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Wykłady wieczorne: 17 — 20 godz Początek roku akad. 2-go
paźdz. 1934 r. Przyjęcia tylko osobiście od 24 września r. b.
Program szkoły wysyła Sekretarjat po nadesłaniu znaczków
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TEATR. MIEJSKI na Pohułancz
Dżiś premjera świetnej komedji

| „Loytiężyłem Kryzys“
Początek o godz. 8-ej.

Ceny niskie.
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Dodatkowe wynagrodzenie dla pre-
zydentów miast i burmistrzów.

fJelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ministerstwo spraw wewn. rozesłało okólnik, regulu-
jący kwestję dodatkowych poborów prezydentów, burmistrzów i ich za-
stępców. Kierownicy samorządów będą etrzymywać dodatkowe wyna-
grodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych a także za zajęcia, wy-
kraczające poza zakres normalnych funkcyj. W najbliższym okresie bud-
żetowym w miastach do 5.000 dodutki mogą wynosić po 50 zł. i wzra-
stają proporcjonalnie <ależnie od liczby mieszkańców, tak że w mia-
stach do 100000 mieszkańców wynosić: będą 350 zł, a w miastach
wiekszych przyznawanybyć może dodatek 100 zł. miesięcznie za każde
50000 mieszkańców. Wiceprezydenci i wiceburmistrze otrzymują połowę

, tych stawek. 3

Aresztowanie posla Idzikowskiego
i p. P. Michalskiego wicedyrektora min. skarbu.

[Telefonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. W godzinach rannych na zarządzenie prokuratora
sądu okręgowego aresztowano posła Edwarda Idzikowskiego z B B. oraz
zawieszonego uprzednio w urzędowaniu wice dyrektora departamentu
w ministerstwie skarbu, Pawła Michalskiego. Michalskiego arasztowano
pod zarzutem brania i wymuszania łapówek, Idzikowskiego zaś pod za-
rzutem pośredniczenia w tem przestępstwie. Szczegóły ze względu па
toczące się śledztwo narazie nie mogą być podane.

Nie tak dawno p. Michalski oskarżony był przez jednego z profe-
sorów poznańskiej Wszechnicy o plagjat. P. Michalski na Wolnej Wszech-
nicy w Warszawie wygłsszał wykłady o skarbowości jota w jotę podobne
do prac owego profesora z Poznania. Faktu plagjatu p. Michalski nie
zaprzeczył, oświadczył jedynie w liście otwartym, umieszczonym w jed-
nym z warszawskich dzienników, że sprawę tę oddaje pod sąd profeso-
rów Wolnej Wszechnicy.

Podobno zarówno sprawa o plagjat, jak i o ostatnie nadużycia
w min. Skarbu rozpatrywana będzie też przez senat Wolnej Wszechnicy
Polskiej, który niewątpliwie wyciągnie odpowiednie konsekwencje z po-
stępowania p. Michalskiego. , : 4

P. Rataj zamiast p. Witosa?
įTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego zbierze się
29 września dla załatwienia szeregu spraw organizacyjnych. Dokonany
będzie m. in. wybór nowego prezesa Rady Naczelnej. Dotychczasowy
prezes Wincenty Witos nie złożył formalnie swej prezesury. Prawdopo-
dobnie prezesem Rady Naczelnej wybrany będzie p. Rataj. Rada zaj-
mie się regulaminem sądu partyjnego, który określi procedurę obsadze-
nia kompletów w ten sposób, żeby były w mich reprezentowane wszyst-
kie ugrupowania reprezentowane w łonie Stronnictwe Ludowego.

Wybór p. Rataja świadczyłby о przesunięciu się prądów w Stron-
nictwie Ludowem w kierunku lewicowym.

ili ”

16 miljonów kary.
'Гы!еЮюпет ой własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Lwowskie władze skarbowe, po zbadaniu spraw po-

datkowych majątku ziemianina p. St. Rudroffa z Brodów, przeciwko
któremu toczą się dochodzenia karne z zawieszeniem aresztu śledszego
— ustaliły szereg przekroczeń podatkowych z jego strony.

Władze wymierzyły p. Rudroffowi kary w wysokości przeszło 16

miljonów złotych za ukrywanie dochodów podlegających wymiarowi po-
datkowemu. Majątek p. Rudroffa znajduje się pod zarządem przymuso-
wym z ramienia władz skarbowych, zabezpieczających w ten sposób
swoje pretensje.

Jest rzeczą bardzo wątpliwą, ażeby Rudroff mógł zapłacić kwotę

16 miljonów.

[POWRÓT KPT. BAJANA DO KRAKOWA.
KRAKÓW (Pat). Dziś o godz,

17,50 przylecie:do Krakowa na sa-
molocie RWD-5 kpt. Bajan i st. sier-
żant Pokrsywka, zwycięscy  tego-
rocznego szalanżu. Witali ich na lot-
nisku różni cGstojnicy, poczem
ukwiecionym samochodem  przeje-
chali przez ulice miasta. Wzdłuż
ulic ustawiły się szeregi młodzieży
szkolnej i tłumy publiczności, Przed
ratuszem przemówił do lotników|

Wstrząs podziemny na Siąsku.
KATOWICE. Pat. — Wczoraj od-| przypuszczają, żej to pękły grube

czuto w Katowicach i dwuch jesz-| warstwy piaskowca w kopalniach.
cze innych miejscowościach o godz. Ni
14,05 wstrząs podziemny. Znawcy! |“ | |

prezydent miasta, Kaplicki, poczem
wręczył Bajanowi album widoków
Krakowa a Pokrzywce kiiim. Lotni-
cy pojechali jeszcze samochodem na
Rynek Główny a Bajan wieczorem

był obecny w teetrze miejskim. Za-
bytki miasta z okazji przyjazdu bo-
haterskich lotników były wspaniale
iluminowame. Wszędzie witano ich
owacyjnie.

ы wa

Telefon Redakcji,.
Administracji i Dnikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-4į,

codziennie.

GENEWA (Pat). Komisją poli-
tyczna Zgromadzenia (kontynuowała
i zakończyła dziś debatę nad pol-
skim wnioskiem w sprawie zwołania
międzynarodowej konferencji dla ge-
neralizacji zobowiązań mniejszościo-
wych.

Pierwszy przemawiał delegat Buł-
garji, który nie ra zastrzeżeń prze-
ciwko generali*acji, ale domaga się
utrzymania istuiejących gwarancyj

dla mniejszości.

Delegat Australii uważa kwestję
mniejszościową za kwestię europej-
ską sądzi jednakże, że, skoro sy-
stem ochrony „nriejszościowej oka-
zaś się niezadowalający w zastoso”
waniu do kilku państw, to bezcelo-

+ wa jest generalizacja,

| - Następnie zabrał głos delegat W.
, Brytanji, Eden, który zaznaczył na
| wstępie, że wydaje mu się nieco pa”
radoksem, iż m:nister Beck, który
uwypuklił w mawie swojej na Zgro-
madzeniu wady obecnego systemu,
jednocześnie wysunął propozycję
generalizacji tego systemu. Zdaniem
mówcy, problem, będący przedmio-
teni traktatów mniejszościowych,
jest _ problemem ograniczonym.
Istnieje on tylko tam, gdzie wskutek
zmian terytorjalnych w. niektórych
Ikrajach znalazły się grupy narodo-
wościowe, zwiszane etnicznie nie
z tem państwem, lecz z państwem
sąsiedniem, Chodziło o danie gwa-
rancyj tym grupom w interesie po-
koju europejskieżo. Podobny pro-
blem nie istniał, zdaniem mówcy, w
skali światowei.  Przewidziany sy“
stem nie miał bynajminiej istnieć
wiecznie, a tylko tak długo, dopóki
istaieje problem, dlą którego został
stworzony. Celem traktatu jest nie
uwiecznienie problemu, ale jego roz-
wiązanie. Ideałem sytuacji będzie
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wisko Francji znane jest z dawniej
szych debat, Silna swoją jednością
narodową, scementowaną przez hi-

storję, Franoja nie godzi się, aby w
odniesieniu do niej wysuwać kwestję
mniejszośc. [akse jest wstępne za-
strzeżenie w kwestji ' generalizacji.
Mówca zaznacza dalej, że gdyby
galkimś cudem Zgromadzenie było
jednomyślne dla zwołania propono-

wanej konierencji międzynerodowej,
to wydaje mu się pewne, ze w obec-

nej sytuacji europejskiej taa konte-
rencja wywoialaby tylko zamiesza-
nie i awantury. Delegat Francji jest
pozatem zdania, że wprawazie pod-
stawą ochrony mniejszości są zasa-
dy ogólne, to jednak, gdy przechodzi
się do ich zastcsowania, pojawia się
sytuacja specjalna, zmieniająca się
nawet wewnątrz poszczególnych
kontyngentów. lych sytuacyj jest
niemal tyle co krajów. Dlatego też
w latach 1919 i 20 stworzono: klau-
zulę  mniejszosciową dia jednych
państw, a nie przewidziano dla in-
nych. Nie chodzi bynajmniej o stwo-
rzenie jakiejś hierarchii państw,
Klauzulą mniejszościowa nie ma być
wieczna, ma ona charakter przej”
ściowy, zanim na terytorjach, ustalo-
nych w traktatach pokojowych, sto-
sunki między obywatelami zostaną
dostatecznie zagwarantowane oby-
czajami i ustawami, aby uczynić
klauzule zbyteczne. Nie ;est więc
przeznaczeniem lych klauzul pozo-
stanie w obecnei tormie.. Jest zada”
niem Rady zbadać w kazdym po-
4zczególnym wypadku, biorąc "pod.
uwagę okoliczności specjaine, czy
nadeszła chwiła zmiany tych klauzul
i zmiany procedury kontroii mię-
dzynarodowej. Ponieważ należy to brak kontroli ze względu na jej

zbędność. Pytanie jednak, czy stan
ten został już ociągnięty. Deiegat W.!
Brytanji wskazuje na trudności ge-;
neralizacji. W. Brytanji trudno jest
powiedzieć, kto stanowi mniejszość,
a kto większość. Problem mniejszo-
ści istnieje tylko tam, gdzie mniej-
szość jednego kraju związana jest z
większością kraju sąsiadującego wę-
złami rasy, języka lub religi. Ta de-
finicja, dodaje mówca, nie obejmuje
specjalnego problemu mniejszości
żydowskich, także chronionej przez
traktaty, aie w większości krajów
świata t. zw. kwestją żydowska nie
istnieje. Co się tyczy propozycji
zwołania konfavencji dla zbadania
Ikwestji mniejszościowej, delegat bry-
tyjski nie ma zasadniczo przeciwko
niej zastrzeżeń, ale, jeżeli ma ona
być pożyteczną. to trzebaby naprzód
stwierdzić w negocjacjach, . czy
istnieją widoki pewodzenia. Liga już
dość ucierpiała przez konłerencje,|
(które nie spełniły pokładanych w
nich nadziei. W, konkluzji Eden po-
wtarza, że traltaty mniejszościowe
zostały stworzore ze wzgiędu na
problem specyficzny, istniejący w
pewnych regjonach i ograniczony w
czasie, Można zbadać, czy odpowia-
dają jeszcze celam, dla klórych zo-
stały stworzone ale ich rozciągnię-
cie na inne państwa nie jest wska”

zane.
Następnie przemawiał delegat

Włoch, baron Aloisi, który, nie dy-
skutując obszernie sprawy generali-
zacji, zająt się słownie trudnościami,
jakie nastręcza stosowanie trakta-
tów. mniejszościowych,  przyczem
podkreślił, że traktaty te przewidują
specjalną procedurę dlą ich rewizji.
Dla zmiany traktatów wystarczy
zgoda większości członków Rady 

dzenia.
Delegat Belgji Hymans sądzi, że

generalizacją stworzyłaby dysonans
w, krajach, gdzie niema problemu
mniejszościowejo. Jego zdaniem
wąipliwą jest rzeczą, aby propono-
wana konferencją mogła dać po-
myślne rezultaty

Delegat Irlandji de Vaiera za-
znaczył, że pewne zasady podsta-
wowe ochrony muiejszości mogłyby
być rozciągnięte na wszystkie pań-
stwa. Uważa on za konieczne zba-
danie kwestii, ale zamiast propono-
wanej konterencji zaleca utworzenie
komitetu, który sformułowałby, ja-
kie prawa winny być przedmiotem
ogólnej konwencji a jednocześnie
zajął się poszczególnemi problemami
specjalnemi.

Delegat Haiti zaproponował, aby
Zgromadzenie zwróciło się do Rady
o przestudjowanie reformy systemu
ochrony mniejszości.

Po wyczerpaniu listy mówców
przewodniczący komisji Madariaga
zwrócił się do aelegata polskiego z
zapytaniem, czy nie mógłby ułatwić
Ikomisji wyjšcią Zz trudnej sytuacji,
wytworzonej z rozbieżności poglą-
dów, przez wywołanie wniosku o
zwołanie konferencji międzynarodo-
wej, mającej zająć się generalizacją
zobowiązań mnieszościowych.

Zabierając śłos, minister Raczyń-

GENEWA (Pat). Po zakończeniu
debaty nad propozycją Polski, ko-
misją polityczna Zgromadzenia wy-
słuchała oświadczenia delegata wę-
gierskiego Eckiiardta, który moty-

wowiał węgierski wniosek, by ko-
misja zajęła się częścią raportu se-
kretarza generainego Ligi Narodów, Ligi. Tak samo reguły procedury

, mogą ulec zmianie i Rada niewątpli-
wie nie odmówi przystosowania ich
|do poczynionych doświadczeń.
| konkluzji delegat Włoch stwierdza,
"że Rada jest organem kompetent-
inym dla zbadania problemu z zain-
| teresowanemi państwami.

| - Delegat Francji Massigli
czył, że dwie kwestje zostały poru-
szone na Zgromadzeniu, Jedna z
mich znajdzie się przed Radą, przy-
czem w związku z tą debalą znane
są dobrze intencje Polski, jak rów-
nież pozycje prawne innych państw.
Druga kwestja, kwestja generalizacji
zobowiązań mniejszościowych jest
przedmiotem debaty komisji. Stano-

dotyczącą ochrony mniejszości. Zda-

niem Więgra, Liga ma obowiązek
zajmować się ewolucją całokształtu

i problemów mniejszościowych, a Wę-

$ry mają specjaine prawo zwracać
uwagę na kweslje mniejszościowe,
ponieważ prawie 30 proc. Węgrów

Zła: znalazło się poza obecnemi grani-

cami, Szczególnie trudna i wprost
niedająca się utrzymać jest sytuacja
mniejszości węgierskiej w Rumuniji,
która gwałci traktat mniejszościowy

i uważa go za świstek papieru. Tu
Więgier przytacza różne przykłady.
Rumunją stosuje wszystkie możliwe

środki, celem wynarodowienia mniej-
szości węgierskiej. Rząd węgierski

do Rady, deleg. Francji nie uważa za!
konieczne szerzej się rozwodzić nad'
tyn: problemen: w komisji Zgroma-'

 
"mieckie.

 

zagranicą 8 zł.

ski oświadczył, że proponowana
dyskusja nie była bezužyteczna,
O ile chodzi o delegację polską, to
może on z zadowoleniem stwierdzić,
że znalazł u licznych delcgacyj zro-
zumienie dla sytuacji Polski i dla
argumentów przez nią wysuniętych,
Argumenty te pozostają dalej ważne,
Minister Raczyński sądzi, że we
wczorajszem expcsć obali liczne ar-
$umenty, wysunięte przeciwko tezie

polskiej. Byłoby rzeczą łaiwą kon-
tynuować dyskusję i obalić także
inne argumenty. Pomimo głosów kil-
ku delegacyj, uzasadniających stano*
wisko odmienne od stanowiska Pol-
ski, minister Raczyński jest przeko-
nany, że śdyby propozycja delegata
Polski została poddana pod głosowa”
nie, to niewątpliwie liczne byłyby
delegacje, którelby ją poparły, ale,
dodaje minister Raczyński, nie by-
łoby to decydujące. Okazałoby się,
że niepodobna osiągnąć rezultatów
oczekiwanych wobec. konieczności
uzyskania jednomyślności. Trudno
byłoby stwierdzić niemożliwość osią:
śnięcia postępu. Z tego lo powodu
i utrzymując z całą energją nasze
stanowisko, sądzę że mogę się przy”
chylić do prośky przewodniczącego,
stwierdzając, ze nasza inicjatywa
nie dała oczekiwanego rezultatu.
Nie będę więc nalegał na poddanie
naszej propozycji pod giosowanie.
Znamy już wszyscy rezultat, jaki
miałoby to głosowanie. Nie chcemy
próżnej demons'racji.  Pozostajemy
dalej zwolennikami generalizacji, ale
wobec okoliczneści które  wyliczy-
łem, delegacja rolska nie żąda gło”
sowania nad jei :ezolucją.

Dziękując delegacji polskiej za jej
stanowisko, prze iczący zwrócił
się do sprawozdawcy kwestji mniej-
szościowej, aby w swoim raporcie
przedstawił argumenty przedłożone
przez delegata Folski i innych dele-
gacyj na poparcie propozycji pol-
skiej.

Charakteryzuiąc ogólnie debatę
komisji politycznej Zgromadzenia
trzeba stwierdzić, że propozycja
polska spotkała się z poparciem me-
rytorycznem dużej liczby delegacyj,
z drugiej jednak strony okazało się,
zgodnie z przewiJywaniani, że kilka
delegacyj, a szczególnie delegacje
wielkich mocarstw, nie zmieniły
swego wrogiego stanowiska wobec
idei generalizaci: zobowiązań mniej-
szościowych. Wobec tego, że dla
powzięcia uchwały konieczna jest
iednomyślność, przeto tych kilka de-
iegcyj skazało
pomimo poparcia wielkiej liczby
państw, na niepowodzenie, W tych
warunkach bezcelowe byłoby prze-
prowadzanie gissowania w komisji.
W chwili obecnej jasne jest ; stano”
wi to główny wynik debaty, że wiel-
kie mocarstwa zdają sobie sprawę z
niemożliwości utrzymiania dzisiejsze”
go stanu rzeczy. Z dwuch alterna-
tywnych metod* usunięcia dzisiejszej
nierówności bądź przez generaliza-
cję zobowiązań mniejszościowych,
bądź przez likwidację traktatów
dotyczących mniejszości, wybierają
zdecydowanie tę drugą, nie chcą bor
wiem same przyjąć jakichkolwiek
zobowiązań,

Wniosek węgierski w sprawie mniejszości.
uczyni wszystko. by zapewnić tej
mniejszości skuteczną ochronę, a
więc zastosuje wszystkie środki na
zasadzie paktu Ligi i traktatu tria-
nońskiego.

Delegat Rununji odpowie praw-
dopodobnie jutro na zarzuty wysu-
wane przez delegata Wegier,
L - -

 

inicjatywę polską, i

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 56,

QGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 23 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmientane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Onioseh p. Becha nie dnł rezultatu,
Delegat Polski zrezygnował z głosowania w komisji Ligi.

Terminy

     

Zawody o puhar
6ordon Benneta.

„WARSZAWA. Pat.—Wskutek zgo-
dy, kwyrażonej przez wszystkich u-
czestników zawodów balonowych e
puhar Gordona i Bennetta, balon
hiszpański został jurzędowo przyjęty
do zawodów, o ile aerokiuby do
którego oni należą, wyraża na to
zgodę.

Dziś rano odbyło się losowanie
wszystkich zawodaików kolejności
startu.

len. Pasławski I płk Więckowski
przeniesieni w stannieczynny
WARSZAWA Pat. Generał Stefan

Paslawski, аса O. K. VII, został
zwolniony ze stanowiska decy kor-
pusu i przeniesieny w sten nie-
czynmy. Pulkownik dypl. Erwin
Więckowski został zwolniony ze sta-
nowiska pomocnika d-cy O. K. Vil
i przeniesieny w stan nieczynny.

Zarządzenia te stoją w związku
z powołaniem przez rząd wspomnia-
aych oficerów do służby na wyższe
stanowiska poza wolskiem.

Dziennikarze niemieccy We Lwowie
LWÓW. (Pat). Włycieczka dzien-

nikarzy niemieckich, którzy zwie-
dzili zagłębie nałtowe, powróciła do
Lwowa. Z dworca goście udali się
do hotelu Georga gdzie odbyło się

prezydenta miasta.
W przyjęciu tem wzięli udział

przedstaw:ciele władz państwowych
i miejskich, profesorowie wyższych
uczelni oraz grono dziennikarzy
iwawskich. ` ;

Wczoraj rane -dziennikarze nie-
mieccy odjecha': do Łańcuta, gdzie
będą podejmiowari śniadaniem. Na
śniadaniw tem będzie obeciry przy”
były specjalnie z Warszawy
Rzeszy niemieckiej von Moitke. Z.
Łańcuta dziennikarze niemieccy u"
dadzą się do Mościc a następnie do
Krakowa.

Pierwszy wypadek
sterylizacji w Gdańsku.
GDANSK. Pat. Sąd gdeński ska-

zał dziś za czyny niemoralne inwa-
lidę Antoniego Ellerwalda na 6 mie-
sięcy więzienia, a ponieważ był już
kilkakrotnie karany za podobne
przekroczenia, sąd nakazał jego ste-
rylizację. Jest to pierwszy podo-
bny wypadek w Gdańsku.

Pożar czołga.
LONDYN. Pat. Podczas odbywa-

„jących się pod Swindon ćwiczeń
zapalił się zbiornik benzyny 16-ton-
nowego czołga pierwszej brygady
czołgów, wskutek czego działa i ka-
rabiny maszynowe eksplodowały. 
Załoga zdołała się na czas uratować |
„Czołg objęty 10-metrowei wysokoś-
jci płomieniem wśród ogłuszzjącej
„detonacji stoczył się ze wzgórza i
spalił doszczętnie.

Tragiczny wypadek
samochodowy.

GRENOBLA. Pat. Wczoraj wie-
czorem w pobliżu Grenobli samo-
chód, wiozący członka delegacji
francuskiej przy Lidze Narodów,
Franceschi'ego oraz jego żonę i sy-
na zderzył się z drugim samocho-
dem. Po zderzeniu samochód wy-
wrócił się a jednocześnie nastąpił
wybuch zbiornika z benzyną. Dele-
gat poniósł śmierć na miejscu, je-
go zaś żona i syn odnieśli cięzkie
rany. :

 

 Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.
 

Wywiad z kanclerzem Hitlerem
© stosunkach n'emiecko-francuskich.

PARYŻ. (Pat). Jeden z dzienni*
ków francuskich zamieścił wywiad
swego korespondenta z kanclerzem
Hitlerem, który zaznaczył, iż stara
się od chwili dojścia do władzy ро-
lepszyć stosunki francusko - nie*

Kanclerz powtórzył złożo*
ne swego czasu oświadczenie, że po-
rozumienie  niersiecko - francuskie
w sprawie Saary byłoby niewątpli-
wie początkiem polepszenia stosun*
ków niemiecko - francuskih,

Powrót Niemiec do Genewy bę-
dzie możliwy wiedy, gdy zostanie

im przyznane równouprawnienie,
Kanclerz Hitler zwraca uwagę na to,
że na terenie Ligi Narodów, po wej*
ściu Sowietów, wytworzyła się no-
wa sytuacja i że Sowiety dążą do
szerzenia propagandy komunistycz-
nej na całym. świecie. 2

W. zakończeniv kanclerz Hitler w
kurtuazyjnych słowach zapewnił o
szacunku Niemiec do Francji i wyra-
ził przekonanie. że największa ilość
Francuzów powinna przyjeżdżać do
Niemiec dla zbadamia prawdziwej
sytuacji kraju.

przyjęcie wydane na ich cześć przez .
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W. krótkim czasie francuski mir

nister spraw zagranicznych, p. Bar"

thou, wybierą s'ę do Rzymu, Od sze-

regu tygodni trwa z tego powodu

między Rzymem a Paryżem wymia-

na zdań, mającu doprowadzić do wy

równania różnic w kwestjach spor”

nych i do przygotowanią w ten spo”

sób terenu dla p. Barthou.

Prasa europejska poswięca po”

druży Barthou wiele uwagi. W ścis-

łym z nią związku pozostaje olicjal-

na wizyta króla Jugosławji Aleksan-

dra w Paryżu, który lam jedzie z po”

czątkiem paźd.iernika na oficjalne

zaproszenie rządu francuskiego. Po

bytności zaś krcla Aleksandra nad

Sekwaną i wizycie Barthou nad Ty-

brem, ma do Rzymu przyjechać mi-

nister Benesz. Prasa włoska jest bar

dzo zadowolona że wszyscy zwraca”

ją uwagę na Rzym ku niemalej iry-

tacji Berlina, który nie przestaje rzu-

cać rekrymine:yj pod adresem

Włoch. :
Od widocznego polepszenia sto-

sunków francusko - włoskich odbija

poniekąd stan rzeczy, jaki wytwo-

rzył się w ostatnich czasąch między

Rzymem a Londynem. Kiika jest po'

wodów oziębienia przyjaźni włosko”

angielskiej. Włochy, społeczeństwo i

rząd, zostały pcruszone przez ostat-

nie zarządzenia językowe, które wy-

dał gubernator Malty, sir David Cam

pbell, skutkiem których język wło”

ski został usunie'y z trybunałów mal
tańskich na rzecz języka angielskie-
go i narzeczą maltańskiego. W ten
sposób spór językowy na Malcie zo-
stał ostatecznie rozstrzygnięty na
niekorzyść języka włoskiego. Guber-
nator zajął stauowisko czysto pań-
stwowe i imperialne, mocą którego

Malta, wchodząca w skład imperjum
brytyjskiego i kędąca jedną z głów-
nych stacyj floty angielskiej na mo-  rzu Śródziemnem ma być angielską,
a nie wołską trkże pod względem
języka i kultury.

Zmiany © nastrojach Ołoch.
Dalszym powodem rozluźnienia

się stosunków włosko - angielskich

jest krycyczne stanowisko opunji an:

gieiskiej wobec niektórych wypowie

dzeń się wodza łaszyzmu. Tak np. li-

beralna i lewicowa prasa angielska,

a za niemi znaczna część opinji pu-

blicznej, odniosła się krytycznie do

mowy Mussoliniego, wygłoszonej na

ostatnich manewrach, wytykając jej

militaryzm i wojenne zapędy. 0-

wnież со do polityki ausirjackiej

MWioch mają kota polityczne angiel-

skie pewne zas:rzeżenia.

W zmienione, sytuacji międzyna-

rodowej Rzym przestaje być dla

Londynu dźwignią która dość łatwo

funkcjonowała w duchu pomysłów

MacDonalda czy to na terenie sto-

sunków francusxo - niemieckich czy

genewskich. A. «aodwrót włoska dy-

plomacją nie noże już powoływać

się na Londyn : jego potakiwanie,

którego rezultatem było prawie ząw-

sze postawienie Francji w nniejszoś-

ci.
Z kolei między Włochami a Niem

cami naprężenie : polemiką nietylko

nie ustaje, ale s.ę wzmaga. Prasa

włoska jest oburzona, że dzienniki

niemieckie ośmieliły się poruszyć

sprawę niemieckiej prowincji Górnej

Adygi (dawnego Tyrolu), co do któ-

rej Niemcy zgłosiły były swego cza”

solenne „dėsinteressement a także

sprawę tak zwanej „zdrady” wło-

skiej w czasie wojny. Mussolini od-

powiedział osobiście na ten zarzut w

„Popolo d'Italia" temi siowy: „Je-

żeli jest temat, któregoby Niemcy

nie powinni poruszać, to jest właśnie

temat powyższy Bo zaiste nie było

narodu, któryby we własnych dzie-

jach miał tyle głośnych i krwawych

dowodów niewiery zaprzysiężonym

paktom, tyle zdrad swoich przyja-

ciół , złożył tyle dowodów cynizmu

w. ich usprawiedliwieniu co naród nie
miecki, od ArminjuszaiFryderyka Il

| do Behmanna Holwega“.

Język włoski ma za sobą naMal-| Wszystko to są zapowiedzi bli-

cie wielkie tradycje historyczne i, skiego porozumienia włosko - francu

kulturalne. Maliańczycy się włosz-| skiego. Stosunek .Włoch do mo-

czyli, rząd angieiski wolał, by się| carstw ostatnienu czasy zmienił cię

anglizowali. Prasa włoska występo-. gruntownie: Włochy odeszły od Nie

waja w niezwykie ostrej formie prze|miec, by zbliżyć się do Francji, bar-

ciw temu zarządzeniu, i dzo też ochłodły wobec W. Brytanii.
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Wezwanie prezydenta Roosevelta
do robošnikow

WASZYNGTON (Pat).  Prezy-
dent Roosevelt ogłosił dzis wezwa-
nie do przedsiębiorców i robotni-
ków, w którem wyraża nadzieję, że

włókienniczych.
wieszeniu sprawy mogą być zała-

twione tylko wtedy, gdy obie strony

wyrażą chęć współpracy 1 poczucie

sprawiedliwości. Komitet wykonaw”

robotnicy podejrią pracę, wszyscy czy robotników włókienniczych ze-

24“ przedsiębiorcy przemysłu włó” brał się dzisiaj, celem zbadania spra”

Lienniczego przyjmą robotników na | wy. Komisja rozjemczaprzypuszcza,

dawniejsze miejsca, nie czyniąc żad-| że strajk będzie zakończony ;utro.

nych zastrzeżen, Pozostające w za*

Próby rozjemstwa !'w strajku
włókienniczym w Ameryce.

WASZYNGTON. (Patj. Urząd liczbę pracowników przy podwyż”

rozjemczy polecił powołanie komisji szeniu zarobków. Urząd ma nadzie-

bezstronnej, złożonej z 3 osób dla ję, że na podstawie tych zleceń ro-

zajęcia się koni'iktem w przemyśle | botnicy przemysłu tkackiego zanie-

tkackim oraz wystąpił z propozycją” chają strajku i zwrócą się do praco-

zbadania przez Gepartament pracy, dawców, aby przyjęli ponownie do

kwestji, czy p:izemysł może utrzy-
mać obecną lub nawet większą

*

pracy wszystkich strajkujących.

Strajk w portach amerykańskich.
NOWY JORK, Pat. Związek pra-

cowników portowych wezwał swoich
członków do rozpoczęcia strajku w,
dniu 8X we wszystkich portach
Atlantyku i zatoki. Meksykańskiej.

 

Strajk cbejmuje wszystkie amery-
kański" owarzystwa żaglowe z wy-
jątkien: stern Lines i Black Dia-
mod. W strajku uczestniczyć będzie
około 40.000 ludzi.

Aresztowanie sprawców porwania
synka Lindberga,

NOWY JORK. (Pat). F:csurator
generalny Cummuags podał 0 wia-!
domości fakt aresztowania uiejakie-

go Ryszarda Hauptmana pod zarzu-

tem udziału w porwaniu dziecka

Lindberga. Policja znalazia podczas

rewizji u Hauptmana 13.750 dolarów

w banknotach, które wypłacone zo-j

stały jako okup za zwrot dziecka.

Według komunikatu policji no”

wojorskiej, Hauplman jest cudzo-

ziemcem, który przybył do Stanów

Zjednoczonych p:zed 11 laty. Bada-
ny przez policję Hauptman zaprze-

czył, jakoby brał udział w porwaniu

dziecka Lindberga, ы
NOWY JORK (Pat). Aresztowa-;

nie Hauptmana podejrzariego 0 u-!
dział w porwaniu pierwszego dzie-|
cka pułk. Lindberga nastąpiło w

Bronx, gdzie H-uptman mieszkał od,
5 lat z żoną i dzieckiem. Żona Haupt-,
mana została rownież aresztowana.,
Na wiadomość o aresztowaniu tłum
zajął wobec aresztowanej wrogą po”,

stawę wznosząc okrzyki: „powiesić

R Świadkowie skonfrontowania z
auptmanem zeznawali że on to

otrzymywał okurp za wydanie dzie-

cka Lindberga. Aresztowanie Haupt"  

w Stanach Zjedn. Dzienniki amery-
kańskie poświęcają temu wydarze-
miu całe 'stronice, przypominając
szczegóły porwavia.

Aresztowany jest Niemcem, na-
zwiskiem Brunon Ryszard Haupt-
mann, który jako przestępca zbiegł
z Niemiec do Ameryki przed ii laty.
W. Niemczech był karany dwukrot-
nie i siedział 21/3 roku w więzieniu.
Policja nowojorska przesluchiwala
go prawie 40 godzin. Zeznal on, že
od 1932 r. jest bezrobotnym i zara-
biał na spekulacjach giełdowych,
Zaprzecza, jakoby kiedykolwiekmiał
byc w Hopewell w stanie New Jer-
sey, gdzie Lindrerghowie mają willę.
Po stwierdzeniu, ze żona Hauptman-
na nie jest wmieszana w sprawę
porwania dziecka, zwolniono ją. Być
może, że Hauptmann nie należał do
bandy, która porwała dziecko Lind-
bergha i nie pounsi odpowiedzialno"
ści za jego śmierć. Zdaje się jednak
nie ulegać wątpliwości, że otrzymał
okup lub część okupu. Policja uwa-
ża, że nie jest wyłączone istnienie

| bandy, która eksploatowała Lind-
berghów, nie 1mając zresztą nic
wspólnego z sa'nym iaktem porwa-

mana formalnie nastąpiło pod zarzu*|nia, Przedstawiciel Lindbergha, któ-
tem wymuszania i noszenia
bez pozwolenia.
OWY JORK (Pat). Wykrycie|miał

rawcy porwania |jący akcent Hauptmanne, koniron-domniemanego

broni|ry wręczał okup, twierdzi, że czło-
wiek, który otrzymał pieniądze,

akcent niemiecki, przypomina-

dziecka Jeżacza tolalka amerykań-|tacja jednak nie dała wyniku. Poli-
skiego Lindbergha jest sensacją dnia cja znalazła w jego mieszkaniu
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DZIENNIK MILEŃSKI -

Zmiany w województwach.
W, sierach administracyjnych spo

dziewają 'się uczaych zmian na roż-

nych stanowiskach zarówno w cen-

trali, jak i w kraju. £miany ie mają

nastąpić pod koriec bieżącego mie-

Siąca, w chwili zas obecnej są przed-

miotem rozważan kół decydujących,

iNasamprzód będą zdecydowane
zmiany na
dów. będą, wedi« wszelkiego praw-

dopodobieństwa bardzo znaczne.

Obejmą bowiem  wojewóaziwa za”
równo południowe, jak centralne i za
chodnie,

Na zachodzie zmiany obejmują
Poznań i Toruń, Co do woj. poznań-
skiego, to największe szanse na to

stanowisko posiada płk. Bociański,
dowódca szkoły podchorążych w
Zambrowie.

Co do województwa pomorskie
go, to wznowiły się pogłoski o mają”
cem nastąpić powoianią woj. Kirti-

klisa do Wilna, względnie do cenira-

li na wybitne stanowisko
Powołanie p. Kirtiklisa do Wilna,

gdzie już był wicewojewodą, miało-

by nastąpić wtedy, gdyby obecny wo

jewoda wileńsk: p. Jaszczołt wrócił

ponownie do Łodzi, gdzie kierował

województwem poprzednio przez kil

ka lat. Los wojewody łódzkiego maj.
Haske-Nowaka ie jest jeszcze zde-
cydowany. Wi każdym razie wyniki

«wyborów w Łodzi zachwiały jego po |

zycją.
Jeżeli chodz: o województwa

centralne, to przedewszystkiem mó-
wi się o powołaniu komisarza rządu

stauowiskach wojewo-|

m. Warszawy wo,. Jaroszewicza na

stanowisko wojewody w  Lubiinie,

dotychczasowy wojewoda  iubelski

dr.Kóżniecki ma pono przejść ao prac

gospodarczych, w bankowości lub

też w ubezpieczalni. HF, Jaroszewicz

'w dniach najbliźszyca wyjeżdża na

"uriop wypoczynkowy.
| Na pofudniu wyrasta kwestja ob-

sadzenia wojewodztwa kraxowskie-

l go. Fik. dr. Kwasniewski zajmuje tę

| placówkę już od szeregu iat i zape”

wne przejdzie na emerytusę, W Ma-

łopolsce zmiany mają objąc jeszcze

woj. stanisiawowskie, skąa odejdzie

zapewne woj. Jagodzuisk:, który ma

być użyty na innymi posierunkKu.Nie

wiadomo, czy pozostanie na dotych-

czasowem stanowisku wojewoda wo

łyński p. Józewiski, o którym coraz

częściej się mówi że ma przejść na

emeryturę, Jako dommemanego je”

go następcę wymienia się często w

koiach adminisiracyjnych wojewodę

poieskiego pik. Kosika-Bernackiego.

Już samo zesiawienie szeregu

1ozycji administracyjnych i nazwisk

świadczy, jak szeroki zasięg mają

przewidywaae zaniany. Oczywiście

sporo z tych przypuszczeń może ulec

zmianie — gdyz decyzje ostateczne

jeszcze nie zapudły, ale są tematem

dyskusji w sterach kierowniczych.

Należy się ponadto liczyć z praw

dopodobieństwem powołania do pra
znowu wielucy administracyjnej

wojskowych, zwłaszcza wyższych

rangą. 

 

„Prozaiczn
Dr. J. Gotlib omawia (,„llajnt" nr.

208) znaczunie wstąpienia Rosji sow.

do Ligi Narodów Krok ten ma nie-

tylko znaczenie volityczne w tym

sensie, że Rosja przystąpi do grupy

państw, które, przewodzi Francja.

Krok ten jest wyrazem przełomu

psychologicznego zarówno w samej

Rosji jak i w pozostałej części świa”
ta: ,

„ — To znaczy, że nastąpiła kardynal-

na zmiana w stosunkach między Rosją i

światem, że cały .zereg pojęć * de$matów,

których trzymali się w ciągu 15 lat bolsze-

wiccy przywódcy, jest obecnie liawidowa-

ny, wymazywany, usuwany z „pamięci”.

Ten psychologiczny przełom, któ

ry nastąpił w usiysłach przywódców

komunistycznych, może by sformuło-

wany:
„ — Bolszewiccy przywódcy przekonali

się, że niema wie!kiej różnicy między Sso-

wiecką gospodarką kolektywistyczną a go-

spodarką prywatną w krajach mieszczań-

skich. Obecnie już wie się, że kapitalizm

nie jest tak ciemiężcny, jak był kiedyś, że

własność prywatni nie daje lepszego bytu

w ustroju kapitalistycznym, niż daje go pra-

ca w ustroju socjslistycznym, że robotnik

w Związku Sow. z irudem zaspakaja swoje

potrzeby, tak samo jak rolnik wAmeryce”,

Zawiodły nadzieje, że w Rosji w

okresie socjalizmu powstanie nowy

typ człowieka:

y koniec“...
„ — Czasy, kiedy to myślano, żeustrój

socjalistyczny wytwerzy nowy typ, nową га-

sę ludzi, już dawno minęły. Już nie p'zyj-

dzie nikomu do głowy twierdzić, że socja-

lizm stwarza nową sztukę i nową literaturę

i nową filozofję. Kv'tura socjalistyczna na-

śladuje kulturę mieszczańską i vdwrotnie*.

Przestano wierzyć w zwycięstwo

rewolucji światuwej:
„ — Dzisiaj już się wie, że nikt nie

zwycięży, że żadne starcie Rosi z Europą

nie nastąpi, że różnica między ustrojem bol-

szewickim a europeiskim będzie zmniejsza-

ła się z każdym rokiem i w końcu zupełnie

zniknie. Być może, ten koniec przedstawia

się prozaicznie, al: innego nie przewidu-

jemy”. й

Żydów zawiodły rachuby na try-

umi bolszewizmu w świecie. Zawio-

dły ich również nadzieje, że w Rosji

uda się im na czes dłuższy utrzymać

swoją dyktaturę mad proletarjatem

rosyjskim. Stąć gotowość do zatar”

cia różnic pomiędzy ustrojem komu-

nistycznym a kapitalistycznym, Go-

towość ta przycwodzi jednak zapóź*

no. W szybszem 'empie rośnie świa*

domošė mas rd:2nnych nietylko na

Zachodzie, lecz i w państwie Sowie-

tów.
Złudzenia żydowskie co do pano-

wania nad świetem zbliżają się ku

końcowi — bardzo prozaicznemu.... 
EI ISARTSTRS TATTO LT TdS S ak DODASZ DA.

Projekty rožnych paktow.
Specjainy kore*

spondent genewski „Petit Parisien“

podaje, że pierwotny pakt wschodni

miał obejmować Związek Sowiecki,

państwa bałtyckie, Polskę, Niemcy,

Czechosłowację i Francję.
Po porozumieniu się mn. Barthou

z Litwinowem krążyły pogłoski że

rząd w Moskwie i Paryżu dąży do

zawarcia za wszelką cenę pewnego

rodzaju sojuszu cbronnego, któryby

miał zastąpić niedoszły do skutku

PARYŻ. (Pat). „pakt wschodni, Ta interpretacja roz-
„mowy  francus': - sowieckiej jest
całkowicie dowolna i fantastyczna.
W. momencie powstania paktu
wschodniego była już mowa o pakcie

śródziemnomor.k'm, który objąłby

; Sowiety, Bułgarję, Jugosławię, Tur-

| cję, Grecję a także Włochy i Fran-
cję. W, obecne; chwili możliwe jest,

| że z tego paktu który uważano wów
| czas za rzecz odległą, zatrzymane
będą pewne punkty.

Wielkie klęski w Japonji
Tysiące ofi

Japonja nawie-
dzona została wczoraj wielkiemi

klęskami. Wi połvdniowej części kra-

/ ju szalał tajfun, który w rejonie Osa-

 
1

ka w Kioto zmósł 35 budynków

szkolnych, Pod gruzami jednego

gmachu znajduje się 500 dzieci, z

których połowa rrawdopodobnie już

nie żyje. W. innej miejscowości zabi-

tych i rannych zest około 400 dzieci.

Na wyspie Awaji przypływ morza

zatopił 2 tys. d«mów.
WI mieście Fakura „rannych zo-

staio 15 osób. i
TOKiO. Pat.—Ulstalono że w Cza.

ka zginęło wskutek zawalenia się

budynków szkolnych 400 dzieci. Do

akcji ratowniczej delegowano od-

działy wojskowe z Kioto. Pod gru-
zami zburzonych  tajfunem szkół
znajduje się przeszło 1,000 dzieci z
których uratowano dotychczas po-
łowę. Los pozostałych jest niewia-
domy.

Na wybrzeżu kilka miast zostało
zniszczonych wskutek przypływu mo-
rza. Pod wodą znajduje się 5o tys.
domów. W czasie tajfunu wykolei-
————————————
14.000 dolarów. Hauptmann wyjaś-
nia, że pieniąćze te otrzymał od
sweżo przyjaciela Izydora Fischa,
który zmarł w Niemczech w gru-
dniu w zeszłym 1oku. Sędzia odmó-
wił zwolnienia Hauptmanna za kau-
cją i polecił zatrzymać go pod za-
rzutem wymuszenia,

ar ludzkich.
ło się przeszło lo pociągów pocią-
gając za sobą około 100 ofiar. Ко-
munikacje kolejowa między Tokio—

Osaka—Szimonoseki została przer-

jwana. Tajfun szerzący się Z szy-

|bkością 70 mil na godz. uderzył па

| Nagasaki poczem przesz” dł nad wy-

/brzeża czyniąc największe spusto-

szenie w Ossaka i Koble.

OSAKA. Pat. — Wedle ostatnich
wiadomości zawaliło się 47 budyn-

ków szkolnych przyczem 225 dzieci

zostało zabitych na miejscu, 320

zaś odniosło rany.  Całkowite.mu

zniszczeniu uległo 188 domów, 260

zaś jest mocno uszkodzonych. Pod

gruzami domów znalazło śmierć 96

osób a 298 odniosło rany. 20 do-|
mów uniosły wzburzone fale mor-|

skie, 160 za ostało zalanych. Fale

morskie obzi + także budynek szpi-

tala warjató w Osece, przyczem

60 pacjentów orzepadlo bez wieści
Tajfun wywróci! lo pociągów w tej
liczbie pośpieszny, zdążający z To
kio do Szimonoseki, złożony z lo

wagonó% w których znajdowało się

250 podróżnych. Tajfun wywrócił
pociąg ten w chwili przejszdu przez
most. Na szczęście jednak mocna
barjera powstrzymała go od upadki:
du rzeki, Na lotnisku Hanoda pod
iTokio zniszczone zostały hangary i
20 znajdujących się w nich samo-
lotów. W Kjoto liczba zabitych wy 

Zawody halonów
s puhar Gordona Bennety.

W. niedzielę rozpoczynają się w

Warszawie zawedy balonów wol-

nych о puhar Gordon-Bennetta,

Trzeci to już rak Polska staje w

szranki tej międzynarodowej konku-

rencji. W, r. 1932 zawody odbyły się

w Bazylei w Szwajcarji i piloci pol-

scy na balonie „Polorja” zajęli

czwarte miejsce

w Chicago kpt. Hynek i por. Burzyń*

ski zajęli pierwsze miejsce, zdoby”

wając tem samcem puhar dla Polski.

Temu to zwycięstwu stolica za-

wdzięcza, że tegoroczne zawody od-

bywają się w Warszawie.

Ławody balonów wolnych mają

już wieloietnie radycje, odbywają

się bowiem corocznie (z wyjątkiem

okresu wielkie; wojnyj oa r. 1906,

Wielokrotnie zsycięstwo odnosiła

Ameryka, posiadająca swoich asów

baioniarstwa w osobach: com. Setie

i W. [. van Oimana. Zwycięstwo

zeszłoroczne Piski, biorącej zale-

dwie po raz wiery udział w zawo”

dach 1 w doda:ku na własnym balo-

skowych Warsz'atach balonów w

Jabłonnie, jest 'riumiem nie byle-

jakim. ;

Ogół społeczeństwa maio się in

'teresuje sporie.i baloniarskim, Dla

wielu niejasne jest jego zadanie, ce”

iowość i znaczenie. A jednąk jak

ważńą rolę odg: ywa w czasie wojny

świakiczy takt, ze w okresiewieikiej

wojny baloniarsiwo wzrosło o 50

ргос., iak wažne usiugi oddawalo na

ironcie, jako runkty obserwacyjne,

regulujące prace artylerji, (katego-

rja balonów na :więzaj, pozaiem wie

le działały stercwce w rodzaju Zep-

pelinów, czyli balonów zaopatrzo”

nych w motory.

W okresie pokojowym baion szko

li lotnika” wszelkiej kategorji, zazna”

jamia go z przestworzem, z prądami

powietrznemui, Z nieteoroigją, z obser

wasją, robieniera map z i0lu ptaka.

Właściwie byłozy wskazane, żeby

wszyscy loimicy przechodzih kurs ba

lonowy, tak poważne pouslawy te-

chniczne i prakiyczne aaje ien sport.

bia Amerykanow, Kioczy przy

wiązują ao spo:tow tax olbrzymie

znaczenie, że u!* turopejczyka ża”

krawa to miema: na przesdaaę, zwy

cięstwo Zesziorocźne rois«i Dyio po”

prostu rewelacje, W, -tamiejszyci sro

aowiskacū truano O iepszą 1 sKULECZ”

niejsźą  propagunaę, Zwycięstwo

sportowe poanusi tam prestiż Kraju,

«iory zaoiny jes. wyprouukowa iep'

szy sprzęt 1 aOsiurczyc ZzaiogĘ, Ktora

оуе 1CM ASÓW.

rrzezycia 1aszych  Dalomarzy,

«pt iiynsą 1 por buszyfiskicgo, KLO“

rzy opaun w giębi puszczy «anadyj”

skiej i przeź o aui przeazierali się O

cniOazie i giod/ie 00 Osieali ludz"

kica, GOodaiy jeszcze poelycziego za”

warwiemia Lelių zwycięstwu, Udwa”

ga, wytrzyniaiose bonatersiwo są to

cechy, Ktore Zauajiują ogromny 00“

ażwięk wsrod Ausncrykanow, toiez

oanaiezienie zagumonyci  nasżych

sŁypOWNIKOW bAltnowych wyworafo

szczery odruch radości 1 Entuzjazmu.

Jaxie miepezpieczeńsiwa zagra

żają sportowcom, uprawiającym ien

pozormie, bezpieczny Sport, wykazu”

|je ciekawa stiiystyka wypPAdKÓW,

od początku istiuenią zawouow o pu”

har uoraon - bennetta. W r. 1906 a-

merykanski baicn Conqueror” pęki

zaraz po starcie. na szczęście powio-

Iką baionu wytrzymała spadochron,

który wyratował załogę. balon -

szpanski „Herrera tego зашеро го-

ku spadł spowcecu odpadnięcia nie”

dość szczelnie tmocowanego rozry”

wacza, pod naporem gazu, pilota na

szczęście uratowano. Cztesy baiony

wyłowiono z mo!za Północnego. Ва-

lon „Harbour“ x r. 1910 spadi Z wy-

sokości 18.000 stóp do rzeki Mussi-

sipi, lecz i w tym wypaaku załoga

ocalała, Straszuy wypadek zdarzyi

się w r. 1922, trzy, balony zapaliły się

od błyskawicy, dwie załogi zostały

zwęślone w powietrzu, MW. 1925 r.

balon wylądował na skaie, skąd

wiatr zepchnął go do morza, wyłowił

go statek, a dwa balony lądowały na

stątku, jeden z nich na kominie, co

wywołało wybuch i pożar samego

statku.

Wi zawodach obecnych wezmą u-

dział balony amerykańskie, . belgij”

skie, francuskie, niemieckie, czecho-

słowackie, włoskie, szwajcarskie i

polskie.  Reguiamin zawodów jest

bardzo prosty. Zwycięża ten, kto

przeleci balonem o pojemności ma-

ksymalnej 2200 mtr. kub, największą
przestrzeń w lini prostej od miejsca

startu do muejsca lądowania. Bez

względu na pojemność balonu zało-

gę jego mają stauowić dwie osoby.

Wszystkie balony otrzymają ten

sam gaz do napełnienia przed star*

tem. Będzie to gaz świetlny z ga-

zowni warszawskiej, doprowadzony

na lotnisko mokstowskie specjalnie
w tym. celu wybudowanym rurocią-

giem. „nosi 105 osoby rannych zaś 362 c-
jsoby. Miasto Osaka zagrożone jest
brakiem wody.

Polscy lotnicy balonowi mają du-

że szanse zwycięstwa. W szczegól-

ności brani są pud uwagę kandydaci

W roku zesziym na zawodach:

nie. wykonanymi całkowicie w Woj: |'

Pewrót z Berezy Kartuskiej.
W związku z podaną przez nas

wczoraj wiadomością o zwolnieniu
części internowanych z obozu w Be-
rezie Kartuskiej „Słowo Pomorskie"
ioformuje:

„Równocześnie zwolniony został
były działacz sanacyjny z Chełmna,
p. Hądzlik. Po jego aresztowaniu
krążyły na Pomorzu najróżniejsze
pogłoski na temat przyczyn wywie-
zienia p. Hądzlika do Berszy. Po-
głoski te dotarły nawet do Warsze-
wy, gdzie znalazły echo w pewnych
zarządzeniach władz centralnych.

Krążyły tu oddawna wersje, że
pe przewiezieniu p. Hądzlika do
Berezy interwenjowała u p. Piłsud-
skiej jego żona, a oprócz tego pre-
zes BeBe na Pomorze p. Paluch;
podobno w sprawie p. Hądzlika wy-
stępował również marszałek Sejmu,
p. Świtalski.

Z Berezy został p. Hądzlik prze-
wieziony do Cytadeli warszawskiej,
a zwolnienie jego dlatego nie na-
stąpiło wcześniej, gdyż nie chciano
podrywać autorytetu (?—red.) sta-
rosty chełmińskiego, p. Białego”.

Sprawa, żyrardowska.
„Gazeta Warszawska  intormuje:
Jak się dowiadujemy, w decydu-

jących kotach :enacyjnych zapadło
postanowienie, że naležy wszelkiemi
siłami bronić sen. 'largowskiego,
który w związxu ze sprawą żyrar-
dowską poddał się pod sąd partyjny.
Usiłowania obrony idą w tym kierun
ku. aby wykazac, že sen. largowski
nie miał wpływu na zawarcie znanej
umowy paryskiej z r. 195, na któ”
rej podstawie gsapa Boussaca ulrzy
mała się w posiadaniu akcji ll-ej e-
misji, ą sumą miljona frankow szwaj-
carskich, wyprocesowana pizez rząd

jako zwrot kos.iów odbudowy „Ży”
rardowa“, zost4!z rozłożona na 10-

letnie bezproceuiowe spłaty, Podob-
no w motywach wyroku sądu partyj-
nego sprawa ta ma być bardzo ob-
szernie wyjaśniona.

Na takim obrocie sprawy może
skorzystać także sen. Sobolewski,
który wespół z sen. Targowskim za-
siadł w zarządzie „Żyrardowa”. W,
ten sposób rzec; skrupiłaby się tylko
na trzecim „slomianym cziowieku“
Boussac'a, t. j. na przebywającym w
areszcie śledczym hr. Henryku Po-
tockim.

P. Wyrosiek.
Rozpatrzenie głośnej sprawy sen.

Wyrostka uległo opóźnieniu spowo-
du mieobecności kilkudniowej pre-
zesa BB, płk. Sławka, Sąd partyjny
źebrać się ma w tej sprawie w naj-
bliższy |h dniach, przyczem komplet
sądowy zwróci się do Zarządu Miej
skiego m. st. Warszawy o przedsta-
wienie mu wszystkich materjałów
związanych z zarzutami stawianemi
mu przez prezydenta Starzyńskiego.
ŁAdw. Wyrostek ze swej strony

zapowiada iówniez przedstawienie
materjału dla wykazania, iż działał
g dobrej wierze,

Abezpieczenia społeczne w Sejkiie.
Opracowany przez wiceministra

Jastrzębskiego projekt zmiany usta-
wy o ubezpieczeniach społecznych,
który wywoływał z różnych stron
poważne sprzec!iwy, ma zostać, jak
głoszą, przekazany Sejmowi do za-
twierdzenia w cormalnej drodze u-
stawodawczej.

Na audjencji delegatów związku
pracowników ubezpieczalni społecz-

nej u wiceministra Jastrzębskiego,
oświadczył tenże delegacji, że mini-
sterstwo opieki społecznej nie za-
mierzą zaskoczyć świata pracowni
czego wprowadzeniem reformy ubez
pieczeń społecznych i postawieniem
$o wobec taktu dokonanego. Opinja
ogółu będzie wzięta pod uwagę
"przed ustaleniem rełormy. Wicemi-
nister podkreślił konieczność refor-
тоу ubezpieczeń społecznych, zazna-
czając np. potrzebę wzięcia pod o-
piekę ubezpieczeń szerokich mas
chałupników, ktorzy dotychczas byli
przez ubezpieczenia pominięci,

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
Ubiegłej nocy „w różnych

dzielnicach _ Hawany 4; wybuchło
przeszło 30 bomb. 5 osób odnio-
s rany. Szkody nie są zbyt wiel-

e.
** Trzej bandyci, uzbrcjeni w

rewolwery, wtargnęli Gziś do
ibji banku Corn Exchange we
wschodniej dzielnicy N. Jorku. Na-
pastnicy pobili do nieprzytomności
urzędników banku i porwawszy 42
tys. dolarów zbiegii samochodem.

** Rumuński minister wojny za-
wiesił wczynnościach generała Kon-
stantego Dimitrescu, generalnego
nspektora żandarmerji, który jest
zamięszany w Sprawie Sprzenie-
wierzenia funduszów pubiicznych.
Generał stanie przed sądem wojen-
aym.

 

kk

na zwyciężców qer. Hynek i Burzyń-
ski. Dzielni lot1icy poprzednio pilo-
towali jeden baisn, obecnie zaś pilo-

każdy od-tują dwa różne balony, dzielnie,
 

 
 



 

Tymcz. prezydent Wilna p. Ma-
leszewski rozesłał do wybranych
radnych następujące zawiadomienie:

Na podstawie $ 5 ust. 2 Rozpo-
rządzenia Il. Ministra Spraw We-
wnętrznych z dnia 15 grudnia 1933
r. w sprawie wykonania ustawy o
częściowej zmianie ustroju samo-
rządu terytorjalnego (Dz. U. Nr. 100
z 1933 r. poz. 769), zwołuję na dzień
27 września 1934 r. pierwsze posie-
dzenie nowowybranej Rady 'miej-

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
W całym kraju pogoda o za-

chmurzeniu zmiennem z przelotnemi
deszczami. Temperatura w ciągu
dnia do 20 €. Rankiem mglisto.
Słabe lub umiarkowane wiatry z po-
łudnia i południo-zachodu.

DYŻURY APTEK.
w mocy dyżurują następujace|

apteki: l
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33,

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiega
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-|
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhi.-|
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
"piszek.

Z MIASTA.
— Przed wyborami do izby

przemystowo-handiewej. Przygo-
towania do mowych wyborów do
samorządu gospodarczego w Wilnie
zostały zakończone. Izba Przemósło-
wo-Handlowa w Wilnie przygotowała
odnośne materjały, podziały tery-
torjum miasta na okręgi wyborcze,
przyczem ukonstytuowała się już
komisja wyborcza.

Obecnie oczekiwany jest dekret
ministra handlu i przemysłu ustala-
jący termin wyborów w Wilnie.

Według opinji sfer przemysłe-
wych wybory w Wilnie edbędą się
w pierwszych dniach listopada rb.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— wstąpienie naczelnika wy-

działu bezpieczeństwa. Pełniący
obowiązki naczelnika wydziału bez-
pieczeństwe w urzędzie wojewódz-
kim p. mjr. Zmigrodzki mianowany
został starostą w Łunińcu i opusz-
cza wkrótce swoje stanowisko. Tym-
czasowo pełnić obowiązek wydziału
bezpieczeństwa będzie p. Kzmiński.

' SPRAWY SANITARNE.
Kary aaministracyjne. w

dniu 19 bm. komisja sanitarna sta-
rostwa grodzkiego dokonała lustracji:
zakładów użyteczności publicznej
i posesyj na terenie Ill Komisarjatu

| PP, przyczem za niestosowanie się
do przepisów sanitarnych zostali
ukarani mandatowo 3 właściciele,
zaś na właścicieli: 1) piekarnia Mo-
rozo (Dominikańska 8), 2) posesja
Radina (Miłosierna 6) i 3) posesja
przy ul. Miłosiernej 4—zostały sporzą-
dzone protokuły karne.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
| — Obowiązek ujawniania cen w
kilogramach. Podług  obowiązują-
cych przepisów, jednostką miary
wagi jest kilogrem. W związku z
tem zarządzenia o.ujawnianiu cen
przewidują obowiązek ujawniania
tych cen w stosunku do kilograma.
Tymczasem szereg sklepów ujawnia
ceny па wystawach w ułamkach
jednostki miary wagi, podając ceny
bądź za pół kg, bądź za '/4 kg.

Odpowiednie władze zamierzają
przeprowadzić aircję zwalczania tej
anomialji, którą rie leży ani w inte-
resie konsumertów, ani sprzedaw*
ców, gdyż na tem tle powstają czę-
sto różne scysje między kupującymi
i sprzedawcami,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Programy egzaminacyjne dla.

rzemiosła. Związek Izb Rzemieślni-|
czych przygotowuje programy egza-
minacyjne. dla poszczególnych rze-
miosł, Wybrano liczne sekcje, któ-
re opracowały pytania eśzamina-
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„Pierwsze posiedženie Rady mlejskiej.

 

„przewodnictwem inż. Kawenokiego

skiej Wilna.
Posiedzenie odbędzie się o godz.

20 w lokalu lzby Przemysłowo-Han-
dlowej w Wilnie (ul. Fid. Mickiewi-
cza 32) z następującym porządkiem
dziennym: 1) Glstalenie ilości wice-
prezydentów. 2) Ustalenie wysoko-
ści uposażenia członków Zarządu
miejskiego (prezydenta i wice-pre-
zydentów). 3) Ustalenie wysokości
djet dla ławników. 4) Wybór Komi-
sji regulaminowej.  
dla czeladników poszczególiych za-
wodów rzemieślniczych. Niektóre
programy egzam'nacyjne zawierają
również odpowiedzi na pytania.
W szczególności ustalono, iż egza--

miny w zawodach budowlanych mu-
szą być postawicne na wyższym niż

i dotychczas poziomie, przyczem pro- py,
gramy egzaminacyjne muszą być ur
jednostajnione dla całego państwa,'
W ten sposób dyplom inistrzowski
będzie miał jednakową wartość w,
całym kraju. :

{
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ..

— Związek Polskiej Inteligen-
cji Katolickiej. Zebranie Kola wi-
leńskiego Z. P. l. K. odbędzie się
w poniedziałek o godz. 8 wieczo-
rem punktualnie w sali Towarzy-
stwa „Przezornošė“ — ul. Mickie-
wicza 24. Na porządku dziennym
odczyt J. E. Ks. biskupa P. Kubic-
kiego pt. „Rola duchowieństwa w
Ojczyźnie w okresie wydobywania
się jej z niewoli". Wstęp wolny.
Goście mile widziani. |
— Chrześc. Zw. Zaw. Clieśli.

Walne zebranie chrześć. Związku
zaw. cieśll w Wilnie odbędzie się
w sali przy ulicy Metropolitalnej 1
w niedzielę o godz. 14ej w pierw-
wszym terminie i o godz. 14 min.
30 w drugim terminie z następują-
cym porządkiein dnia: 1. sprawo-
zdanie z dzieialności Zarządu, 2.
sprawa kart rzemieślniczych, 3. wy-
kaz bezrobotnych członków do Fun-
duszu Pracy, 4. sprawa dni wychod-
nich, 5. rejestracja członków i 6.
wolne wnioski. Wstęp na walne ze-
branie tylko dla członków związku
za okazaniem legitymacji członkow-

wiecz. Teatr na Pohujance dsje premjerę

jednej z najświetniejszych kom-=dji współ-|

czesnego repertuaru p. t. „Žwycięžylem |

kryzys“ Voipiusa, w której autor porusza|
w sposób humorystyczny kwesiję kryzysu
doby obecnej. Obsadę stancwią pp: M. dróg, od zarani: swego istnienia by-|
Węgrzyn (rola główna), M. Bedrarska, Т.!
Suchecka, J. Bonecki (zarazem reżyser |

sztuki), M. Bielecki, H. Borowski, J. Ker-|
sen, S „Malatyński W. Neubeli, M. Bay
Ryuzewski, W. Šeibo:, S. Šrėdka 1 L. Wol-“
łejko. Oprawa sceniczna W. Makojnika.

Jutro o godz. 8-ej w. „Zwyciężyłem

kryzys". !

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze
‚ за Pohulance. Jutro o godz. 4-ej przedsta- | rynkowym.
wienie popołudniowe w Teatrze na Pohu-

lance wypełni paważina komedja w 3-ch,

aktach M, Grabowskiej „Sprawiedliwość*

z Zofją Stachowicz i M. Bay-Rydzewskim|
w rolach głównych. Ceny propagandowe. |

— Teatr |

kówka”.
Muzyczny „Luinia”, „Cyr-

Występy Janiny Kulczyckiej.

ś po raz trzeci barwna i melodyjna ope-

retka Kalmana „Cyrkówka”, która odniosła
wielki sukces i cieszy się wyjątkowem po-

, wodzeniem. Zniżki ważne.

— Popoiudniówka niedzielna w „Lutni*
Jutro na przedstawieniu popołudniowem
po cenach zniżonych ujrzymy świetną ope-
retkę Lehara „Hr. Luxemburg w obsadzie
premjerowej z J. Kulczycką i K. Dembow-
skim w rolach głównych. Ceny zniżone,

— Poniedziałkowe widowiska  ргора-
gandowe w „Lużni W poniedz:ałek nad-
chodzący ukaże się po cenach propagando-
wych wartościowa operetka Zellera ,„Ptasz-
nik zTyrolu. Ces'v propagandowe.

° — Poranki
Teatr muzyczny

symioniczne „Lutni“,

„Lutnia“ w pv/ozumieniu
z Wil. Orkiestrą Symtoniczną przystąpił do
zorganizowania szeregu poranków symfo-
nicznych, zamierzając stałe utrzymanie w
ciągu całego sezonu koncertów tego typu,

— Z Konserwaiorjum Muzycznego. Do
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie za-
angażowany został w charakterze profesora
klasy fortepianu znakomity pianista-wirtuoz

p. Stanisław Szpiaalski, znany z występów

koncertowych w wielu miastach Europy i

Ameryki. P. Szpinalski przed swoją dzia-

łalnością koncertewą zaliczał się do wy-

bitniejszych uczniów l. Paderewskiego. |

Informacji w s>rawie klasy proi, Szpi-,

nalskiego udziela ekretarjai Konserwa-|

1orjum (ul. Końska 1) od g. 4—7 pepol.

Polskie Radjo Wilno

w

 

 skiej.
TURYSTYKA.

— Żegnamy lato! Jesl nadzieja,'
że pogoda, tak pięknie opromienia-
jąca cały wrzesień, pozwcii umilić
nam wycieczkę nad Niemen, organi-'
zowaną dla czytelników prasy wi-.
leńskiej pod hasiem „Żeśnamy lato!".

Odjazd wycieczki w pulmanow-,
skim pociągu - barze - dancingu na-
stąpi wczesnym porankiem dnia 30
b. m. Termin daleki jeszcze, jednak,|
kto chciałby ujszeć cudne zdrojo-'
wisko wśród borów, jezior ; rzek,
niech dziś jeszcze nabędzie kartę
wycieczkową, kcsztującą zaledwie
8 zł.

Pociąg dowiezie wycieczkę wsa-
mo centrum zdrcjowiska, na Pogan-
kę, gdzie zbudowano dworzec, połą-
czony nową drogą żelazną ze starym
dworcem druskieiickim.

Karty wycieczkowe można naby-
wac w admiinis racji naszego wy”
dawnictwa i w biurach podróży
„Cook“ (Mickiewicza 6) i „Orbis*
(Mickiewicza 20].

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
4) — Posiedzenie Radyjnaczelnej
kupiectwa żydowskiego. „Wilner
Teg' donosi, że wczoraj w Związku
Kupców żydowskich odbyło się pod

posiedzenie Rady Naczelnej Zjedno-
czenia Kupiectwa Żydowskiego Wo-
jewództw Północno-Wschodnich. Na
zjeździe byli również przedstawicie-
łe kupiectwa województw białostoc-
kiego, nowogródzkiego i poleskiego.
Zebranie rozpatrywało sprawę wy-
borów do Izby Przemyslowo-Han- cyjne zarówno dla mistrzów, jak i

Nowe kierunki polityczne w Eu-
ropie, a w pierwszym rzędzie hitle-
ryzm, uczyniły popultadnem hasło t.'
zw. rasizmu, Dzisiaj nawet ludzie bez
szczególnego przygotowania nauko-

  

 

 

Ludność PGISKIi
pod względem antropologicznym,

dlowej w Wilnie.

GALERIE|

on ujęcie całokształtu naszych wia-
domiości o rozsiedleniu ras ludzkich,

Z powodzi zagadnień -omówio
nych przez anicra „Człowieka w

rza” — pogad. wygł. B. Pawłowicz.

„Ojco

Niedziela, dnia 23 września.

9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwiika Pań
domu. 10.05: Muzyka (płyty). 10.15: Nabo-
żeństwo. 11.40: Muzyka religijna (płyty).
11.57: Czas. 12.03: Kom. meteor. 12.5:
„Zbiór i przechowanie okopowych* — od-
czyt wygł. red. Romtald Węckowicz. 12.15:
Poranek muzyczny. 13.0: „Przez lądy i mo-

13.10:
D. c. poranku muz. 14.00: Muzyka operet-
kowa (płyty). 15.00: Feljeton wiejski. 15.15:
Audycja dla wszystkich. 16.00; Recytacja
prozy. 16.20: Reciial śpiewaczy; 16,45:
Opowiadanie dla dzieci. 17.00: Muzyka ta-
neczna. 17.50: „Książka i wiedza
pogad. 18.00: Słuchowisko. 18.45: „Życie
młodzieży” — pogad. 19,00: Muzyka lekka.
19,30: Muzyka z płyt. 19.50: Feljeton aktu-
alny. 20.00: Koncert popularny. 20.45:
Dzien. wiecz. 2053: „Jak pracujemy w
Polsce?“ 21.00: Wesoła fala. 21.45: Wiad,
sport. z Rozgłośni. 22.00: „W rocznicę
strącenia Z. Dołęgi- Sierakowskiego na
Placu Łukiskim* — cdczyt. 22.15: „O tur-
nieju lotniczym” — dialog w gwarze góral-
skiej, pióra Tadeusza Bołoza. 22,30: Godzi-
na życzeń (płyty) 23.00: Kom. meteor.
23.5—23.30: D. c. Godziny życzeń (płyty).  
e AM SPA

bójstwo przy trakcie Ejszyskim.
Wczoraj wieczorem mieszkańcy

traktu Ejszyskiego zaalarmowani zo-
stali wiadomością 0 tragedji, jaka
rozegrała się wdomu Kirków pod
numerem 23.

Pomiędzy  Antonim Kirko, wła-
ścicielem małego gospodarstwa rol-
nego, a jego 19-letnim synem istnia-
ły oddawna caprężone stosunki па
tle; majątkowem. Wczoraj włeśnie
doszło do gwałtownej kłótni między
ojcem i synem.
W pewnym momencie około go-

 

skórą o różowawym odcieniu, jasne, ' armenoidalnej.
popielatawe włosy, niebieskie oczy,
wąski nos prosiy wąska podłużna|
twarz i wydłużora głowa.

Rasa laponoid<lną posiada wzrost
niski, krępą budowę ciała, małe i
szerokie dłonie 1 stopy, piowo-żółta-
wą skórę, okrągłą głowę, szeroką i
płaską twarz, dość szeroki nos i ni-
skie oczodoły. czasie i przestczeni' wyjmiemy dziś

' сга ręką uciekających kozaków. Nie

Miasteczko Soły, wskuiek poło-
żenia na szlaku krzyżujących się

ło trapione klęskami, które nieraz
obracałyjew perzynę, Najbardziej
jednak ucierpiało podczas wojen ze
Szwedami, Moskalami i wreszcie
podczas wojny światowej. Zawieru-
cha dziejowa*zmioiła tam z po-
wierzchni wszystkie niemal osiedla,
nie oszczędzając niczego, nawet pię-

knego, starego kościołka na placu

Ustaia miordercza wojna i przemi-
nęła krwawa 1mwazją bolszewicka.
W| niespełna 5 lat później ludność
odbudowaia się Na miejscu niedaw-
nych jeszcze zgliszcz wznosiły się
już różne budynk:, częstokroć nawet
okazalsze od poprzednich. Znowu za-
kwitło życie i pozornie zdawało się,
że wszystko jest w porządku. A jed-
nak tak nie byłc, bo temu ośrodkowi
brakowało duszy, któraby je ożywi-
ła, brakowałi treści żywej, przema-
wiającej do pctomnych słowami
Nauki Chrystusowej. Brakowało naj-
większej ozdoby, najpiękniejszej bu-
dowli, — bowiem zabrakło świąty-
ni, tej, co ongiś była krzewicielką
wiary św. i osteją polskości na Kre-
sach ,co broniła skutecznie iudność
przed wyrarołowieniem. Spłonęła
razem z innemi budowlami miastecz-
ka w 1915 r., poćpalona świętokrad-

ostało się nic,
ziemi,

tylko fundamenty w

Jalkiemś dziwnem zrządzeniem los
kościołą solsk'ego wprzągnięty zo-
stał w dzieje miasteczka i razem z
niem przechodził różne koleje. Zbu-
dowany w roku 1589, dzięki szczo-
drobliwości wojewodziny wileńskiej
księżnej Radziwiłłowej, jako jej tun-
dacja, już w r. 1656, podczas wojen
szwedzkich, poraż pierwszy padł

 

Bogumił Sykora wirtuoz wioloncze-
lista światowej sławy — koncertuje
dziś o godz, 8.30 wiecz, w sali Kon-

serwatorjum (Końska Nr. 1).

dziny 10 wieczorem, gdy ojciec wy-
szedł z mieszkania na podwórze
syn zaczajł się w sieni z karabinem
obciętym. Gdy Antoni Kirko powra-
cał do domu z ciemności padł strzał
z ręki syna, który położył trupem
na miejscu starego ojca. Po doko-
naniu ojcobójstwa syn zbrodniarz
zbiegł.

Wieść o ohydnem morderstwie
rozeszła się szybko wywołując silne
oburzenie przeciwko zbrodniczemu

Wizytacja pasterska.
(Od specjalnego ko1espondenta).

pastwą ognia. Wiarótce został odbu-
dowany, iecz też wkrótce, jeszcze
za czasów panowania Jana Kazimnie-

rza spalony. Znowu go odbudowano,
ale nie na dług». W 1812 r. podczas
odwrotu wojsk nepoleońskich z Ro-
sji spalili go Rosiunie, Jeszcze raz
został odbudowany i jeszcze raz w
czasie wojny światowej zostai spalo-
ny.

Z chwilą odzyskania niepodległo-
ści ną stanowiskc proboszcza sol-
skiego przyszedł zasłużony kapłan
iks. Władysław Kurpis - Garbowski,
l od pierwszych dni pobytu zaczął
przemyśliwać nad sposobami odbu-
dowania świątyni, lecz tym razem
nie drewnianej a:.e murowanej, Wro-
ku 1926 mając skompietowane pla-
ny i 300 zł, w sieszeni, ks, Kurpis-
Garbowski przystąpił do budowy.
Roboty, zapoczątkowane energicz-
nie przy poparciu społeczeństwa i
rządu, posuwały się nadzwyczaj
szybko ; już 24 sierpnia następnego
roku lks. kan. Ka:ol Lubianiec po-
święcił kamień węgielny,

Część konstrukcyjno - budowla-
ną wykonano. w r. 1929 a wnętrze
świątyni urządzono w latach od 1930
do roku bieżącego. Koszt budowy
wyniósł 208.110 zł, uzbieranych ze
skłedek, subwencyj rządowych, ofiar
od duchowieństwa it. d. Osobną
wzmiankę należy poświęcić techni-
kowi Trachniewiczowi, kiosy wyko-
nywał roboty budowlane. Dzięki je-
go bezinteresownej pracy i blisko
30-tysięcznej ofierze zdołano zbudo-
wać i wykończyć lkiściół talk szybko,
Również należy się uznanie okolicz-
nemu ziemiaństwu, które nietylko
śpieszyło z oliarami w gotówce, ale
również otiarowało wiele cennych
przedmiotów, przeznaczając je na
upiększenie wnętrza kościoła,

Nowowzniesiony kościoł otrzy”  ma. wezwanie Matki Boskie; Różań-
cowej, Zbudowany jest wediug pro-
jekiu inż, archiiekta Didaziewicza|
w etylu współczesno - barokowym.|
Źwężenie i uwypuklenie nawy głow-!
nej koło presbi.erjum nadają swią-|!
tyni kształt krzyża, ułozonego na“
ziemi, Po prawej stronie od wejścia'
głównego wystizeią wysoko nad spi-
czastym, dachówiką krytym dachem,!
olbrzymią wież: - dzwonnica, która
góruje nad miasteczkiem 1 zdaleka
jest widoczna, Z lewej strony znaj-'
duie się krużganek, oparty na 3 nie-|
wysokich kolumnach. będzie tam
urządzony ołtarz i odprawiane na-
bożeństwa podczas większych ie-
stow, gdy nie wszyscy będą mogli
pomieścić się w świątyni. Zdaleka
Ikościói też pięknie wygląda, gdyż
ciemno - czerwony dach kontrasiuje
z białemi ścianami ; szaremi naroż-
nikami z granitu polnego. Wnętrze
kościoła jest bardzo orygina.ne, Ścia
ny są pokryte malowidłami, które są
jedyną dekoracją. Nad cilarzem
giownym, projektowanym pizez zna-
nego budowniczego kościołów na
„Wileńszczyźnie inż, archit, Jana
Borowskiego, wymalowano Matkę
Boską w otoczeniu aniołów, trzyma”
jących koronę Polski, berło i jabłko
królewskie. O rietr niżej, prawie
równo z ołtarzem postacie dwuch
świętych. Na ścianie tuż nad wej-
ściem do zakrysiji, przedsiawiono
Cud Wisły, a na przeciwiegiej obro-
nę Częstochowy. Na stropie nad na-

wą główną przedstawiono zesłanie
Ducha św. na apostołów, a w rogach
jeśo czterech ewangelistow Pań-
skich. Ściany świątyni pokrywa 16
obrazów różnej wielkości, przedsta-
wiających życie i cudą Chrystusa o-
raz żywoły wieit: świętych. Między
poszczególnymi obrazami pizebiega-
ją szlaki dekoracyjne, łączące je z
sobą. Kościół jest już całkowicie
wykończony. Wewnątrz może po- synowi Kirce. iż= A

cechuje: dość niski wzrost, dłuższy
tułów, śniada st.óra, ciemne włosy
o lkasztanowatym odcieniu, ciemne
oczy, dość wąski nos, owalna twarz
i bardzo długa głowa. Rasa armeno-
idalna jest średnio rosła, skórę ma
białą matową, wiosy i oczy ciemne,
skrajnie krótką 5łowę o płasko ścię-
dej potylicy, długą ku dołowi zwęża-

Śródziemnomorców

wego rozprawiają o rasach, o wyż*
UE ` оаИ /2' , tylko jedną sprawę, mianowicie cha-

szości jednych nad drugiemi i to nie- KT: 1 - +rakterystykę artropologiczną  lud-
tylko w Niemczech, gdzie hasła po ności naszego l1aju. Nawiasowo za-
lityki bieżącej zagadnienie to Spopu- znaczamy, że według prof. Czeka-

laryzowały, ale także w wielu IN". nowskiego Polsk» należy do krajów

Oprócz osobn ków wyraźnie nor- 3się po i wąski, a bardzo wy-
dycžnych i wy/aznie laponoidalnych, dalny orli nos, | :
występują oczywišcie bardzo licznie| | Element „lapoidalny zachowuje
osobniki o typi» mieszanym,nasku- į“? naogół bierne; jest on np. T
tek ciągle powtarzającego się krzy- pierany przez rasę nordyczną ze WSI

|do miast i tam ulega często wyni-

'orjentalne$o,

mieścić 2,500 osób,

Na szczególną uwagę zasługują
w książce prof. Czekanowskiego
uwagi, dotyczace żydów. Żydzi —
wbrew . rozpowszechnionemu mnie-
maniu — nie *'anowią bynajmniej
ludności o t. zw. czystej krwi, !ecz
składają się z bardzo różnorodnych
składników rasowych,
„A więc żydz. „ krajów nadśród-

zieranomiorskich, Kurdystanu i Me-
zopotamji mają przewagę składnika

charakterystycznego
dla semitów. Nujtypowszymi przed-
stawicielami tej grupy są spanjole
jerozolimscy,* prawdopodobnie naj-|
bardziej archaiczna forma, bliskanych krajach, m:edzy innemi i w Pol

Sce, zwłaszcza w związku zproble.
matem żydowsi:m,

Z tych względów należy uznać za
wysoce na czasie ukazanie się w
Bibliotece Wiedzy, wydawanej na-
ładem firmy T./aska, Ewert i Mi-

halski w Warszawie, dzieła dr. J.
Czekanowskiego, prof. antropologii
dą uniwersytesie lwowskim, p. t.
Człowiek w czesie i przestrzeni,

Książka prof. Czekanowskiego ur
kazała się na półkach księgarskich
ardzo niedawao, ale znalazła już

żywe echo w prasie polskiej: jest ona
omawiana, cytowana, wspominana,
Zakres dzieła prof. Czekanowskiego
jest bardzo obszerny, gdyż stanowi  

najiepiej zbadanych pod względem
przyrodniczych właściwości swych

mieszkańców. Antropologję uwzglę-
dniano juž w dawnym Uniwersytecie
Wileńskim, a dr:ga z kolei w całym:
świecie Katedra antropologii (poPa-!
ryżu) utworzona została w r. 1854 na'
Uniwersytecie 'agiellońskim wKra-|
kowie. :

Polskę, podobrie zresztą jak ca-
łą Europę śrolsową, zamieszkuje
ludność głównie dwóch ras: nordycz
nej i laponoidaivej. Rasa nardyczna,
ta sama, ktėrą Niemcy okrzyczeli ja-
ko rasę panującą rasę panów, wy-
różnia wzrost wysoki, smukła budo-
wa ciała, krótki tułów, długie koń-
czyny, wąskię dłonie i stopy, biała

Н
i

żowani i mieszaaią cech, Jednakże
zgodnie z prawami dziedziczności,

stormułowanemi przez Mendia, typy
mieszane w dalszym krzyżowaniu
rozpadają się ziiowu na swe elemen-
ty rasowe.

Zasadniczym :ysem ludności Pol-
ski jest to, że ciementy nordyczny i
laponoidalny stanowią trzy ćwierci
jej składu. El: nient nordyczny jest
liczniej reprezentowany na północy
ina Wołyniu, rasa zaś laponoidalna
na południu i pólnocno - wschodzie,
przedewszystkiem w biedniejszych i
mniej dostępnych częściach kraju,

W! południowe - wschodniej czę-
ści Rzeczypospolitej występuja po-
nadto dość licznie osobniki dwóch
innych ras: śródziemnomorskiej i

i

 

szczeniu. Element nordyczny jest
aktywny, zdolny do ekspansji i po-!
suwa się zdobywrzo głównie wzdłuż
szlaków rzecznych. Wśród naszych
emigrantów np w Ameryce element
nordyczny jest znacznie liczniej re-
prezentowany, niż laponoidalny.

Przy porównaniu składników ra-
sowych ludności Polski i Niemiec
prof, Czekanowski konstaluje, że w
Niemczech byn:imniej niema w po-
równaniu z Polską żadnej przewagi
elementu nordyczneśo, a główną
różnicą Polski * Niemiec pod wzglę-
dem rasowym stanowi element śród-
zierainomorski, który w Polsce jest
naogół bardzo nieliczny, a w Niem-
czech natomiast obok nordyczne-
go —najliczniejszy.  

pierwotnym żydom palestyńskim.
Żydów Kaukazu ; Armenji ce-

chuje bezwzględna większość ele-
mentu armenoica!nego. Są to t. zw.
niesemiccy żydzi, gdzie składnik or-
jentalny został zepchnięty na plan
ostatni, a obok ermenoidalnego wy-
stępuje także skiadnik laponoidalny,

Żydzi Europy środkowej, do któ-
rych należą także żydz; polscy i li
tewscy, są naiberdziej niejednolici.
U żydów warszawskich np. najlicz-
niej reprezentowanym składnikiem
jest element nordyczay. U żydów
trockich posiada przewagę element
laponoidalny, nrzy dość znacznej
przymieszce śródziemnomorskiej,
wreszcie u żydów lwowskich prze-
waga elementu laponoidalnego jest

 

DZIENNIK MITENSKI
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K N į K A „TestMERA| Wielkie uroczystości w Solach,
! ® „Zwycięžylem  kryzys“. Dziš o 4047 Si Pggwiecenie košciota.—Jubileusz 25-lecia kapłaństwaks. prob. Kurpis-Garbowskiego.

Poświęcenie kościoła, «tóre od-
było się w ub. czwariek, stało się
wieikiem świętem całej paratji, wy”

aarzeniem, które luanosc zachowa
w pamięci przez aiugie lata, Dzień
ten byi uroczystym 1 ala miejscowe-
$o prowoszcza, bs. Witadysiawa Kur"
pis - Garbowskiego, który obenodził
jeanocześnie jubueusz 45 iecią ka-
pianstwa.

W, przeddzień uroczystości, w ub.

środę, miasteczko zaro1fo Się ludno-

ścią, przybyłą z różnych krańców

paratji 1 z dalszych okolic. iva pieba*
nji też byio ludno. Zjechato aucho-
wieūstwo z dekznatu oszanuańskiego

na czele z ks. dziekanem  Piekar-
skim, goście z Wsina, ziemiaństwo z
bliższych i dals.ych okolic. Okoio
gości krzątały się niezmordowane
panie: Jadwiga yluńska,  Eugenja
ozatnaglowa iMishaiową iaszkiewi-
czowa, obywatejki ziemskie, przy”

dzielając kwatery i udzielając wszel
kich intormacyj. Fanie wzięły też
ną swoje barki trud urządzenia przy”

jęć i, trzeba przyznać, wywiązały się

z tego znakomicie.
Ukoło godz. 3 po poł. przybył z

Waina w: towarzystwie ks. mgr. Мо-
ścickiego J. В. ks. Arcybiskup-Me-
tropoliia, witany entuzjastycznie u
bram triumialnych, wzniesionych na
ul. Kynkowej 1w pobliżu piebanji,

Koio ostatniej bramy Arvypasterza
powitali: wojt  Siawiūski, prezes
miejscowej Akcii Katolickiej Oda-
chowski, ks. Kan. Fieka.ski į nau-
czyciel Frąckiewicz. (W. bramie
cmeniarnej powiiał ks, proboszcz
Garbowski Frocesjonalnie wprowa-
dzono Arcypasterza do kaplicy. Ks,
proboszcz Garbowski przedstawił
historję budowy  kościoia. Później
Arcypasierz odprawił nabożeństwo
żałobne za zmariych paraijan i 500
wiernym udzielił Sakrameniu Bierz-
mowania. Po zakończeniu wizytacji
pasterskiej z pr. ed kaplicy wyruszy”
ia procesja z re'ikwjami do nowego
koscioła, które nieśli na noszach,
okrytych purpura księża. Wacław
Nurkowski Czesiaw Kardel, Paweł
Sienkiewicz i Kazimierz Głowacz.
Procesja przeciągnęła ulicą i placem
Rynkowym, udając się na cmentarz
kościelny, gdzie w prowizorycznej
kaplicy umieszczcno relikwie, które
przez całą noc były adorowane przez
ludność,

Konsekracja kościołą rozpoczęła
„się o godz. 6 zrana. Arcypasterz, po
poświęceniu koscioła z zewnątrzi
wewnątrz, oraz poświęciwszy ołtarz
staty, udat się « procesją do kaplicy,
skąd cztercj kapiani w albach i czer-
wonych ornatach przenieśli relikwie
do kościoła. Zostaty one później zło-
żone i zamurowane w grobie na*
maszczonym w ołtarzu głównym, Po
konsekracji Arcypasterz celebrował
Mszę św., a po Mszy św. ks, Kurpis-
Garbowski odrr:wił Summę, pod-
czas której okolicznościowe kazanie
wygłosił ks. Rodziewicz.

Bezpośrednio po uroczystościach
konsekracyjnyca w domu parafjal-
nym nastąpiło otwarcie akademji
okolicznościowei. 'Wygłoszono tam“
kilka przemówień. Przemawiał rów-
nież Arcypasterz, zachęcając wszyst
kich do pracy dla dobra Kościoła i
Ojczyzny.
W końcu złożono życzenia ks.

proboszczowi Ku:pis - Garbowskie-
mu z okazji jego rubileuszu oraz dar
w postaci kielich: i pięknego msza-
łu.

Uroczystości zakończyło skromne
przyjęcie na gplebanji, w którem
wziął udział Arcypasterz, ducho-
wieństwo, starosta oszmiański, wójt
gminy, ziemiań:two, przedstawicie-
le organizacyj społecznych i zapro-
szenj goście.

m. r, s.

 

Wspólny rys :
i litewskich

stanowi to, że uajsłabszą mniejszość

najsilniejsza.
kich żydów poiskich

wszyst”

stanow; charakterystyczny dla se-
mitów typ orjen!alny. Można zatem
powiedzieć, że są oni grupą najbar-
dziej odchyloną od żydów  pierwot-
nych. Skład rasowy ludności żydow-
skiej stanowi aniropologiczne świa-
dectwo ich historycznych kolei. Mi-
mo całej swej i.olacji wchłonęli oni
w Europie tak wielkie iiości krwi
tubylczej, iż pierwotny ich podsta-
wowy składnix charakierystyczny
dla ludów semickich. spadł do po-
ziomu najmniej 'icznej przyinieszki,
Wobec teśo jednak, że w ostatniem
tysiącleciu nastąpiło ich wyizolowa-
nie w ghettach zachowują oni skład
rasowy ludności krajów, w których
żyli przedtem. | tak żydzi warszaw-
scy posiadają skład podobny do lud-
ności Niemiec środkowych, żydzi -
prascy nawiązu ą do chrześcijańskiej
ludności Pragi, żydzi litewscy wyka-
zują uderzające nodobieństwo do ki-
jowian XII — XIII wieku, gdyż z Ru-
si kijowskiej przybyli na Litwę,
Brak podobieństwa żydów do lud-
ności polskiej wskazuje na to, że
masy ludności żydowskiej  osiedliły
się w Polsce dopiero później, gdy
izolacja żydów w ghettach była już
faktem dokonanym.

iż  



     

Z KRAJU.
Burza z ulewą i piorunami.

Silna burza z ulewą i piorunami
przeszła nad gminą ostrowską. Na
polu należącem do Józefa Rafało-
wicza piorun zabił krowę i cielaka.

 

bydło i 16-letni Kazimierz Chruścin.
Potoki wody pozalewały pola i po-
wdzierały się do zabudowań. Starzy
mieszkańcy tych wsi nie pamiętają

 

Również rażeni od piorunów zo-|w adku, aby w drugie ołstali Pnastazja Chlebanko, która wrzałaża taka sig Żora RZprzynosiła obiad dla syna, pasącego
— ——

Požary м Wilefiszczyžnie. Si elewicz, mieszkaniec zašciankaOSZMIANA. W stodole Smako- Ławary, gm. kudelskiej pod zarzu-wicza Klemensa z kol. Klewica, gm.|tem uprawiania nielegalnej praktykigraużyskiej wybuehł pożar. Spaliła lekarskiej i trudnienia się znachor-się doszczętnie stodoła z tegorocz-
nemi zbiorami. Straty wynoszą 1500
zł. Zachodzi podejrzenie, iż stodołę
podpalił Pukiel Kazimierz z zaśc.
Dobromyśl, gm. dziewieńskiej.

OSZMIANA. W zaśc. Kragówka,
gm. polańskiej, spalił się nowowy-
budowany dom, należący do Busło-
wicza Władysława. Straty wynoszą
1500 zł.

WILEJKA. We wsi Cyncewicze,
gm. kolowickiej spalila się stodoła
z tegorocznemi zbiorami, należąca
do Solwanowicza Aleksego. Straty
wynoszą 1100 zł. Pożar powstał
wskutek podpalenia.

DZISNA. We wsi Busolowo II,
gm. mikołajewskiej, sp»liły się za-
budowania Aleksandra Buhajewicza.
Straty wynoszą ponad 1900 zł. Przy-
czyny pożaru narazie nieustalono.

Aresztowanie oszusta zna-.

stwem. Sielewicz przez dłuższy czas
byl w Lecji Cudzoziemskiej w Ma-
rokko, gdzie rzekomo miał się nau-
czyć nieznanej tu metody leczenia.
Metodę swą począł praktykować na
nieuświadomionej ludności wiejskiej,
skutkiem czego od jego lekarstw
kilka osób rozchorowało się, zaś
niejaka Bojaczynówna Marja, lat 31
zmarła skutkiem niedozwolonej ope-
racji.
Zamach samobójczy na no-
wym torze kolejowym pod

Druskieni*ami.
Na nowym odcinku kolejowym

Druskieniki-Zdrėj, ktėrego otwarcie
— fak donosilśmy — odbędzie się
w'krótce, w darzył się już pierwszy
nieszczęśliwy wypadek. Dozorca ko-
lejowy, Miec ysław Konarski, rzucił
się pod pociąg towarowy i odniósł
ciężkie rany. Został on przewieziony chora.

Z polecenia władz śledczych
aresztowany został 45 letni Zygmunt |

du szpitala w Grodnie. Przyczyna
samobójstwa narazie nieustalona.

 

Z POGRANICZA.
Zakończenie manewrów na Białorusi

sowieckiej.
Z pogranicza donosza, iž trrpa-

jące od kilku dni manewry armii
sowieckiej stacjonowanej na Fsiało-
rusi sowieckiej w dniu wczorajszym
zostały zakończone. W przeddzierń
zakończenia manewrów odbyły siję
pokazowe ćwiczenia wojsk technic ;z-
nych, oraz urządzony atak samo Jo-
tów na miasta Mińsk i Borysów.
Generalisimvs armji czerwonej Wo-
roszyłow wyraził podziękowani' g do-

 

TEATR- KINU

REWJA! 
| go, St Jan

"W programie:
bałetu ltaljano oraz ' owozaanqażowani .

1) „SZCZĘSCIE DOMOWE" bzjeczna komedja w 1 akcie' 2) „PRAWO PRERJI
wodewil dramat. 3) „ADELAIDA” — operetka plóra Żegoty. Muzyka R Piotrowskiego.

wódcom za dobre taktyczne ćwi-
czenia oraz doskonały wygląd od-
działów czerwonych.

Podczas manewrów zanotowano
trzy wypadki, w tem jeden tragicz-

ny, który spowodował śmierć dziel-
nego lotnika sowieckiego Luczyno-
wa. Spadł on z samolotem koło
Smolewicz podczas nocnego ataku
bombardowych samolotów i zginął

BZIENNI _iš AA

Z życia Sokoła w Wilnie.
Naczelnictwo Gniazda Wsleńskie-

$o Sokoła podaje do wiadomości, iż
sekretarjat Gniazda przyjmuje zapi-
sy do: dorostu sokolego od lat 14
do 16, do grona członkowskiego do
sekcyj: tenisowej, gimnastycznej,
fechtunkowej, rowerowej, gier spor-
towych, gier zimowych, lekkoatle-
tycznej, strzeleckiej i dramatycznej.

 

Zarząd Gniazda podaje do wia-
domości, iż otrzymał z Dzielnicy
IWielkopolskiej z Poznania pismo na-
stępującej treści

„Wróciwszy w domowe progi z
maszej przemiłej wycieczki do Wil-
na, spełniamy potrzebę serc naszych,
aby na tej drodze raz jeszcze złożyć
Wam najszczersze wyrazy wdzięcz:
nej podzięki za to wszystko, coscie
dla naszej wycieczki i jej uczestni-
ków uczynili, 4 przedewszystkiem
za tę serdeczna miłość braterskąi
siostrzaną, którą otaczaliscie nas na
każdym kroku pedczas naszego po*
bytu w Wilnie. Uczucia nasze zwra-
cają się w pierwszym rzędzie -ku
przezacnym kierownikom Waszego
Gniazda, z dhem wiceprezesem B,
Kulesińskim, dhem naczelnikiem Ja-
rockim (z jego sympatycznym przy-
bocznym dherm Gwozdowskim), z
księżmi kapelanem Mościckim i Ja-
sińskim i dhną Narbutową na cze-
le, — niemniej przeto obejmują one
całą Waszą miłą drużynę sokolą,
dziękį której pobyt nasz wśród
Wlas pozostanie nam w serdecznej
i trwałej pamięc: Sercem swojem
zdobyliście serca nasze, a ną takiej
podstawie ufundowany sojusz bra-
terski zachodnich rubieży z wscho-
dniemi niewątpliwie dobrze przy-
służy się ukochanej naszej sprawie
sokolej a przez Sokolstwo Polsce
całej. Czotem Wilnu! (—) A. Wol-

TILERSKI

SPORT
mach Kusociūski zmierzy się z Finnem
Lethinenem. W biegu stratują ponadto naj-

wybitniejsi polscy długodystansowcy z Fiał-

ką, Hartlikiem, Orłowskim, Noji, Puchal-

skim, Daplickim, Stvzałkowskim, Kurpesą i

Orłowskim na czele.

PREZES MIĘDZYNARODOWEJ  FEDE-
RACJI PRASY SPORTOWE! W WAR-

SZAWIE.
W związku z rozpoczynającemi się w

nadchodzącą niedzielę zawodami balono-

wemi o puhar Gardon-Bennetta, przybywa
w sobotę, dnia 22 bm:, samochodem z Bru-

kseli prezes Międzynarodowej Federacji

Prasy Sportowej i prezes belgijskiego

Związku zawodowego prasy sportowej p.

Victor Boin w towarzystwie dyrektora naj-

większego pisma sportowego v' Belgji „Le
Spurt“, p. Collignon, Red. Boin jest zna-

nym lotnikiem belgijskim z okresu wojny

świałowej.

aPrincess Charming»
Bez przesady można powiedzieć, że ca-

już maiżeństwa księcia Jerzego z grecką

księżniczką Mariną

Ta ostatnia, jetzcze przed paru tygod-

niami prawie zupetnie obca i nieznana spo-

łeczeństwu, stała się obecnie najpopularniej

szą osobą Londynu.

„Princess Charining“ jak ją nazywają,

jest osėbką naprawcę ladną i milą, o na-

turalnym, ujmującym sposobie obcowania z

ludźmi,

Z dnia na dzień prawie narzuciła Lon-

dynowi swoje gusta i upodobania do kwia-
tów i drogich kamieni: róża stała się ulu-

bionym kwiatem, a perły i szafiry obowiąz-

kowemi niemal klejnotami, jakie każda sza-

nująca się Angielka nosi przy każdej spo-

sobności. Nawet do sukien wizytowych i

sportowych sznur pereł — niekoniecznie

prawdziwych.

Na ostatniej wystawie kwiatowej w

Londynić przyznaao nagrodę nowej odmia- ski, prezes. (—) Haliną Rozmiarko-
wa wiceprezeska (—) W. Fellner,
sekretarz.
POJEDYNEK POM:ĘDZY KUSOCIŃSKIM

A LETHINENEM,
W dniach 29 i 30 września rozegrane|

zostaną w Warszawie na Stadjonie Wojska

Polskiego wielkie międzynarodowe zawo-

dy lekkoatletyczne. Glównym punktem pro-

gramu będzie bieś na 5.000 metrów o me- na miejscu.

ITT]

«T O T O»
Naśscenie: Nowy Wielki program przy udziale: pp. Ireny Grzybowskiej, Dż. Carneri. Br. Borskie-

BALKON 25 gr.
dramat—farsas. Życie I sen

łość, szał

owskiego, A. Daata, W. Carnerl— Janin

W roli głównej

morjał ś. p. Alfreda Freyera, w którego ra-,

"Mi Albert Prejean.

a Tomska į Roesław Zegota.

   
л —

   

Sprzedaje się

 

 

nie róży, nazwanej „Princess Marina”, —

fw handlu pojawiły się już rakiety tenniso-

| we nazwane jej imieniem, — w magazynach'

mód królują niepodzielnie zgrabne czapecz-

ki „baskijskie“, których modę wprowadziła |

księżniczka.

Uroczystości ślubne naznaczone są na

grudzień, W związku z tem wyłoniły się

pewne trudności: księżniczka Marina bo-

wiem należy do kaścioła wschodniego, ob-|

ty Londyn zyje dziś pod znakiem bliskiego|

 

 

 

Kto wygrał na loterji?
| W czternastym dniu ciągnienia 4-ej kl.
1 30-ej polsk. państw. loterji klasowej głów-
| niejsze wygrane pacłu na numery następu-
jące.

Po 15.000 zł. — 70188 164487..

Po 10.000 zł. — 117501 125512.

Po 5.000 zi. — 103534 145285 160008.

Po 2.000 zł. — 159023 22516 32509 49145
65652 66038 79661 91116 112287,

Po 1.000 — 35 3044 7136 18518 20522

26743 28761 30415 42868 44768 2/573 72909
75887 78062 81101 950,18 97462 110147 116364
117646 120793 125595 128633 131471 141328
156696 169991.

Po 20.000 zł, — i41712 168801,

Po 5,000 zł. — 29644 47510 75114 119469
169211.

Po 2.000 zł — 18632 19312 57828 69370
71364 74720 118434 133458 135082.

Po 1,000 zł. — €520 9794 11714 18222
29537 35381 36992 60415 67346 67899 71132
82017 89125 90248 90429 97469 101791 106065
115397 115487 121609 122699 130944 132965
134099 145757 149312 160430 160973 162369
165453, 

°
podbita caty Londyn.
sządku greckiego. Nie jest tedy wykluczo-

nem, że ceremonja ślubu odbędzie się dwa

razy: najpierw w kutedrze w Westminster,

w kilka dni później zaś w kościele greckim

w Bayswater.

Młodą księżniczkę czekają jednak licz-

ne obowiązki i zajęcia, absorbujące dużo

czasu, A więc naipierw obowiązki repre-

zentacyjne na dworze królewskim, nie na-

leżące wcale do iaiwych. Pozalem akcja

charytatywna (opicha nad szpitalami, przy-

tułkami, ochronkami, szkołami), wymagać

będą dużych ofiar pieniężnych : dobre parę

godzin pracy dziennie,

A właśnie о!0 zymia popularność ro-

dziny królewskiej m: w dużej mierze swe

źródło w tem, że wszyscy jej członkowie

biorą zawsze bardzo żywy udział w życiu

społecznem, kulturelnem i towarzyskiem ca

jego narodu. '

W związku z tem małżeństwem wysuwa

się jeszcze jedna kwestja: Książę Jerzy ma

zostać parem Anglii, podobnie jak jego star-

si bracia. Dotychczas jest on „tylko** księ-

ciem Jerzym, jako książę krwi nie ma jed-

nak z tego tytułu prawa zasiadania w Izbie

wyższej. Wymagany jest do tego tytuł ksią-
żęcy „terytorjalny' — analogiczny z tytu-

| tem „księcia Walji', stanowiącym wyłącz-

|ny atrybut każdorazowego następcy tronu,

Jak słychać, król angielski pragnie

nadać swemu synowi tytuł „księcia Kent”,

— dla wskrzeszenia dawnej tradycji, Tytuł

 
Drzewka i Krzewy

OWOCOWE, OZDOBNE, IGLASTE, LIŚCIASTE i BYLINY
POLECAJĄ w DUŻYM WYBORZE

Szkółki Podzameckie

 

Kto wygrał miljon?
WARSZAWA. (Fat), Dziś w ostatnim

dniu ciągnienia 30-ej klasow:; loterji pań-
stwowej główna wygrana w wysokości

"1 milj. zł padła na nr. 132.135, zakuj iony
w jednej warszawskiej kolekturze.

15.000 zł. — 44784 14097, 7
10.000 zi. — 14916 115386 130601 132630

134515, `
WARSZAWA (Pat). — Numer

132.138, na który dziś padła wygra-
na zł. 1.000.000, sprzedzny byt w
jednej z kolektur warszawskich. Jak
się okazuje, jednę ćwiarlkę nabył
kupiec żydowski Druga ćwiartka
dostała się do rąk żony sierżanta
zawodowego w cytadeli, a pozostałe
dwie ćwiartki sprzedano robotniko-
wi z fabryki „Pocisk”, p, Barszcza-
kowi, który zatrzymał dla siebie
ćwiartkę a drużą ćwiartkę odstąpił
śrupie kolegów Wedle pogłoski
Barszczak, zarztuający w tej fabry-
ce niewiele więce ponad zł, 100 mie-
sięcznie, będąc w. trudnosciach pie-
niężnych, sprzecał swoją ćwiartkę
jednemu z urzędników fabrycznych.
Natomiast pozostałą ćwiarlkę grupa
robotników zatrzymała do końca lo-
sowania, uzyskując w ten sposób po
kilkadziesiąt tysięcy zł. na osobę.

Gie ida.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,22—124 51—123,91. Berlin 211,25
—212,25—210,25. Gdańsk 172,80—173,23—
172,37. Londyn 26,08—26,21—25,95. Nowy
Jork 5,221/s—5,251/s——5,191/s, Nowy Jork
kabel 5,22%/s—5,25*/+—5,195/. Paryż 34,87—
34,96—34,78. Praga 21,99 — 22,04—21,94,
Szwajcarja 172,59—1'3,02—172,16. Włochy
45,39—45,51—45,27, Tendencja mocniejsza.

Papiery procent.we: Budowlana 45. In-
westycyjna seryjna 111—120,50. Konwersyj”
na 67,25—66,75. Kolejowa 60. Dolarówka
52,55—52,6. Stabili:acyjna  72,38—72,75—
72,63—72,88 (2 ostat. drobne). Listy ziem-
skie  53,75—54—53,75—53,50

——

ten nosił już ojciec k:ólowej Wiktorji, czwar
ty syn Jerzego IIL.

Sprawa ta jednzk napotyka na pewne
protesty ze strony Szkocji, kióra pragnęła
aby książe Jerzy przyjął tytuł „Księcia E-
dinbur$", Zwracają mianowicie nwaśę, że
pod tym względem jedna Szkocja jest do-
tąd pokrzywdzona i Anglja ma już swoich
książąt Yorka i Gloucester. Waljanastępcę
tronu, Irlandja księcia Connaugi:! — nato-
miast Szkocja nie może pochwalić się żad-
nem „dakedom* w rodzinie panującej.

Wszystkie te sprawy interesują żywo
cały Londyn i są tematem dnia. K. L.

"ola Malewska
poszukuje swego męża

, Zdzisława - Bolesława
Malewskiego. Kto o nim
wie, niech raczy -zawia-
dcmić ks. Baltazara Bu-
dreckiego, poczta Kosia-
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MIGNON G. EBERHART

Biala Papuga..
(P.zekłać auioryzowiny z angielskiego).

* ROZDZIAL XIX, a

Tyiko wiedy zobaczyłem w jej oczach błysk przestrachu,perc =

bardzo, bardzo przelotnego. Opanowała się w jednei sekundzie, ad ša, a

ręka podviosła się powolnym wdzięcznym. ruchem ku AE osom,

poprawii4 niesiorny Kosmyk 1: przygładziła nieabaic wierzch liyzury.

— Nol co tam?

Nie odpowiedziałem. Myślałem

coby mogla zrobić — ona i mąż -— gdyby ni )

milczę, Greta przysunęła się do muie i ujmując mnie

— Fan mnie szuka? ‚ ы :

— Szukam Lorna — odpariem surowo. — Co pani robiła w jego

pokoju? ‚ : _ к Ь

le strzeliło mi do głowy, że może zapadł wyrok na Lorna, „że

Las solidnie zlękii się jego odkryć i bojąc się owłasnekan

czeństwo.. Nie czekając na odpowiedź, odsunąłem: ;qnabok i zajrz z

szybko do pokoju. Nie było w nimnikogo, lecz uderzyłmnie ogólny e

ład. Greta uśmiechnęła się iekko Zielone oczy, zwężone w szparki,

błyszczały przebiegle. :

R No, cóż? — rzekła o ton wyżej,

—Gdzie Lorn?
— až nadole — odpowiedziała z całym spokojem. — Przed

78)

co zrobiła mojej Sue i — gorzej —

gdyby nie głupota Elizy. Widząc, że
pod rękę, zapytała:

BMłydawca, ALEKSANDERZWIERZYŃSKI|
`

areas adidasa AEMaks GL Śl aA аат‹

chwilą był z mężem w westybulu.
W] westybulu.
Ods:ediem.

powiedziała nic.
Krok: moje zadudniły na schc

westybulu. Dzięki temu Lorn ustys

— Sundean! Sundean! Prędko
Porwałem się biegiem.

ru do tłuslego brzucha gospodarza.

— Ma pen rewolwer?
Miaiem w ręku,

— Owszem.
—Pilnuj go pan. Ja biegnę po

strzelać. To morderca.
— Lovschiem?

kojėwika mi powiedziała.

wolweru Lorna odebrało im mowę.

schiem! 
DrukarniaA. Zwierzyńskiego, Milno,  

Odprowadziła mnie ciekawemi sį ojrzeniem,

drzwi westybulu, usłyszałem jego ostry, dziwnie rozedrgany głos:

Byli obaj w westybulu: Lovscniem i Lorn. Lorn celował z rewolwe-

góry, z twarzą wykrzywioną dziwacznie strachem i zdumieniem,

— Tak. Wiedziałem już dawniej, ale teraz zna!azłem dowód. Po-

Żabie usta gospodarza zamamrotały niezrozumiale, iecz drganie re*

— Czego się pan dowiedział od pokojówiki?
— 0 jego porozumieniu ze 5 rawskim, Podsłuchałą ich rozmowę w

noc śmerci Strawskiego. Byli na „odwórzu. Słyszała — spokojnie, Lov-
słyszała jak Strawski obiecywał postaraż się o coś dlą Lov-

schiema, « Lovschiem ostrzeżał Strawskiego, żeby się tym

 

' poszkapił. Oczywiście chodziło o dowód panny Tally
I znów Lovschiem zamamrot:1i

ale nie
— Širawski przyrzekł, že da

dach i zadzwoni*y na gołych taflach
zał moje nadejś e. Dochodząc do| Panie Suniean, nie puszczaj go pac |

Drzw: do podwórza otworzyiy

wer Lorna przywołał go do porządku.
coś niezrozumiaiego. I znów rewol-

Lovschiemowi manana.  Lovschiem
wie, że jest winny i że odpokotuje :a to własną śmiercią. Wezwępolicję,

a jakby chciał uciekać, kładź trupem.
się gwałtownie i zamknęły,  Lorn! wypadł jakby porwany prądem ziinego powietrza które zamiotło we-

stybul. Lovschiem podniósł ku mnie
jego rozbił się ną urywane słowa:

który: stał za b'urkiem z rękami do

przerażone oczy Tym razem bełkot

— Ja nie zabiłem — ja nie — ia nie jestem... -
— Co to ma znaczyć? — Z kallu weszła Gre'a. Na sztzęście C0-

fnąłem się do drzwi, tak, że nie zeszła mnie od tyłu
4 щ — Mowią, že ja ich wymordowalem. Mėwią, 22 ja zabilem...,

Tlusie ręce Lovschiema drżały
policję. Nie waasj się, w razie czego Greta zaczęła ostrożny odwrćl

tajemnicześć. Opierając się szerolie
spokojnie do męża:

— Radzę ci stać spokojnie,
lić i mnie i ciebie, 

razem nie , › (d.

i dygotały w: powietrzu.

— Stać! — rozkazałem. — Pioszę, niech pani sianie tutaj!
Spo; zała na mnie martwo i posłuchała. Oczy jej straciły zwykłą

mi rękami o krawędź biurka, rzekła

Nasz przyjaciei gotów jest zastrze-

Zwa iiśmy się oczami, ja i ena, W westybulu zapadła przeraźliwa
cisza, wśród której słychać było tviko papugę, złażącą z grzędy na biur-
ko. Kątem oka widziałem, jak dreptała bokiem ku swej pani.

c. в)

 
 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, i
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