narodowych w całych Niem-
czech zdobyła jedynie 34.967 gło-
sów, podczas gdy w roku 1930 na
samym tylko Górnym Śląsku pa-
dło 36.866 głosów polskich. Wprost
tragicznym jest spadek głosów pol
skich na Górnym Śląsku, który sta
nowi podstawę narodowego ruchu
polskiego w Niemczech. W poró-
wnaniu z wyborami do sejmu pru-
skiego dnia 25 kwietnia br., liczba
głosów spadła o 13.130 (27.664 gło-
sów w kwietniu i 14.534 głosy u-
biegłej niedzieli).

Przed wojną Polacy mieli w

czasie wyborów: do parlamentu w
powiecie Gliwickim większość, po
dobnie, jak w powiecie Opolskim i

Strzeleckim. Dziś z tej siły polskiej
pozostały zaledwie ślady.

Na wytworzenie się tej przy-

gniatającej atmosfery zniechęcenia
narodowego i obojętności politycz-
nej wpływają w wysokim stopniu
fatalne metody polityki rzeczowej
i personalnej Związku Polaków, a
więc: likwidacja „Katolika” z koń-
cem 1931 roku; powolne zamiera-
nie polskiej robotniczej organizacji
zawodowej Z. Z. P.; fatalna gospo-
darka w „Rolnikach“ Opolskim i
Raciborskim oraz Bankach Ludo-
wych opolskim i raciborskim, jak
niemniej w Banku Rolników w O-
polu. Instytucje te opanowane zo*
stały przez czynniki sanacyjne, któ
re na grunt mniejszości polskiej w
Niemczech przeszczepiają znane
metody, siejąc rozdźwięk wśród lu
dności polskiej. Dzisiejsze kierow
nictwo Związku Polaków w Niem-
czech, oraz ludzie, którymi się po-
sługuje, nie stoją na wysokości za-
dania i pod tym względem, wśród
mniejszości polskiej w Niemczech,
powinny nastąpić zasadnicze zmia-
ny.

Oprócz tych przyczyn, ściśle
wewnętrznych, działają tu jednak
i przyczyny głębsze. Nie można
bowiem sobie wytłumaczyć, aby
ludność, która przed wojną oraz
w czasie walk plebiscytowych wy-
kazała tak wysoki stopień uświa-
domienia narodowego i polityczne-
go, dziś, jedynie skutkiem braku
odpowiednich przywódców, doszła
do tak wielkiego stanu zobojętnie-
nia. To gwałtowne, stałe cofanie
się głosów polskich w Niemczech
wytłumaczyć można jedynie tem,

Las jau> Ž

że Polska dzisiejsza przedstawia
dla ludności polskiej po drugiej
stronie granicy coraz mniejszą si-
łę atrakcyjną, zarówno pod wzglę-
dem kulturalno - politycznym jak
i gospodarczym. Przyczynia się do
tego fakt, że na grunt mniejszości
polskiej w Niemczech przeniesiono
jak już wspamnieliśmy, te same me
tody, które czynniki sanacyjne sto-
sują w Polsce. Przez robotę partyj
ną zaprzepaszcza się żywotne na-
sze interesy kulturalne i narodowe
po drugiej stronie granicy.

Stan rzeczy, jaki się wytworzył
wśród ludności polskiej na niemiec
kim Górnym Śląsku jest tembar-
dziej przerażający, że czynniki nie
mieckie zapowiadają pod koniec
jesieni nowe wybory do gmin, sej-
mików powiatowych i Sejmu Gór-
nośląskiego, w których dziś jesz-
cze zasiadają przedstawiciele lud-
ności polskiej, Utrata, a chociażby
tylko poważne zmniejszenie się te-
go przedstawicielstwa stanowiłoby
dla Polaków na Śląskuore
cios, pod którym trudno byłoby się
im podnieść.

, Po ostatnich zmianach politycz
nych w Niemczech, położenie
mniejszości polskiej jest zdecydo-
wanie groźne. Podstawowe prawa
obywatelskie i kulturalne tej mniej
szości są zagrożone, Nie ulega wą”
tpliwości, że w czasie najbliższym
po całych Niemczech rozleje się
tala kampanji antypolskiej, której
Polacy, nie posiadając własnego
przedstawicielstwa parlamentarne
$o, nie zdołają się skutecznie prze-
ciwstawić.

Jeśli mniejszość polska w Niem
czech niema być skazana na po-
wolną śmierć narodową i kultural-
ną, to musi nastąpić i to jaknaj*
szybciej, wiele zasadniczych zmian
zarówno wśród samej mniejszości,
jak i w Polsce.

Szkoda, że „Połonja'* poza Ślą-
skiem niemieckim nie uwzględniła
innych dzielnic zamieszkałych1
sto przez Polakėw — Warmję, Ma-
zury, okolica Pily i tp. Statystyka
wyborcza z tych okolic bylai DE
dzo ciekawa i pouczająca.

Życie gospodarcze,
Rolnicy nie płacądługów.
Na zebraniu członków Związku

Ziemian powiatu płońskiego (pod
Płockiem) zapadła uchwała, że
wobec katastrofalnej sytuacji rol-
nietwa, członkowie Związku po-
stanawiają kategorycznie nie pła-
cić ani procentów, ani rat od
długów bankowych i prywatnych,
póki nie będzie przywrócona rów-
nowaga między kosztami produk-
cji i ceną zboża, pierwszym bo-
wiem obowiązkiem rolnictwa jest
niedopuszczenie warsztatów pracy
do ostatecznego upadku, a zatem
pokrycie wypłaty robocizny i ko-
niecznych opłat podatkowych.
W uchwale oświadczono, że ma
ona bezwzględną moc obowiązu*
jącą dla wszystkich członków.
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i _DZIENNIK MILENSKI

Z KRAJU. Mo lęrzyskach Olimpijskich.
Palą się lasy państwowe.

W pow. postawskim w Nad-
leśnictwie Miadzielskiem palą się
lasy państwowe. Ogień ogarnął
100 he. Narazie straty sięgają
50,000,—zł.

W Nadleśnictwie Smorgońskiem
spaliło się kilka ha łasu państwo-

wego.
Narazie straty nie ustalone.

Pożar wsi Kierele w pow. wileńsko-trockim.
We wsi Kierele pow. wil.-trock.

powstał pożar w domu Marjanny
Pietkiewicz i przerzucił się na in-
ne budynki.

Ogień zniszczył 10 domów
mieszkalnych, 13 chlewów, 4 spi-
chrze i inwentarz żywy na ogólną
sumę 27,500,— zł.

Pożar folwarku p. Rymszy
Onegdaj spalił się folwark p. Wła-

dysława Rymszy w gminie rakow-
skiej pow. mołodeczańskiego. Stra-
ty wynoszą 5,000,—zł.

Sledztwo ustalilo, że ogień
powstał od podpalenia przez pa-

robka Jakóba Szelonga, który
będąc usunięty ze służby w tym
folwarku, przez zemstę spowo-
dował ogień.

Szelonga aresztowano.

Aresztowanie zabójców.
W mieszkaniu Jana Bójki we

wsi Rabizy pow. dzišnienskiego,
podczas sprzeczki zabity został
Sergjęsz Bodar. Otrzymał on ranę

kłótą w plecy. Winowajcy zabój-
stwa Miron Papka, Władysław
Łukjanionek i Arkadjusz Sojko
zostali aresztowani.

 WAOPETU YOLAST IWALAZIOZOZKI  CZKEBEDZAKO)RYBIDOACEAYWEDARE:

Jak władcy czerwonej Rosji „czyszczą”
swoją armię?

1 września rozpoczął się pobór

rekruta do armji czerwonej. Do

służby wojskowej powołani są mło
dzieńcy, urodzeni w roku 1910.
W związku z tem nie od rzeczy

będzie przytoczyć niektóre dane,

świadczące o socjalnem i politycz-

nem obliczu aparatu wojskowego.
Tak, jak dawniej, armja czerwo-

na jest w większości swej nie ro-

botnicza, ale rolnicza, chłopska.

W roku 1927 wprawdzie elemen-
tów robotniczych było w armji

czerwonej 23,8 proc., a z począ-

tkiem roku 1932 procent ten pod-
niósł się na 35, ale rdzeniem armii

sowieckiej przecież pozostał ele-

ment chłopski.
Czyni się energiczne kroki w

kierunku skomunizowania armji i

wzmocnienia liczby komunistów i

komsomolców. Kierownicze czyn-
niki biją na alarm, że „wróg klaso-

wy wszelkiemi siłami stara się

wniknąć do szeregów armji czer-
wonej, aby tam prowadzić „swą
rozkładową robotę”. Wiedług słów

prasy sowieckiej „elementy anty-

komunistyczne zakradają się do

armji czerwonej, ukrywając swoje
nieproletarjackie pochodzenie”.

edług ustaw sowieckich do
armji sowieckiej przyjmowani mo-

  

JEDYNA NA KRESACH WSCHODNICH
POLSKA HURTOWNIA

PAPIERU | MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH
p. fa

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA"
WILNO, Zawalna 13 Telefon 501

NA SEZON SZKOLNY

poleca p. DETALISTOMiSPÓŁDZIELNIOM WIELKI

WYBÓR MATERJAŁÓW SZKOLNYCH I KANCELARYJ-

NYCH PO CENACH NISKICH.

WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW, BRULJONÓW i IN-

NYCH WYROBÓW INTROLIGATORSKICH.
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AKUSZERKA

ŚMIAŁOWSKA
przeprowadziła się.

ul. Mickiewicza. — Tam-

usuwa

Letnisko pensjonat, rze- panienka poszukuje pe-
ka, las sosnowy, poczta sądy nauczycielki. Może

majątek  Danluszew, przygotować dzieci do
stacja Smorgonie, Kier- 3.ch klas gimn. niższych.

Mądry po szkodzie.

— Zaczynam poważnie
myśleć o małżeństwie.. Wymowa parlamentarna.
— Czy ZO

barska 1 16, róg wymarzony typniewie:

Ga Aegis zNie.” Wsiąlem ślub skoroście mnie wybrali

że gabinet kosmetyczny przed ośmioma dniami... na posła, obiecuję wam,

śą być tylko potomkowie prole-
tarjuszów. Wszyscy poborowi, po-
dejrzani pod względem społecz-
nym, lub społecznie niebezpieczni,
t. j. ci, których rodzice są burżua-
zyjnego pochodzenia, a nawet tyl-
ko krewni ich należeli do burżuazji
lub w których rodzinie był np. du-
chowny, przyjmowani są do armji
czerwonej jedynie do prac kosza-
rowych, bez prawa noszenia broni.

Nowy pobór przeprowadzony
będzie bardzo oględnie. Spis po-
borowych zrobiono już w maju.
Przy poborze wszelkie daty stwier
dzane będą ponownie, a każdy po-
borowy ma być poddany przesłu-
chiwaniom, aby ponad wszelką
wątpliwość stwierdzono, czy po-
borowy nie pochodzi z kułackiej
rodziny lub czy nie jest żywiołem
„socjalnie niebezpiecznym”.
W Rosji przy poborze rekruta

kierują się hasłem: „Ani jeden
obcy, antyproletarjacki czynnik
nie może wejść do armji czerwo-
nej“. Dlatego dobór ludzi, którzy
za miesiąc nosić będą broń, prze-
prowadzany jest tak oględnie.
Przywódcy Sowietów obawiają
się, że broń mogłaby się dostać do
rąk tych, którzyby mogli ją skiero-
wać przeciwko panującej mocy.

dzieci.

m.

 

9 Swiadectwa, referencje.
Jaszuny, p. Wil.-Trocki,

— A teraz, obywatele,

że głos mój będzie usły-

 

Młoda panienka poszu-
kuje posady do dzieci
lub gospodarstwa domo- MAJĄTKOWE |
wego. Bazyljańska 4,
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| Dochód200 zł. miesięcz-
nie. Konarskiego a-
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Po sukcesach przyszły KlęSki.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Po wspania-
łych zwycięstwach w pierwszym
i drugim dniu Olimpjady, nadszedł
czwarty, smutny dzień dla sportu
polskiego.

Schabińska, startująca w biegu
na 80 mtr. z płotkami, zajęła w
swoim przedbiegu dopiero czwarte
miejsce w czasie 12 sekund.

Heljasz w rzucie dyskiem skom-
promitował się zupełnie, będąc w
nadzwyczaj słabej formie. Rzucił
on 42 metry 59 cm., a więc o kilka
mertów mniej niż zwykle rzucał.
Heljasz zajął 13 miejsce. W! kon-
kurencji tej zwyciężył Amerykanin
rzutem 49 mtr. 85 cm,

Trzeci pech prześladował Sie-
dleckiego, który, skartując w dzie-
sięcioboju, zwichnął sobie nogę
i żadnej już nie odegra roli.

Rola więc lekkoatletów na-
szych skończyła się. Teraz będą
oni tylko przyglądać się, zresztą
konkurencje lekkoatletyczne na
Olimpjadzie już się kończą, a mó-
wiąc ściśle, to już się skończyły.
W każdym razie, biorąc ogól-

nie wynik naszych lekkoatletów,
uważać należy, że wielki odnieśliś-
my sukces, inna natomiast jest
kwestja, że mogliśmy odnieść jesz-
cze większy. :

Nie možna w žaden sposėb
zrozumieć, jak mógł biegacz o tak
wielkiej klasie, jakim jest Kuso-
ciński, odbić sobie nogę. Nie
można zrozumieć całkiem, co ro-
bił i czy nie mógł przewidzieć te*
go, że bieżnia jest za twarda i że
słońce zbyt silnie grzeje, trener
Klumberg i kap. Baran? Przecież
obowiązkiem ich było, strzec Ku-
socińskiego jak oka w głowie, ale

Nadzieją Polski

WARSZAWA. W wiosce olim-
pijskiej większa część zawodników
już skończyła swoje czynności.

Z Polaków na starcie staną
jeszcze tylko szermierze i wio”

ślarze, którzy specjalnych szans
nie mają.

Jak specjaliści twierdzą, to daj
Boże, ażeby szermierze nasi za-

trudno nam z tak wielkiej odle-
głości krytykować każdy szczegół.
Trudno —stało się.

Przegrana Weissówny jest mo-
że bardziej przykrą, niż brak na
starcie 5000 mtr. Kusocińskiego,
bo przecież nietylko Polska, ale i
świat cały wierzył w jej talent,
tymczasem spotkał nas przykry
zawód. Nie można bynajmniej
mieć żalu do młodej Weissówny,
która zrobiła wszystko, co tylko
mogła zrobić, by uzyskać naj-
iepszy wynik, ale można mieć żal
do władz P. Z. L. A. i do Polskie-
go Kom. Olimp., które źle przygo-
towały Weissównę do olimpijskie-
śo startu. Zawodniczka ta nie
miała żadnej ogłady międzynaro-
dowej i nic dziwnego, że mieszkan-
ka małych Pabjanic straciła się na
ogromnym stadjonie olimpijskim,
straciła się, czując skierowane na
siebie setki tysięcy oczu.

Wadą również było, że nasi
lekkoatleci za wcześnie doszli do
formy i źle obliczyli swój trening,
który w skutkach okazał się
błędnym.

Trzeba było już w przeszłym
roku wziąć się do roboty, to na-
pewno Heljasz byłby mistrzem
świata, a nie rzucałby jak dzie-
ciak.

Wszystko to jednak pójdzie
nam na korzyść, i na przyszłość
będziemy już wiedzieć, jak należy
postępować, Doświadczenie spor-
towców polskich znacznie się
wzbogaciło i nigdy nie spodzie-
waliśmy się tak wspaniałych re-
zultatów, ale rezultaty te mogły-
by być daleko lepsze, przynaj-
mniej stać nas na to było.

są szermierze i wioślarze.
Tel. od własn. koresp.)

jęli trzecie miejsce, a wioślarze
zakwalifikowali się do finału.

W) obecnej chwili Polska w
ogólnej punktacji znajduje się na
7 miejscu, ale niestety z tego za-
szczytnego miejsca niewątpliwie
spadnie, będąc zmuszoną zadowol-
nić się mniej honorowem miejscem.

Dalsze rekordy lekkoatletyczne.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWIA. Wczoraj, jako
w czwartym dniu Igrzysk Olimpij-
skich, w skoku o tyczce Ameryka-
nin Miler uzyskał fenomenalną

Głos z pośród publicz-PES"
ności | Mieszkan 1Ь
— Głośniej! Tu nic nie ;

słychać! ч
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Kijowskiej 2 m. 6.
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„K.DĄBROWSKA,||)JI!
Wilno, ul. Niemieckašm.ti

702—25
Mila perspektywa.

— Czy možemy pro-
Ss E R a sić o 2 gotowane jajka?

ojców Trapistów pelno-
tłusty, łagodny

poleca ZWIEDRYŃSKI "gotowane.

— Niestety nie, ale
mogą państwo otrzymać
omlet, bo jajka nie są
dość świeże, by je jeść

- Pow,kurzajki i wą- szany przez cały naród Wileńska 28 tel. 1224.
są ku 05Pie * | dalej nawet sięgnie! eoee—3 |ННАНАНАЫННИНИННИНИНННИЙ

 

REFUSKING.

„Pieniądze albo życie”.
Tak się do niego przywiązał, tak go polubił w

że zapragnął, aby

na resztę życia zostali przyjaciółmi. Może czuł, że zupa
ciągu tej krótkiej wycieczki,

już niedługo pożyją.
Tak szybki jest proces myśli, jeżeli skakać pod-

świadomie ż przedmiotu na przedmiot, że Antoni

ani się spostrzegł, jak znalazł się przed swoją kajutą. — Wł

— Wszystko w porządku? — zapytał wartowni-

ka.
— W porządku, proszę pana —odpowiedział

marynarz. — Dopiero pan tędy przeszedł i ten siwy

pan.
— Pan Ripley?
— Tak, proszę pana. Przechodził już kilka razy.
Antoni poczuł ból w sercu.
— Czy czego szukał?
— Zdaje się, że pana.
— Mnie?
— Tak, proszę pana. Powiedziałem mu, że pan

jest tam. — Wskazał na drzwi kajuty Barry'ego. —
Powiedział, że nie będzie przeszkadzał.

—Ahal

53)

rzekł.

Antoni nie miał już prawie wątpliwości, że się
nie omylił. W zestawieniu z tem, czego nie dopowie-
dział Barry, zachowanie się Ripley'a... — Zawak
jak postąpić. Jako gospodarzowi wypadało mu po”
szukać Ripley'a i zapytać go, czego od niego chciał.
Chociaż jeżeli to był morderca, to czy obowiązywały
wobec niego względy gościnności?

zie ten pan — rzekł marynarz.
Antoni odwrócił się w stronę salonowego końca

korytarza i ubrawszy twarz w fałszywie sztuczny u-
śmiech, postąpił krok ku nadchodzącemu.

aśnie dowiaduję się, że pan mnie szukał —

ał się

— Tak. — Ripley zaśmiał się nerwowo. —
Chciałem w kwestji tej przykrej sytuacji...
— Nie umiem panu wypowiedzieć, jak mi przy-

kro ze względu na pana iwsz) stkich gości. Muszę
to panu wynagrodzić przy najbliższej sposobności.. -
Projektuję małą podróż na Bermudy — w przyszłym
miesiącu — zapraszam pana i pańskiego kuzyna —
koniecznie. Nie może mi pan odmówić — zaprosi-
łem pana pierwszy raz i tak się fatalnie nieudało.

aturalnie, Antoni nie miał wcale takiego pro”
jektu. Przyszło mu to do głowy na widok zmęczonych
przyjacielskich oczu Ripley'a i nie zdołał jakoś zaha-
mować cisnących się na usta słów.

— Jaki pan dobry! Dziękuję panu serdecznie w

wysokość 4 mtr. 21 cm.
Finał 200 mtr. wygrał murzyn

amerykański Tolan w czasie 21,2
sek, ustanawiając nowy rekord
olimpijski. Drugim był Wilson
(Ameryka). Pierwszym Europej-
czykiem był Niemiec Jonah.

Finał biegu 110 mtr. przez płot-
ki wygrał Amerykanin w czasie
14,6 sek.

W chodzie na 50 klm. zwycię-
żył Dirit (Ameryka) w doskona-
łym czasie 4 godz. 52 min. 20 sek.
W piątym dniu Igrzysk Polacy

udziału nie biorą w żddnej konku-
rencji.

Po dzisiejszym dniu ogromną
przewagą punktów prowadzi A-
meryka.

sport
W Wilnie.

Wieczorek rzuca dyskiem 42 mtr.
Wczoraj na treningu Wieczo-

rek rzucił dyskiem 42 mtr., a więc
prawie tyle, co i Siedlecki na
Olimpjadzie.

Zawody lekkoatletyczne w Wilnie,

W sobotę na stadjonie Ośrodka
W. F. od godz. 16.15 odbywać się
będą ciekawe zawody lekkoatle-
tyczne w biegach krótkich.

Ż. A.K.S. organizuje trójbój
szprinterów, do którego programu
wchodzą biegi na 60 mtr., 100
mtr. i 200 mtr., a dla pań i junjo-
rów zamiast 200 mtr. bieg na
80 mtr.

Zawody mają zgromadzić dużo
zawodników, którzy zapowiadają
pobijanie rekordów wileńskich.

 

mojem imieniu i jego. Naturalnie nie odmówimy pa-
nu. Jeszcze o tem pomówimy. Ale teraz — chciał-
bym panu pomóc. :
— Ротбс?
>— Tak pan naraża się ciągle dla pana Billingsa.

Musi pan być ogromnie wyczerpany i powinien pan
się przespać. Niech mi się pan pozwoli zastąpić przy
panu Billingsie. My trzej starzy powinniśmy dać temu
radę sami i pozostawić młodych naboku. Niech oni
mają spokojne głowy. Moglibyśmy czuwać na zmia-
nę, ja przez pierwszą część nocy, a pan przez drugą.
Obudziłbym pana. Czy mi pan pozwoli?

Prosty rozsądek powiedział Antoniemu, że był
to manewr dokładnie w stylu Micha Thrumma. W ta-
kim wypadku Billings znalazłby się na jego łasce i
niełasce. Pomimo to cała natura Antoniego wzdry-
śnęła się przeciwko odmówieniu prośbie zacnego
człowieka. Ale zachował jeszcze odrobinę poczytal-
ności.

— Bardzo będę rad z pańskiej pomocy — rzekł.
— Nie śmiałem tego panu zaproponować, ale nie ma
pan pojęcia, jak mi to jest na rękę.

Ripley odetchnął lekko i w jego oczach zamigo-
tał niemal błysk szczęścia.
— To tak miło być pożytecznym — rzekł — i

czuć, że ktoś człowieka potrzebuje.

NĘDZA WSI W CYFRACH.
Fakfy, które tłumaczą wiele zjawisk.

Instytut Naukowy Gospodar-
stwa Wiejskiego w Puławach ogło-
sił wyniki swych badań, przepro-
wadzonych wśród tysiąca gospo-
darstw włościańskich na terenie
całego państwa. Badania instytutu
dotyczą gospodarstw rolnych o
wielkości od 2-ch do 50-ciu hekta-
rów. Liczby, które poniżej przyto-
czymy, odnoszą się do gospo-
darstw wielkości od 5-ciu do 10-ciu
hektarów i stanowią przeciętną
dla całego kraju. Dotyczą one okre
su od lipca 1929 do lipca 1930.

Instytut oblicza, że nadwyżka,
osiągnięta przez właściciela takie-
$o gospodarstwa wynosi średnio
39,81 złotych na hektar. Ta nad-
wyżka stanowi ekwiwalent za pra-
cę właściciela i członków jego ro-
dziny na hektarze w ciągu roku.
Prócz tego właściciel ma produkty
na własne potrzeby.

Z dalszych obliczeń wynika, że
na jeden hektar w opisywanem
śospódarstwie przypada rocznie
przeciętnie 75 dniówek pracy wła-
ściciela i członków jego rodziny, z
czego wynika, że dzień pracy na
roli w gospodarstwie własnem
przynosi 57 groszy, a ponieważ
dzień pracy na wsi obejmuje prze-
ciętnie 12 godzin pracy, wypada
na jedną godzinę pracy zapłata w
kwocie 5 groszy.

Obliczenia Instytutu  Pulaw-
skiego nie są bynajmniej abstrak-
cyjne. Za podstawę zarówno kal-
kulacji kosztu produkcji jak i ra-
chunku przychodu surowego i
czystego posłużyły faktyczne ce-
ny, płacone względnie osiągane
przez gospodarstwo rolne w roku
gospodarczym 1929 — 30, oraz
zbiory z tego roku.

gospodarstwach mniejszych

i większych dochodowość przed-
stawia się znacznie gorzej. W go-
spodarstwie karłowatem, poniżej
5 morgów dochód z pracy cało-
dzienny wynosi 36 groszy czyli 3
$rosze na godzinę.
W_ gospodarstwach powyżej

10 morgów niema wogóle nadwyż-
ki, tyle tylko, że właściciele ich
mają żywność na własne potrzeby.

Przychód gotówkowy włościa-
nina mającego 10 morgów, t. j. 5i
pół hektarów, wynosi rocznie 220
złotych, — miesięcznie 18,25 zł.
Ma to wystatczyć na sól, naftę,
ubranie, gazety i t. p.

A jeżeli włościanin ma jeszcze
długi oprocentowane lichwiarsko?
Wówczas nic literalnie kupić nie
może. Nie trzeba przytem zapomi-
nać, że dwie trzecie gospodarstw
w Polsce ma mniej niż 10 morgów
gruntu, oraz że w roku bieżącym i
ubiegłym konjunktura na produkty
hodowlane była znacznie gorsza,
niż w roku 1929 — 30, do którego
odnoszą się obliczenia Instytutu.
A wiadomo, że produkty hodowla-
ne to główne źródła dochodu wło-
ścian.

Dotychczas spadek dochodów
włościan idzie w zatrważającem
tempie. Gospodarstwo 10 morgo”
we dawało w roku 1927—28 nad-
wyżkę około 980 zł., w roku 1928
—29 około 490 zł., w roku 1929 —
30 około 220 zł.Trzeba pamiętać,
że są to cyfry przeciętne, a więc
typowe.

Wszelkie komentowanie po-

wyższych cyfr jest zbędne. Nie

trzeba ich tłumaczyć — przeciw-
nie one same najlepiej tłumaczą
wiele zjawisk: ograniczenie zbytu
wyrobów przemysłowych, trudno-
ści przy ściąganiu podatków itd.

 

Niedźwiedzia przysługa dla włościaństwa.
„Kurjer Poznański! pisze:
Z czterech dekretów pro-rolni-

czych, uchwalonych ostatnio przez
radę ministrów, najdalej sięga i bi-
je wszelkie rekordy przywilejów
rolniczych — projekt rozporządze-
nia o utworzeniu urzędów rozjem-

czych do spraw kredytowych ma”
łej własności rolnej. Posłuchajmy:

Projekt zamierza ochronić małe
gospodarstwa rolne, których ob-
szar nie przekracza 50 ka. W tym
celu ustanawia specjalne trybuna-
ły (urzędy rozjemcze), które upraw
nia do zdecydowania o moratorjum
dla gospodarzy. Mioratorjum ma
objąć wszystkie rodzaje długów
pieniężnych. Wspomniany trybu-
nał będzie sądem laików, w któ-
rym przeważać będą przedstawi-
ciele interesów włościańskich.
Jasnem jest przeto, że „trybuna-
ły”, świadome tendencyj dekretu i
oczywiście sympatyzując z dłużni-
kiem-gospodarzem, udzielać będą
moratorjów na prawo i na lewo.
Kto tylko zechce, uzyska odrocze-
nie płatności...

Omawiany projekt ma wejść w
życie równocześnie z dekretem o
nadzorach w rolnictwie (o czem
już referowaliśmy na tem miejscu).
Dekret o nadzorach przewiduje —
bądź co bądź — cały szereg for-
malności, poniekąd utrudniających
uzyskanie nadzoru. Tymczasem
projekt dekretu o „urzędach roz-
jemczych dla włościaństwa” for-
malności nie przewiduje prawie
żadnych. Powstanie przeto konku-
rencja między obydwoma projek-
tami i — co więcej — między są*
dem koronnym i sądem laików!

Niedość na tem. Wspomniane
„trybunały”* mają być wyposażone
w kompetencję... rewidowania gra-
nic korzyści majątkowych, pobie-
ranych od kredytów wszelkiego ro
dzaju. W: rozumieniu projektu nie-
ma właściwie operacji kredytowej,
która usuwałaby się z pod kompe-
tencji tego trybunału z wyjątkiem
transakcyj, dokonanych przez spół
dzielnie kredytowe.

(Ten jeden wyjątek, niebacznie
popełniony, unicestwia właściwie
cały projekt. Cóż bowiem łatwiej”
szego, jak odstąpić każdą wierzy-
telność spółdzielni, czy to drogą

cesji, czy też żyra? Tem samem
można uchronić wierzytelność z
pod „inkwizycji”* trybunału. Jest
to taka sobie furtka. Ale — pyta-
my się — czy licuje z powagą de-
kretu zamieszczanie w nim posta-
nowień tak łatwo dających się
obejść i przytem tak niesprawiedli
wych? Czyż bowiem sprawiedli-
wem jest uprzywilejowanie spół-
dzielni kredytowych kosztem in-
nych instytucyj finansowych?

Jeżeli już mówimy o sprawied-
liwości, to trudno pominąć milcze-
niem refleksję, jaka się tutaj na-
stręcza, że mianowicie — nietylko
z punktu widzenia gospodarczego
— niedopuszczalnym jest fakt, aby
jedna grupa ludności, stanowiąca
b. liczebną kadrę nabywców,
mogła otrzymać moratorjum bez
równoważnika dla wierzycieli tej-
że grupy. Rząd chciałby włościań-
stwu przyjść z pomocą. Zgoda.
Chwalebny zamiar. Ale nadmiar
dobrych chęci, wyrażony w omó-
wionym projekcie, gotów odnieść
skutek zamiarowi temu wręcz
przeciwny i niezgodny z interesa-
mi włościaństwa. Albowiem: jest
więcej niż pewne, że z chwilą ogło-
szenia dekretu nikt nie pożyczyłby
włościaninowi złamanego szeląga,
ani też nie zakredytowałby mu to-
waru za 5 groszy!

GIEŁDA.
WARSZAWA (Ра!.) 4 УШ 1982 r.
Waluty i dewizy:

Holandja359,35—360,25—358,45.
Londyn 31,33—31,31—2i,48—31,16
Nowy York 8,923—8,943—8903,
Nowy York kabel 8,928 —3,948—3,908,
Paryż34 95-—35,05—34,87.
Praga 26,41—26,47—26,35.
Szwajcarja 173,85 —174,28—173,42,
Berlin 212,25.

= przeważnie słabsza.
procentowe;

3, poź. budowli. 34,75. 4'/, poż.
inwest. 95,75—95,50. 4 |, dolar. 48,75.
74, poż. stabilizacyjna 48,50—49,25. 74
L. Z. Ziem. 48. 4,5/, L. Z. Ziem. 37,25.
8 /, L. Z. m. Warsz 55,50—56,25—56,75—
57—drobne. Tendencja dla pożyczek
liejednolita, dla listów mocniejsza.

Akcje:
Bank Polski 70. Tendescla utrzy-

mana.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolarowa 53. Lillonowska 56. Stabiliza-
cyjna 48. Warszawska 35,75.

— Ależ pan powinien się teraz przespać...
—Prześpię się od trzeciej.
— Owszem, jak pan woli.
— Dopilnuję, żeby pana obudzono.
— Pan mi to przyrzeka prawda?
—Przyrzekam panu.
— Dobranoc!
— Dobranoc!
Ripley skłonił się ze staroświecką kurtuazją i

zniknął w stronie schodów. Antoni zaś, pełen poczu-
cią obłudy, gdyż wiedział, że o trzeciej albo Micah
Thrumm będzie w potrzasku, albo zjawi się okręt ra-
towniczy, który zabierze z „Morgany'”* wszystkich o-
prócz załogi, zapukał do swojej kajuty.

Otworzyła Georgina.
milczeniu wysłuchał sprawozdania Antoniego z pro-
jektu Barry'ego ze skrzynką. Georgina zaprotesto-
wała gwałtownie przeciwko ryzykownemu postano*

Billings w apatycznem

wieniu Barry'ego i orzekła, że już lepiej było wsadzić
do skrzynki Jonesa. Ale na oświadczenie Antoniego,
że Barry nie da się odwieść od tego zamiaru, uspoko-
iła się nagle i nawet poddała dyskusji możliwość prze
ciekania skrzynki. Prawdopodobnie intuicja powie-
działa jej, że za słowami Antoniego kryło się coś głęb
szego.

— Pan obejmie drugą część nocy. (c. d. n.)
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