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Projekt ordynacji wyborczej
w.;Senacie

WARSZAWA. (Pat). Dziś po
południu odbyło się pod przewodni-
ctwem senatora Targowskiego po-
siedzenie senackiej komisji konsty-
tucyjnej, poświęcone debacie nad
projektem ustawy o ordynacji wy-
borczej do sejmu. Na wstępie po-
siedzenia na wniosek sen. Perzyń-,
skiego na reierenta projektu usta-
wy o wyborze prezydenta wybrano
sen. Dąmlbskiego. Z kolei sen. Loe-,
wenherz zreferował projekt ustawy
uchwalony przez sejm w sprawie
ordynacji wyborczej do sejmu, ogra-
niczając się tylko do scharakteryzo-
wania zmian przyjętych przez sejm.
Sprawozdawca wniósł o przyjęcie
projektu ustawy w brzmieniu uchwa
lonem przez sejm. Po sprawozdaniu
rozwinęła się dyskusja ogólna, w
której zabierali głos przedstawiciele
poszczególnych klubów. M. in, se-
nator Głąbiński twierdził, że projekt
jest sprzeczny z konstytucją i wy-
powiedział się przeciwko niemu.
Senator Woźnicki (stronnictwo lu-
dowe) wystąpił również przeciwko
projektowi, opowiadając się za tem,
aby obywatelom  przysługiwała
możność zgłaszania kandydatur na
posłów i zaproponował zwiększenie
liczby posłów do 312. Kłuszyńska
(PPS) zapowiedziała wniosek o od-
rzucenie projektu.  Pawłykowskij
(klub ukraiński) zapowiedział rów-

"ta

ten będzie głosowany przy końcu
rozprawy, szczegółowej, przy głoso-
waniach. W debacie szczegółowej
sen. Kłuszyńska i sen. Pawłykow-
skij zgłosili poprawiki do rozdziałów
od 1—10, Wasiutyński zaś wniósł
o skreślenie art, 94, traklującego o
ordynacji wyborczej do sejmu ślą-
skiego. Mówca twierdził, że sprawa

należy do kompetencji sejmu
śląskiego. Na tem posiedzenie dzi-
siejsze zakończono. Następne jutro
rano, wozy

Sprawa zatargu z Abisynią
w izbie gmin

LONDYN. (Pat). Reuter donosi,
że przewódca Labour Party Lansbu-
ry zapytał w izbie gmin, kiedy rząd
poda do wiadomości, jakich środków
zechce użyć, aby europejska opinja
publiczna wywarła wpływ na sta-
nowisko Włoch w zatangu z Abi-
synją. Minister spraw  zagranicz-
nych Hoare odpowiedział: Zdaję
sobie sprawę 7 naglošci tego za-
gadnienia. Nie mogę niczego przy-
rzekać, ale mam nadzieję, że będę
mógł niedługo udzielić izbie nowych
informacyj w tej sprawie, Lansbury
nalegał, aby tematem najbliższej
dyskusji były sytuacja europejska i nież wniesienie poprawek. Na za-

rzuty wysunięte przez przedstawi-
cieli klubów opozycyjnych odpowia-|
dał sprawozdawca Loewenherz. Po,
krotkich wywodach sen. Wasiut
skiego i sen. Kłuszyńskiej
ogólną zakończono. Przed przystą-
ieniem do debaty szczegółowej sen.
łuszyńska zaproponowała przegło-|

sowanie jej wniosku w sprawie or-
dynacji wyborczej do sejmu.
wodniczący oświadczył, że wniosek

Sprawa Locarna i lotniczego |
PARYŻ. (Pat). Havas donosi z

yń- Londynu, „że minister spraw zagr. narady stwierdzono, że gabinet an-
debatę|Hoare konferował dziś z podsekreta-' gielski pozostał stronnikiem ogólnej

iotnictwa w
ego. W za-

rozmowy poddano

rzem stanu do spraw
sprawie Locarna lotnicz
kończeniu tej
ponownie badaniu projekt francuski!

Prze-| wręczony w kwietniu, a także pro- ski dopuszcza w każdym razie możli
zakomunikowany|wość jednegojekt niemiecki,

30-lecie pracy scenicznej Stefana Jaracza
WIARSZAWA, (Pat), W  ponie-

działek w Teatrze Wielkim odbył
się obchód 30-lecia pracy scenicz-!
nej Stefana Jaracza. Na uroczystość
przybyli minister Kaliński, prezy-
dent Warszawy Starzyński i inni.|
Widownię zapełniła do ostatniego
miejsca publiczność. M. in. licznie
były em koła arty-
styczne. Właściwa uroczystość jubi-
leuszowa odbyła się po skończonem:

Jachty polskie wyruszyły na regaty
GDYNIA. (Pat). W dniu wczoraj-

SO szyimi wyruszyły polskie jachty mor-:
skie na regaty z Gdyni do Visby.
Jachty podzielono na dwie klasy.!
W, pierwszej klasie dwumasztow-|
ców znalazły się „Temida I”, „Te-|
mida II, „Mohort* i „Korsak, W.
skład klasy Il-ej, jednomasztowców:
„Albatros“, „Witež“, „Kneź” i
„Pirat'. Długość trasy wynosi 204|
mile morskie, co w normalnych wa-|

Burza w woj. kieleckim
KIELCE. (Pat), Nad pow. ko-

neckim, w woj. kieleckiem przeszła
wczoraj burza z gradem. W 19
wsiach są zniszczone zasiewy nawet
do 80 proc. Huragan przewrócił 40

Obowiązkowe językiw Kłajpedzie.
BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi:  Dyrektorjat
Kłajpedy wydał zarządzenie, mocą
którego zarówno wszyscy urzędnicy
państwowi jak i funkcjonarjusze sto-
warzyszeń publicznych i notarjusze

Kto wygrał dolarówkę?
WARSZAWA. (Pat). Dnia 1 b.

m. odbyło się ciągnienie dolarówiki.'
Główne wygrane w dolarach padły!
na numery:

przedstawieniu. Jubilata. otoczyli
koledzy i koleżanki oraz delegaci
teatrów i instytucyj, celem złożenia
mu gratulacyj. Na scenie złożono
wielką ilość wieńców i bukietów.
Zawistowski naczelnik wydz.
sztuk w ministerstwie W. R. i O. P.
w przemówieniu swem oświadczył
m. in., że jubilat odznaczony został:
złotym krzyżem zasługi.

runkach jachty winny przebyć w
40—50 godzinach. Po ukończeniu
regat jachty polskie z Visby udadzą
się pod przewodnictwem komandora
Petelenza na międzynarodowy zlot
do Farosund, a stamtąd na regaty
do Windawy, na zaproszenie łotew-
skiego klubu jachtowego. Do Gdyni
jachty wrócą mniej więcej około
dnia 12 b. m.

stodół, 27 budynków gospodarczych,
3 domy mieszkalne, uszkodzając
wiele innych. Straty wynoszą prze-
szło zł. 700.000,

muszą na całym terenie klajpedz-
kim władać obu językami, niemiec-
kim i litewskim i przedstawić w o-
kreślonym terminie dowody tej zna-
jomości.

12.000 — 1.224.304,

Wydanie lotników
sowieckich

į

dwoma lotnikami, którzy wyszli z
wypadku bez szwanku. iu
wczorajszym na skutek odbytej
konferencji granicznej £G-SO-
wieckiej władze polskie wydały lot- |
ników sowieckich przedstawicielom|
ZSS. R.

Zaznaczyć należy, iż lotnicy so-
wieccy na terenie polskim znaleźli
się skutkiem silnej wichury i nie-
pomyślnego wiatru, przyczem pod-
czas lotu nastąpił delekt w moto-
rze. (s)

Abisynja. Narodowy liberał Deckie
zażądał gwarancji, że przed
„wzięciem decyzji izba $min będzie
'zapytana o zdanie. Min. Hoare, od-
powiadając na zapytania oświadczył,
| że procedura koncyljacy,na w zatar-
|gu włosko - abisyńskim trwa, aie w
toku są narady o innych zagadnie-
iniach jak te, (które są objęte kon-
| cyljacją. Hoare dodał: Sugestja an-
$lelska, mająca charakter próbny,
nie była uznaną za nadającą się do
przyjęcia, przeto biorę na siebie
odpowiedzialność, stwierdzając, że
jest ona zakończona.

ostatnio w Londynie. Z okazji tej

(umowy sygnatarjuszów Locarna dla
„sprecyzowania ewentualnych  zobo-
wiązań co do posługiwania się lot-
nictwem wojennem. Gabinet angiel-

lub więcej później-
szych układów o wykonaniu umowy
ogólnej.

Prez. Roosevelta
spotkał nowy cios
WIASZYNGTON. (Pat). lzba re-

prezentantów większością 216 prze-
ciwko 146 odrzuciła żądanie prez.

Przed paru dniami spadł niedale-,
"ko granicy samolot sowiecki wzaz z

Na marginesie Targów Futrzarskich
w Wiinie.*

Otwarte w sobotę II Miedzyna-
rodowe Targi Futrzarskie w Wiinie

U nie są oczywiście przedsięwzięciem
li tylko o charakterze lokalnym,
ściśle się jednak z niemi łączą za-
$adnienia związane' z naszym tere-
nem, — mianowicie kwestja możli-

wości wylkorzystania Targów w ce-
lu podniesienia

parze stworzenia nowych źródeł bo-
gactwa krajowego.

Fakt, że organizacja tegorocz-
nych largów miała dalekosiężne
cele, że chodziło jej o stworzenie w
„Wilnie stałego ośrodka międzynaro-
dowego handlu futrzarskiego, nie
tylko nie zmniejsza mozliwości wy-
tworzenia na Wileńszczyźnie nowe-
go źródła dochodu, ale przeciwnie,
zainteresowanie się imprezą wileń-
ską takich ośrodków wszechświato-
wego handlu futrzarskiego jak nprz.
Londyn — świadczy wymownie o
powadze i solidnych podstawach
fargów  Futrzarskich 1 pozwala
snuć przypuszczenia 9 zupeinie re-
alnych możliwościach ożywienia
naszego przemysłu futrzarskiego i
związanych z nim branż pokrew-
nych, pod warunkiem wyciągnięcia
pewnych narzucających się konsek-
wencyj.

Utrwalenie wszakże tradycji u-
rządžania wspomnianych  largów
właśnie w Wilnie, a nie gdziein-
dziej, nie jest rzeczą dtaką prostą,
jakby się napozór mogło wydawać.

Nie należy bowiem zapominać, że
sens Międzynarodowych Targów —
to możliwości eksportowe; eksport
ten skierowany jest wyłącznie na
Zachód, a co za tem idzie warunki
geograficzne i kalkulacja handlowa
przemawiałyby raczej za utworze-
niem centrum tego handlu gdzieś w
głębi Państwa lub na zachodzie,

Targi Futrzarskie w Wilnie ma-
ją naturalnie duże znaczenie ekono-
miczne dla samego miasta, wzmagają
obroty, wpływają wydatnie na oży-
wienie handlu w tej dziedzinie, przy-
sparzając mieszkańcom. miasta ko-
rzyści materjalne. Ale podtrzymy-
wanie instytucji Targów. Fuirzar- Roosevelta о rozwiązanie spółek,

które eksploatują instytucje uży-
teczności publicznej. Wynik głoso-
wania uważany jest za nowy cios
wymierzony przeciwko prestižowi
|prez. Roosevelta. !

Min. Beck jedzie |
do Berlina .

WARSZAWA. (Pat). Na skutek
otrzymanego już od dłuższego czasu
zaproszenia od rządu niemieckiego|
minister spraw zagranicznych Józef
Beck przybędzie do Berlina 3 b. m.i
na dwudniowy: pobyt.
LAK AO AR asas TAJKAWSI

Burza gradowa prze-
szła nad gm. kudelską

W: nocy z 30 czerwca na 1 lipca
r. b. przeszła nad gminami kudelską
i zaleską silna burza gradowa, po-
łączona z niebywałą ulewą i ude-
rzeniami piorunów. Od uderzeń
piorunów spaliły się zabudowania
gospodarskie braci Stankiewiczów,
Z. Kruczelowej i kilku innych gospo-
darzy, Od piorunów i wichru zni-
szczone zostały drzewa w parku| sję
majątku  Miłoszynowo. Około 30
drzew wiekowych legło na ziemię.
Z powodu ulewy zalanych zostało
po ) zabudowan  položonych  ni-
žej. (s)

Włamanie w K. K. 0.
W nocy z30 na 1 b. m, wKasie

Komunalnej w  Postawach zostało
dokonane włamanie przy pomocy 3.000 — 10.395, 72.622.

1.000 — 649.092, 679.398, 957.270, *
" 985.158, 1.103.013, 1.305,847,

145910

„raka“ do ogniotrwalej kasy. Spraw

: twarzania
: futrzarskiemu

 ców narazie nie ustalono. Nie usta-
lono również wysokości strat, i

skich byłoby sztuczne, gdyby nie
zostało oparte na podstawach gospo
darczych, mianowicie o miejscowy
przemysł futrzarski.

Normalny i trwały rozwój tego
przemysłu uwarunkowany znów jest
dostawą odpowiedniego surowca —

| pochodzenia krajowego, co jest wa-
runkiem rentowności tego przemy-
słu w ogólnym bilansie handlowym.

Umożliwienie rozwinięcia gospo-
darstw hodowlanych dla celów wy-

surowca przemysłowi
powinno być wzięte

pod uwagę przez organizatorów
Targów.

Powodzenie bowiem Targów by-
łoby tylko częściowe, połowiczne,
gdyby się ograniczało do pozyskania
jaknajwiększej ilości wystawców
krajowych czy nawet zagranicznych.
Utrwalenie Targów w Wilnie, ich
przyszłość znajduje się gdzieindziej:
mianowicie w stworzeniu warunków
hodowli odpowiednich zwierząt, co
jedynie może stworzyć mocne fun-
damenty dla tak dobrze rozwijają-
cego się polskiego przemysłu futrzar

iego.

Do dziś polski przemysł futrzarski
zaopatrywany jest w olbrzymiej
części bo prawie w 4/5 w surowiec
sprowadzany z zagranicy. Z tego
tytułu odpłynęło z Polski zagranicę
w ciągu ostatnich pięciu lat około
50 miljonów zł.

Dlatego też, jednem z naczelnych
zadań Targów  Wileńskich powinno

EKT NEIRUIREKAL TIT ВЕЛГа>

Popierajcie Polską Macierz

Szko'ną.

rodzimego przemy-|
słu futrzarskiego i idącega z tem w,

być zorganizowanie odpowiedniej
akcji propagandowej, zmierzającej
do skłonienia i zachęcenia naszego
rolnictwa do hodowli zwierzą' fu-
terkowych.

W. tym kierunku prowadzona
akcja Targów ma przed sobą szero-
kie perspektywy ©0 niedających się
nawet obecnie obliczyć możliwo-
ściach rozwojowych, możliwościach,
które streścićby się dało w następu-
jących punkiach: otworzyłoby rol-
nictwu nowe źródła dochodu i przy-
czyniłoby się do podniesienia jego
dobrobytu, zapewniłoby polskiemu
przemysłowi futrzarskiemu niezbęd-
ny surowiec, w przeważającej części

dotychczas importowany, co i pso,
pozostawiając wok rocznie dobry
dziesiątek miljonów zł w kraju,
zmniejszyłoby ujemne pozycje na-
szego bilansu handlowego.

Możliwości naturalne Wileń-
szczyzny nadają się w zupełności do
zainicjowania na szeroką skalę akcji
hodowli zwierząt futerkowych.
W pierwszym rzędzie brana być

powinna pod uwagę hodowla takich
rodzajów, które mają zapewnione
podstawy handlowe i przemysłowe
(oraz stosunkowo niskie koszty kal-

|kulacyjne. Do takich należą prze-
dewszystkiem króliki i zające.

Jak wykazuje statystyka naszego
bilansu, Polska importuje rocznie z

samej Francji skórek kroliczych za

3 miljony zł. zgórą, wtedy, gdy od-
powiedni eksport wynosi tylko nie-
całe 200.000 zi,

Zważywszy nieskomplikowane
warunki hodowli tych pożytecznych
zwierząt — warunki, których w u-
bogiej w kapitał Wileńszczyźnie ba-
gatelizować nie należy, żadna bo-
wiem akcja gospodarcza nie obej-
dzie się bez odpowiedniego kapita-
łu — tudzież mając na względzie
niezwykłą tych zwierząt plenność,
życzyćby należało, żeby inicjatywa
Targów stąd rozpoczęła swą zachę-
tę i propagandę.

Hodowla królików może być w
równym stopniu uprawiana nawet w
mieście, to też nie należałoby się tu
ograniczać do samej tylko wsi, acz-
kolwiek na nią przedewszystkiem
trzeba zwrócić uwagę.

Naturalnie, byłoby nierealnym
tymizmem przypuszczać, że ini-
yw Targów  Futrzarskich w

dziedzinie hodowli królików roz-
wiąże bolączki naszej wsi, że zmieni
tę wieś w kraj mlekiem płynący. Ale
nie będąc nawet urzędowym opty-
mistą, można z dość dużą dozą praw
dopodobieństwa powiedzieć, że sze-
róko rozpowszechniona hodowla
królików, połączona z należycie
zorganizowanym  zbytem skórek
choćby tylko na rynku wewnę-
trznym,  złagodziłaby w pewnym
stopniu ciężlką sytuację wsi na zie-
miach Wileńszczyzny, a nawet
mogłaby podnieść jakość odżywiania
się ludności wiejskiej (mięso królicze
przewyższa ilością składników od-
żywczych wołowinę cielęcinę),
która to sprawa również nie jest
bez znaczenia., OR

Rzecz prosta, że omawiana kwe-
stja nie wyczerpuje całego zagadnie-
nia dostawy surowca krajowego, ale
jako jego część stosunkowo naj-
łatwiejsza do zrealizowania, z natu-
ry rzeczy pierwsza wysuwa się na
plan pierwszy.

Należy żywić nadzieję, że Komi-
tet Wykonawczy Targów tegorocz-
nych należycie docenia znaczenie
tej imprezy nietylko dla samego
przemysłu futrzarskiego, ale i dla
szerokich warstw rolniczych Wileń-
szczyzny, tem więcej, że kwestje te,
jak to wynikało z przemówienia p.
Kawenokiego, wygłoszonego na o-
twarciu Targów, znalazły wielkie
zrozumienie zarówno u niego same-
go, jak i w całym Komitecie Wyko-
nawczym. L.
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Posiedzenie Rady Miejskiej
Wczorajsze ostatnie przed wa-

kacjami posiedzenie Rady Miejskiej
zgromadziło większy komplet rad-
nych, niż można było oczekiwać.

Na porządku dziennym nie było
spraw mogących zainteresować
szersze koła mieszkańców miasta,
to też galerja świeciła pustką.

Prezydent miasta zakomunikował,
że specjalna komisja wybrana dla
zbadania słuszności zarzutów sta-
wianych przez radnych żydów fun-
kcjonarjuszom miejskim co do rze-
komego niewłaściwego ich zacho-
wania się na rynku Drzewnym —
nie mogła wykonać swego zadania
gdyż ani oskarżyciele ani poszkodo-
wani przed nią się nie stawili,

zyjnej proł, Jaworski zdał sprawo-
zdanie z prac komisji.

Pismo urzędu wojewódzkiego w
sprawie statutu etatów stanowisk
służbowych pracowników miejskich
przyjęto do wiadomości, natomiast
w sprawie uwag Urzędu Woj. co do
preliminarza budżetowego  postano-
wiono zgłosić protest do władz nad-
zorczych w 2-ch punktach, powie-
rzając słormułowanie odwołania i
niezbędne przeróbki budżetu. pre-
zydentowi myjasta.

Po uchwdleniu planu przebudowy
szkoły powszechnej przy ul. Raduń-
skiej oraz prolongaty pożyczki w
kwocie 125 tys. zł, zaciągniętej w
Polskim, Banku Komunalnym, pre- Odpowiadając na interpelację

Klubu Narodowego. w sprawie pla-
katów skierowanych przeciwiko Ks.! dowę pomnika Marsz. Piłsudskiego
Biskupowi Losiūskiemu nalepionych
na murach magistratu p. prezydent
oświadczył, że wymienione plakaty
były anonimowe, nie były zgłoszone
w sposób właściwy w magistracie

. do rozlepienia, wyszukanie zaś prze-
stępców nie należy do władz miej-
skich lecz do policji.

W, dalszym ciągu porządku dzien-
nego przewodniczący komisji rewi-

Komunikat harcerski
W. dniu uroczystego otwarcia

Zlotu t. j. 14-go lipca r. b. na teren
- Zlotu będą miały prawo wstępu tyl-
ko te osoby, które otrzymają z Sze-
fostwa Prasy zaproszenia imienne,
oraz bez zaproszeń tylko cztonko-
wie Kół Przyjaciół Związku Harcer-
stwa Polskiego, posiadający legity-
mację ' członka  współdziałającego
Z. H. P. po wykupieniu biletu wstę-
pu przy wejściu. lnne osoby w uro-
czystościach zlotowych w dniu tym
uczestniczyć nie będą mogły.

Publiczność odwiedzać może te-
reny zlotowe w dniach 15, 20 i 21
lipca r. b, w inne dni tylko w gru-
pach (wycieczkach) organizowanych
przez Towarzystwo „Orbis'”,

Pcprzednio ustalone dni zwie-
dzania Zlolu niniejszem anoluje się.

Cena biletu wstępu na teren Zlo-
tu ustalona została na jeden złoty,
dla członków organizacji i Kół Przy-
jaciėl (za legityimacjami) na 50 gr. |
Sprawę przejazdów na teren Spa-

ły gości i publiczności, członków
Kół Przyjaciół załatwia Towarzy-
stwo  „Orbis” za' pośrednictwem
swych oddziałów we wszystkich
miastach Polski. W. sprawach za-
tem przejazdów, wycieczek, zniżek
2 t. p. do Spaly i się naležy
o wspomnian: owarzystwa.
Na terenie DzielnicyHandiowej

koło Zlotu będzie funkcjonować ho-
tel, t. j, hangary z łóżkami, pościelą,
miednicami, wodą w studmiach. O-
płata 1 zł. 50 gr. za dobę.

W. razie przyjazdu specjalnych
wycieczek powyżej 100 osób, jest
możliwe zakwaterowanie we wsi.
Królewska Wola (budynek, sienni-'

 

" GŁOSY CZYTELNIKÓW.

zydent miasta zgłosił nagły wniosek
o wyasygnowanie 100 tys, zł, na bu-

"w Wilnie, który uchwalono.
Rada miejska uchwaliła zwrócić

się: do Funduszu pracy o udzielenie
pożyczki na rozbudowę wodociągów
i kanalizacji w wysokości 300 tys.
zł. i na budowę chłodni w wysokości
400 tys. złł Na tem posiedzenie
zamknięto z tem, że następne od-
będzie się dopiero w: drugiej połowie
sierpnia. :

Wilno wzy

WI niedzielę dnia 30 czerwcao
o godz.5p. p. odbyło się wsali
Konserwatorjum zgromadzenie p
liczne | Stronnictwa = Narodowego,
zwolane w sprawie projektu sana-
cyjnego ordynacji wybórczej. Wiel-
ką salę wypełniło przeszło 400 osób.
Vrzemawiali posłowie: wiceprezes
Stronnictwa Narodowego K. Wier-
czak, puof. W. Komarnicki oraz se-
kretarz Zarządu głównego S. N. p.
Stefan Niebudek, organizator sze-
regów Stronnictwa w Częstochowie
oraz mówca „Sekty Narodowej.
Zebranie zagaił p. Skrzewski wice-
prezes Stronnictwa w Wilnie. Na-
stępnie zabrał głos pos. Wierczak
omawiając obszernie projekt nowej
ordynacji, Przemówienie p. Wier-
czaka było przerywane burzliwemi
oklaskami, szczególnie owacyjnie
sala przyjęła wiadomość o tem, iż
członkowie Str. Nar. nie będą kan-
dydować do nowego Sejmu i Senatu.

Następnie przemawiał prof. W.
Komarnicki, prezes Stroanictwa Na-
rodowego na powiat Wileński, W
swem krótkiem lecz mocnem prze-
mówieniu pos, Komarnicki określił
jeszcze ra zstanowisko Obozu Naro-
dowego w stosunku do projektu BB.,
a następnie zdał sprawozdanie ze 

ki, słoma), odległość 1 i pół km. od
terenu Złotu. Opłata 1 zł.
We wsi Teotilów pół km, od te-

 swej pracy w obecnym Sejmie, Przy
| pomniał słuchaczom swą działal-;
+ ność w komisjach oświatowej i kon-!
! stytucyjnej, wystąpienie w obronie|
"autonomji szkół / akademickich, |

do odrzucenia projektu ordynacji wyborczej

renu Zlotu jest mała ilość miejsc w wreszcie to iż wydał jedyne w Pol-|
pokojach oddzielnych z pościelą. sce opracowanie projektu „numerus|

"clausus", oraz był rzeczoznawcą
opinjującym obecnie obowiązującą.
Konstytucję.

| Po przemówieniu p. posła Ko-'
marnickiego p. Grużewski w imie-

Opłata 2 zł, 50 gr.
Wyżywienie w restauracjach i

kawiarniach zlotowych według obo-
wiązującego cennika,

Termin ostateczny dla zgłaszają-
cych się członków Kół Przyjaciół
(przez Komendy Podobozów), wraz
z zaznaczeniem na jakie kwatery i
w jakim czasie reflektują, upływa
dnia 1 lipca r. b.

Adres: Wilno, ul. Zawalna 16—1,!

ARDYPCWEETTPWPOTAOZWNTEiZACSZAZWŁ

Nowości wydawnicze.
Już wyszedł z druku 25-y Nr, tygodni-

ka literacko-artystycznego „Prosto z Mo-
stu”, w którym czytamy przekład + inte-
resującego amerykańskiego artykułu na
'temat źródeł twórczości Conrada, ciekawe
obrazki z życia Polesia pt. „Mity polskie”
— J. Wiktora, T. Czyżewskiego — „Wiersz
o malarstwie', sprawozdanie z wystawy
budowlanej pt. „Pokaz budownictwa na
Kale“, E. Byrskiego, — St. Szurlejówny —
„wywiad z Jaraczem pt. „Walczący jubilat”,
K. Czachowskiego —  „Naturalizm jako
prąd literacki”. W. Mrozowski omawia po-
ezję szkolną. J. Bajkowski — wystawę ju-

:bileuszową Mehofferaw „Zachęcie“; nadto
numer zawiera recenzje teatralne — St.
Piaseckiego, muzyczne — M. Kondrackiego,
z książek — A. Jesionowskiego, A: Witow-
skiego, c. d. powieści St. Wł. Grabskiego
— „Kłamstwo”, komedji Cwojdzińskiego —
„Teorja Einsteina", feljeton W. Wasiutyń-
skiego pt. „Życie publiczne”. Pozatem sta-

“Iy dział: Panopticum, na marginesie, prze-
gląd prasy, kroniki, humor itd, Liczne ilu-
stracje, fotografje, karykatury uzupełniają
numer, i й

Międzynarodowe Targi Futrzarskie wWilnie
czy Targi „między—narodu”

(Na otwarcie Międzynarodowych
Targów Futrzarskich).

Otwarcie Międzynarodowych Tar-
gów Futrzarskich w Wilnie zostało
przesunięte z 12 na 29 czerwca.

" Z okazji otwarcia ich nasuwają
się pewne uwagi.

. Skąd się wzięła myśl i iniejaty-.
wa próby stworzenia w Polsce о-
środka argów międzynarodowych
futrzarskich? ;

Powołują się tutaj na tradycje
dawne Wilna ,jego położenie i t. d.
Warunki te istnieją niezmiennie od
czasu złączenia Wileńszczyzny. z
Macierzą, a myśl ta powstała do-
piero po zapanowaniu hitleryzmu w
Niemczech. у sk l

Wszystko to bowiem są tylko
dobrze obmyślone pozory, istotnej
jednak przyczyny obrania Polski za

wania tegorocznych Targów futrzar-
„ skich:

IL Targom dano nazwę „między-
narodowych' dlatego może, że rze-

| czywiście królować na nich będzie
„między-naród” tj. żydzi.

„ Widać tę zresztą i z samego skła-
‚ 4и osób, które się sprawą Targów
zajmują na terenieWilna i Warsza-
wy.. Głównymi i właściwymi organi-
zatorami i kierownikami są: dyrek-
tor

Kawenoki (żyd) z Wilna i dyr. Chwo
słow (żyd) z Warszawy, z szeregiem
pomocników żydów.

Wśród. zajętych tą imprezą -naj-
dą się i Polacy, (potrzeba ich dla
okrasy) ale nie odgrywają oni waż-
niejszej roli co do istoty przedsię-
wzięcia.

Jest więc dyr. Targów północ-
teren, na który chce się przerzucić, nych p. Łuczkowski, choćby z tego
międzynarodowy handel : futrzarski
dopatrujemy się w tem, żepoza
Anglją (Londyn)
największemi centrami handlu fu-
trzarskiego w Europie, opanowany-
mi przez żydów, były Lipsk (Niem-
cy i Wiedeń (Austria).

dzi drugą
szczycili* pró

„ziemię obiecaną” i „za-

wzgłędu, żetargiodbywają się na
terenie Taz$ów pó

kierownictwem działu
"Targów.

Targi mają mieć do pewne,
stopnia charakter zamknięty.

go
Tłu-

W. Lipsku żydom grunt pod no- maczy się to charakterem ich sako! : E
gami się pali, w Wiedniu takže nie- miejsča žetknięcia się grossistow z zagranicznych przytłaczającą więk- okrzepnąć. Ułatwić stworzenie albo

wyraźnie, trzeba więc było szukać detalistami, ale może przyczynia się szością będzie między - naród, a w samowystarczalnego zakładu

„innego kraju. I tu wybrali sobie ży- do tego i myśl, że lepiej, zanim się pawilonie surowca krajowego (ho- przez napływ klienteli stworzyć od-

na dobre usadowi i umocni, nie
przeniesienia cen- drażnić autochtona nie bardzo dziś wych) w 100 proc,

komitetu wykonawczego inż. |

wa Senat

sposób mocny i stanowczy określił
jaka będzie dalsza dziaialność Obo-
zu Narodowego.

Rzęsiste oklaski nagrodziły mów-
cę, którego słowa były silnem po-
wtórzeniem głębokiego przekonania
słuchaczów, przekonania iż Polska
będzie Narodowa.

Po uchwaleniu rezolucji, w. któ-
rej zebrani domogają się, aby senat
odrzucił projekt ordynacji BB, u-
chwalonej przez Sejm, wśród okizy-
ków na cześć Obozu Narodowego i
Romana Dmowskiego, obecni co-

Kolonja nauczycielska

naa.morzem

ыKoło Warszawskie Towarzystwa

д

Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż-
szych zorganizowało w 1. b. kolonję
nauczycielską w Ostrowie pod Ja-
strzębią Górą. Całodzienne utrzy-
manie na kolonji wynosi dla człon-
kow T. N. S. W. 2 zł, 50 gr. Mieszka-
nie na kwaterach zbiorowych jest
bezpłatne. Nauczyciele, pragnący
mieć oddzielne pokoje, płacą od
100—150 zł. za cały sezon. Kolonja
jest już czynna pod kierunkiem p.
Wandy  Witwińskiej. /Dotychczas zeszli się,

  

zgłosiło się koło 70 nauczycieli.

 

Otwarcie akademickiej kolonii .
w Legaciszkach

W sobotę dnia 29 z. m. odbyio
się tradycyjne otwarcie letniej kolo-
nji wypoczynkowej młodzieży wi-
leńskiej, położonej w uroczych Le-
gaciszkach.

Niepewna pogoda, przeplatana
co chwila szarugą deszczową, za-
trzymała wielu chętnych obejrzenia
uroczego zakątka leśnego w mu-
rach miasta z żalem wspominają-
cych przemiłe otwarcia sezonu iet-
niego w latach ubiegłych, Przybyła
jednak do Legaciszek spora groma-
da wielbicieli tej pięknej miejsco-
wości, niezrażona figlami przyrody,
beztroskim humorem i młodzieńczą
werwą zastępując brak upragnione-*
go słońca. Wśród nich na czoło wy-/
bijało się kilkunastu dzielnych „ma-
rynarzy', których kajakowa flotyiia*

—!dzielnie dobiła po całorocznej pod-| tańce
róży do brzegów kolonii.

Uroczyste otwarcie zaszczycił
niu zebranych podziękował mu za! swą obecnością p. profesor. Iwo-Ja-

!p. Stełanowi
Й
{ 

Banda cyganów

oliarną pracę poselską i oddałgłos ; worski, który jako przedstawiciel
Niebudkowi Ten AJJ Magnilicencji Rektora U.S. B.

życzył " zgromadzonej młodzieży
zdrowia i wypoczynku po całorocz-
nych wysiłkach nauki i pracy. Ks.

po której w pięknych słowach zwró:
cił się do ukochanych przez niego
studentów, jak zawsze przemawiając
szczerze do ich dusz i serc.

Część ołicjalną otwarcia uroz-
maiciły popisy muzyczne artystycz-
nego kwartetu, który wykonał sze-
reg utworów znanych kompozyto-
rów, Doskonały: obiad, spożywany
w atmosłerze wesołości, rozchmu-
rzył oblicza nawet najbardziej po-
sępnych, ponuro spoglądających na
„lejące strugi deszczu, Wreszcie jed-
nak i pogoda okazała się łaskawą,
gdyż z poza skłębionych 'chur
wyjrzało słońce, rozeszli
się na spacer po malowaiczej okoli-
cy, by znów o g. 8 z apetytem spo--
żyć obłitą kolację, której nie szczę-
dziło kierownictwo kolonji, Ochocze |

przy dźwiękach pierwszo-
jrzędnego akademickiego zespołu
| jazzowego, trwające do samego ra-
ina, zakończyły ten tak miły pierw-

Wszyscy

szy dzień wakacyjny w Legacisz-
kach. —

 

|
|CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

porwała chłopca, syna proi. Hlebowicz odprawił Mszę św.|LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ

|

| W dniu 30 czerwca r. b. zdarzył
: się rzadko notowany wypadek por-
| wania przez bandę cyganów 7 let-|Niemcy z Królewca startować będą.
niego Zbysia 'Grotowicza, syna wła-
ściciela majątku Szczęsnów ś$m.|
ostrowskiej. + Chtopalk w godzinach|

| popołudniowych bawił się nad rze- |, Prua Wochodnich do

ką, opodal której przejeżdżał obóz
cygański. W czasie pojenia koni ma-

„ły Zbyszek podszedł do wozów cy-
'ganów i tu został porwany. O zagi-
nięciu chłopca dowiedziano się do-,
piero wieczorem. W zarządzonych
poszukiwaniach. natrafiono na ślad,
obozu 'cygańskiego, który zdążył osady,
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W niedzielę wpłynęito zgłoszenie
osad niemieckich z klubu Germanja

regat mię-
dzynarodowych, które odbędą się 7
lipca w Trokach. :

Wioslarze  Germanji startować
będą aż w 5 biegach łącznie z bie-
giem ósemek. Zaznaczyć trzeba, że

klub Germanja posiada doskonałe: piłkarski między węgierską drużyną
które w roku ubiegłym od-

Trzeba przypuszczać, że prócz
Niemców zProm Wschodnich ъ
‘зиепіа swoje nadeszlą wioslarze z
Rygi, Warszawy, Poznania i t. d.

Termin zgłoszeń upływa dziś
wieczorem o godź, 20. pa.

Budaiok — WS. Śmigły 6:4,

W, niedzielę rozegrany został mecz.

"Budaiok, a W.K.S. Smigły. Zwycię-
już oddalić się o 25 klm. od miejsca niosły szere gpięknych zwycięstw w żyli Węgry 6:4 (3:3).

porwania. Ojciec porwanego chłop- Bydgoszczy, a w tym roku w Gdań-. Gra była b. ciekawa i żywa.Do-
ca Tadeusz Grotowicz, dogonił kon- sku. Niemcy do Wilna przyjadą w skonale grał bramkarz
no obóz cygański, gdzie przy pomo- sobotę rano o godz. 7 min, 20. Przy- Czarski. Sędziował kpt. Szlichtinger.
cy policji porwanego chłopca ode- |wi “

samowystarczalne polskie biegów, sentymentu, mając z tem

brano cyganom, (s) a

ko jedno
pozno futrzarskie, to jest
1

 

mamy 4 — 5, a na 2.000 futrzarzy -
detalistów i kuśnierzy około 150 —
200 Polaków. !
W Wilnie stan posiadania pol-

skiego, w branży  futrzarskiej jest
bardzo nikły, Ani jednego hurtow=

į nika, 3 detalistów (Łopuszański na
Zamikowej, Pikiel na Wielkiej i Szu-
mańscy na Mickiewicza) i jedna ma-
ła garbarnia Izby Rzemieślniczej na
Zwierzynieckiej 15. +

Pozatem cały bogaty przemysł,
rzemiosło i handel tak hurtowy jak
i detaliczny jest opanowany przez

i żydów. . Ё

l tak na czele kroczy żydowska
fabryka „Furs” w Wilnie, jedyna na
terenie Polski przerabiająca skóry
baranie na nuty i pracująca tak-
że na eksport. Prosperuje dobrze.
Dalej są żydowskie fabryki skór
króliczych w Krakowie, w b. kró-
lestwie „Kolumbia i w Gdańsku
„Dapa” i w końcu cały długi szereg

żydowskich firm handlowych,deta- i redaktor:;; sA ' ž |

i Francją (Lyon) Wit. - Święcicki, który zajmuje się; licznych, garbarni i kuśnierzy.

prasowego. IV. Na Targach ma być przezna-
czone dwa pawilony dła firm krajo-

i wych, jeden dla firm zagranicznych

i jeden dla surowca krajowego.

W pawilonach firm krajowych i

i zwierząt futerko-
reprezentowani

wła owiec

trumhandlu futrzarskiego do Polski popularnym widokiem samych ży- będą autochtoni, Polacy.
do Wilna. . ; : !

Oto zdaje się być istotna -choć
dowskich firm. może W w Ь

II. Trzeba sobie bowiem, zdać refleksja. My Polacy produkujemy drożej. Kuśnierstwo ma to do siebie,
ukryta przyczyna poczynań i forso-' sprawę z tego, że w Polsce jest tyi- surowiec, wkładając w to dużo za- że w dużej mierze musi opierać się

V. Mimowoli nasuwa się tutaj

wiozą oni razem z sobą łodzie

dużo trosk i kłopotów i odgrywamy

a tuż obok będziemy mieli rezultaty
przetworów tego surowca, dokony-
wanych przez midzy-naród,'żydow
jakby panów tych kołonji.

Pouczające byłoby zestawienie
cen, jakie uzyskuje za surowiec pro-
ducent - hodowca, z ceną jaką o-
trzymuje po przetworzeniu surowca
— przemysłowiec i kupiec, Widzia-
łoby się, ile z ceny jaką lekkomyśl-
nie płacimy żydowskim kupcom, do-
staje się producentowi Polakowi i

gospodarstwu narodowemu, a ile

pozostaje w rozporządzeniu między-
narodu.

- Przypominam sobie cenę skóry
cielęcej. Hodowca dostaje za nią
5 — 7 zł. a kupiec -detalista sprze-
daje ją po 18—24 zł., a więc dostaje
prawie 4 razy więcej. Z ceny więc
jaką płacimy za skóry gotowe, !/4
idzie dla producenta surowca, a
reszta pozostaje za pośrednicitw,, i
„irek będące w rękach żydow-
skich.
VI. Jaką z tego mamy wyciągnąć

naukę dla siebie? | RE
Jeśli chodzi o Wilno to przede:

wszystkiem jedną, Wszystkie swoje
zapotrzebowanie w zakresie futrzar-
skim zaspokajać tylko w polskich
firmach, Dać im przeztę wzzsość i

lub

powiednie warunki i potr: po-
wstania polskiej firmy hurtowej.

Nie zrażajmy się tem, że pozornie
iej firmie

, Publiczności 3 tys, osób.
uma«

na zaufaniu do firmy. Jeśli więc
chwalimy się, żeśmy futro kupili

rma Chowańczak w: Warszawie. w swojej własnej ojczyźnie «wolę taniej niżnormalnie, to można byc
:Pozatem na 50 —60 hurtowników mieszkańców krajów kolonialnych, pewnym, że znajdą się

przepalone, nietrwałę lub strzyżone |
tam skórki

'zamiast o naturalnym krótkim wło-
'sie (szczególnie cielęce i źrebięcej.
! Na oko tego nie widać a wartość ich
| jest o 3/4 mniejsza,

VIL Jeśli chodzi o wskazania
ogólne, to powinniśmy dążyć do
tworzenia maiych garbarni i zakła-
dów kuśnierskich polskich na pro-
wincji, któreby zajęły się przeróbką
skór baranich i cielęcych na użytek
miejscowy. ie bowiem spro-
įwadzamy kożuchy zą duże sumy z
zagranicy, Dalej musimy popierać
hodowlę zwierząt futerkowych, aby
wytwarząć dostąteczną jlość surow-
ca.

VIIL Kto więc pójdzie na Targi
niech uświadomi acbiej; jaki jest rój
futrzarstwa w Polsce, niechzda:so-
bie sprawę, że zobączy tąm siebie
(Polaka) w roli wyzyskiwanego
mieszkańca kolonji, niech uderzy się
w piersi, że i sam może do się
przyczynił, ale niech odejdzie z
mocnym postanowieniem, iera-
nia tylko polskich firm, laki
kupiectwa i rzemiosła, LR

Jeśli taki będzie wynik obecnych
Międzynarodowych Targów Futrząr-
skich, to posuniemy się o krok na-
przód w  unarodowieniu naszego
handlu i rzemiosła,- a tem samem
przyczynimy się .do umocnienia na-
szego państwa i naszej polskiej przy-

Tylko ойу Т.tylko wtedyTargispełnią swo:
je zadanie z punktuwidędkiia Slięo:
dowego.

M.G.. 
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KODEKS ŽOLNIERZA
I OBYWATELA

W Paryżu, w sali Bullier, na zebra-
niu nacjonalistów, generał Duval

wyśłosił odczyt o armji francuskiej.

Odczyt ten, będący wyrazem woj-
skowej myśli francuskiej, niemal ca-
ły poświęcony został omówieniu
znaczenia, jakie dla obrony państwa
mają wartości moralne narodu. „Kraj,
który nie posiada ideału duchowe-
$o — mówił gen. Duval — nie może
być wielkim w czasie wojny”, Potę:

ga bowiem kraju mierzy się nietylko

liczbą bagnetów. Ważniejsze od niej

są zalety umysłowe i cnoty moralne,
stanowiące o duchowej sile narodu.

Ten piękny i głęboki pogląd znaj.

duje całkowite potwierdzenie w dzie-

jach powszechnych. Klęski wojenne

i niejednokrotnie idący wślad za nie-
m upadek naństwa. były następ-

„stwem nietylko zaniedbań organiza:
cji wojskowej, ale przedewszystkiem
rozkładu moralnego społeczeństwa.
Rozkład ten zazwyczaj poprzedza

słabość wojskową i sprawia, że kraj

nim dotknięty,  utraciwszy swój
„ideał duchowy, nie może już byc
wielkim w czasie wojny'. Tak było

w starożytności, tak jest dziś i tak
będzie zawsze.

Wynika z tego, że państwo, które

przedewszystkiem dbać musi o or-

ganizację obrony przed najazdem,

powinno opierać się na takich zasa-

dach i prowadzić taką politykę, aby

naród mógł w jego ramach nietylko
pomnażać niezbędne dla tej obrony

swoje zasoby materjalne, ale rów-
nież kształtować swój „ideał ducho-

wy”. Ten ideał duchowy może po-
wstać jedynie w oparciu o mocne
instynkty narodowe, rozwinąć się w

powszechnem poczuciu odpowie-
dzialności za byt i przyszłość pań-

stwa, wykształcić się w atmosferze
szczerego szacunku i zaufania do

rządu i instytucyj państwowych. Jesł

on zazwyczaj następstwem długich

dziejów, wypełnionych wspólną ucz-

ciwą pracą j walką, opromienionych

wspólną chwałą.

Dla celów obrony państwa waż-
nem jest, aby siły rozkładające i
niszczące naród już w czasie pokoju.

były radykalnie tępione. Ważnem
jest również, aby życie publiczne

kraju nie było targowiskiem niepra-

wości i intryg, aby odznaczało się o-

no wysokim poziomem moralnym i

czystością dążeń ideowych.

Z chwilą bowiem kiedy naród sta-
je do walki zbrojnej, kiedy musi prze

żyć największe próby i zdobyć się na

c orzymie napięcie energji moralnej,
czynnikiem decydującym o zwycięst-

wie jest przedewszystkiem jego tę-

żyzna i jego rasa duchowa. Łatwo

jest ten czynnik osłabić przez złe|
rządy, siejące w narodzie nieufność i

nienawiść, oraz pozbawiające życie

publiczne cech powszechnej dbałości

o wspólne dobro, jakiem jest organi-

zacja państwowa narodu,

Świadomość tego szerzy się coraz

bardziej wśród wojskowych i cywil-

nych patrjotów francuskich. Powaga

położenia, w jakiemsię Francja znaj-

duje, obawa przed tem, czy jej soju-

sze są skuteczne i trwałe, każe im

coraz bardziej liczyć na własne siły

i szukać w zwartości i potędze mo-

ralnej narodu podstaw do obrony

kraju.

Gen. Duval gorąco odwołuje się do
tego zasobu sił duchowych, jaki 14

wieków bohaterstwa i cnót obywa-

telskich wytworzyło w duszy Fran-

cuzów, upatrując w nim przede-

wszystkiem najpewniejszą rękojmię

bezpieczeństwa i potęgi Francji. Je-
śo zdaniem najważniejsza cnota mo-

ri'na obowiązująca nietylko żołnie-

rzy „ale cały naród — honor wojsko--

wy, jest niczem innem. jak „rozwią-

zaniem problemu wartości”. To roz-

wiązanie, które dla każdego żołnie-

rza jest przeświadczeniem, że życie

nie stanowi dla niego wartości naj-

wyższej i że nie wolno mu za nie pła-
cić każdej ceny, dla zbiorowości na-

rodowej przekształca się w šwiado-

mość niezniszczalnych wartości mo-

ralnych, tkwiących w idei ojczyzny  

De La Rocque
Człowiek, przed którym drży masonerja francuska

Na jednem z ostatnich posiedzeń
francuskiej rady ministrów zażądał p.
Herriot imieniem swego obozu re-
presji wobec organizacji b. wojsko-
wych, odznaczonych za udział w
walkach na froncie. Organizacja ta,
nosząca sławną dzisiaj nazwę „Croix

de feu' (Krzyż Ognisty) stoi pod do-
wództwem pułkownika „De. la
Rocque.
W 24 godziny potem „Krzyż Ogni-

sty” odpowiedział na tę pogróżkę ma-
sonerji częściową mobilizacją swych
szeregów.

Nie było żadnych widocznych
przygotowań, żadnych długich od-
praw, żadnych niepotrzebnych słów,
rozkazów, lub gestów.

PRÓBNY ALARM
„KRZYŻÓW OGNISTYCH“

O zmierzchu rogatkami paryskiemi
od Saint Cloud do Chatillons prze-
jeżdżać zaczęła większa niż zwykle
ilość samochodów, ale tylko bardzo
wytrawny znawca ruchu ulicznego
Paryża mógłby się domyśleć, że sa-
mochodów tych jest trochę więcej,
niż zwykle. Zresztą jadący w nich
spokojni, uśmiechnięci, palący swo-
bodnie papierosy, cywile, robili wra-
żenie ludzi, którzy chcą spędzić kil-
kanaście godzin w lesistych, orzež-
wiających okolicach Paryża, Ude-
rzać mogło jedynie to, że na rogatce
niektóre samochody otrzymywały
kartkę papieru: była tam podana
marszruta i punkt zborny.
O godzinie 10 w nocy zebrało się

na pewnej fermie pod Chartres, w od-
ległości 100 klm. od stolicy, 6.500
samochodów, a w godzinę później, na
100 hektarach fermy, na skoszonych
łąkach, stanęło w ordynku 25.000
„Krzyžėw Ognistych“. Sformowali się
w 18 czworoboków. Trzy tysiące po-
chodni oświetlało milczące szeregi.
Reflektory rzucały snopy promieni
po horyzoncie, by wytropić ewen-
tualne aeroplany szpiegowskie. Na
furze siana, przed stodołą, stanął
pułkownik La Rocque, odbijając się
smukłą sylwetką na tle rozgwieżdżo-
nego nieba. Dwanaście mikrofonów
niosło jego głos do ostatnich szere-
gów.

„Zatrzymałem was tutaj — wołał
pułkownik — ponieważ nie jesteście
jeszcze dostatecznie wyćwiczeni. Dziś*
już nie wystarczy być człowiekiem ze
słomy, człowiekiem wznoszącym o-
krzyki. Godzina jest bliska, kiedy
dam wam sposobność ocalić Francję.
Zaledwie parę tygodni pozostaje

wam do wykończenia waszej organi-
zacji. Dzisiejszy wieczór jest „wilją
bitwy”.

PANIKA W PALAIS BOURBON

Na drugi dzień w kuluarach Pała-
cu Burbońskiego powiało paniką.
Wybitny mason poseł Gaston Martin
chodził od grupy do grupy podnie-
conych socjalistów i radykałów i
mówił:
— Sytuacja jest prosta. Jeśli je-

stešmy jeszcze silniejsi od tamtych, to
powinniśmy sprowokować natych-
miastowe ich uderzenie. Czekając
bowiem dalej, doprowadzimy „Krzyż
Ognisty” do miljona zwolenników.
Dziś mają 320 tysięcy. W przeddzień
6 lutego 1934 r. liczyli zaledwie 30
tysięcy. ®
Ktoś z radykałów zaproponował

aresztowanie pułkownika, przypomi-
nając, jak minister Constans podo-
bnem zarządzeniem „ocalił* Republi-
kę przed zamachem gen. Boulangera.
Inny żądał rozwiązania wszystkich
Lig patrjotycznych. Daladier oświad-
czył:
— Wystarczy „Krzyżom  Ogni-

stym' odebrać broń. Mam zaufanie
do armji. Ona z nimi nie pójdzie.

Prezes klubu radykałów  Delbos
zauważył jednak:
— Odebrać broń? Łatwiej to po-

wiedzieć, niż zrobić. Najlepiej zro-

i w narodzie, w jego dziejach, w jego

odwiecznych instynktach, pojęciach

i dążeniach,

Kodeks honorowy żołnierza i oby-
watela staje się w ten sposób naj-

ważniejszem zagadnieniem potęgi i

obrony państwa.

Kodeks ten wyrasta z ducha spo-

łeczeństwa i winien być pieczołowi-
cie ochraniany i strzeżony przez pań-

stwo. Źle jest, jeśli państwo przez

niewłaściwy system rządu, przez na-

rzucone i obce duchowi narodu in-
stytucje, niszczy siły i wartości mo-

ralne, z których wyrastają podsta-

wowe pojęcia tego kodeksu  

bimy, jeśli uzyskamy od rządu zakaz
urządzania zebrań, które grożą ustro-
jowi republikańskiemu.
Tak też się stało. Delegacja lewi-

cy udała się z tą prośbą do premjera
Lavala. Ten obiecał, że w czasie wa-
kacji nie pozwoli na żadne mityngi
na placach. Z wyjątkiem manifesta-
cji republikańskich w dniu święta
narodowego, 14 lipca.
— Ale — dodał złośliwie Laval —

widzę tu w delegacji komunistów. Ci
także zwalczają ustrój obecny. Mu:
szę ich traktować narówni z ligami
prawicowemi.

Komuniści, zdekoncertowani, za-
pewnili premjera, že nic im teraz tak
na sercu nie leży, jak obrona repu-
bliki...

Delegacja lewicy nie czuła się je-
dnak zupełnie uspokojoną. Na propo-
zycję Daladiera postanowiła utwo-
rzyć komitet czuwania nad bezpie-
czeństwem republiki. Komitetowi te-
mu złożono 307 podpisów deputowa-
nych, potrzebnych dla zwołania sesji
nadzwyczajnej Izby. Gdyby „repu-
Ыка była w niebezpieczeństwie”,
gdyby rząd nie okazywał dostatecz-
nej energji w zwalczaniu „faszyzmu”,
wtedy komitet zażąda od Prezyden-
ta zwołania specjalnej sesji parla-
mentu.

Ktoś zauważył kostycznie: Co po-
mogą podpisy przeciw mitraljezom
„Krzyża Ognistego'.

Ostatecznie jednak projekt Dala-
diera przyjęto.

„KRZYŻE OGNISTE" DĄŻĄ
DO NAPRAWY USTROJU

Czy „Krzyże Ogniste” mają karabi-
ny maszynowe? Trudno to spraw-
dzić, ale wiadomo, że dzisiaj można
łatwo: nabyć każdą broń. Policja
znalazła niedawno wiele karabinów
maszynowych w posiadaniu komuni-
styczno - socjalistycznego „Frontu
Wspólnego. W Algierze w rewii
„Krzyża” wzięły udział aeroplany
cywilne, których właściciele należą
do organizacji De la Rocque'a. Trzy
czwarte Francuzów posiada rewolwe-
ry. Można więc przypuszczać, że
„Croix de Feu“ nie będzie w chwili
decydującej pozbawiony broni, jaka
będzie mu potrzebną. Wszyscy zaś
jego członkowie są żołnierzami wy-
próbowanymi.
Czy jednak „Krzyż Ognisty” dąży

do zamachu stanu?
Jego szef wypowiada się na ten te-

mat ogólnikami, co jest zresztą zro-
zumiałem. Można przypuszczać, że
pragnie on swą potężną organizacją
wywrzeć nacisk moralny na parla-
ment ij rząd w kierunku przeprowa-
dzenia reform i to nie tylko w dzie-
dzinie budżetu, nad czem rząd La-
vala obecnie pracuje, ale przede-
wszystkiem w dziedzinie ustrojowej.
Gdyby jednak nacisk ten okazał się
bezskutecznym, lub gdyby parlament
próbował uchwalić — jak ma do tego
ochotę — rozbrojenie lub rozwiąza-
nie lig patrjotycznych, wraz z „Krzy-
žem Ognistym“, to La Rocgue mu-
sialby wystapič czynhie,
Program polityczny De La Rocgue'a

jest bardzo mętny. Być może, że puł-
kownik rozmyślnie nie krystalizuje
wyraźnie swych idei. „Zadużo mamy
— oświadczył raz — doktryn i go-
towych programów”, Organizacja je-
go jest wybitnie antykomunistyczną,
ale także i antymonarchistyczną. Do
prezesa rojalistów admir. Schwerera
powiedział: „Nie jestem monarchi-
stą, jestem republikaninem, a ponie-
waż dwaj moi bracia należą do
„Action Francaise" (jeden z nich jest
nawet adjutantem hrabiego Paryża),
przeto muszę utrzymywać jeszcze
większy dystans między wami, a na-
mi'. Wobec komisji parlamentarnej,

|

 

badającej zajścia 6 lutego powie-
dział: „Nie jestem Mussolinim, ani Hi-
tlerem. Wierzę w siły moralne naro-
du. Rozwija się obecnie pod wodzą
„Krzyża Ognistego”* . we Francji idea
pojednania narodowego pod sztanda-
rem trójkolorowym i kierunek ten
jest bardzo oddalonym od faszyzmu”.

Faktem jest, że pułkownik bywa
niemal codziennie atakowany przez
monarchistów z „Action Francaise" i
że z „Krzyża Ognistego“ stale są u-
suwani wybitniejsi rojaliści.

OSOBISTOŚĆ WODZA _
Tak więc z wszystkich lig patrjo-

tycznych (Solidarność Francuska.
Młodzież Patrjotyczna, Fransiści, Ak-
cja Francuska), na pierwsze miejsce
w ostatnim roku wybił się „Krzyż
Ognisty”, którego kadry stanowi eli-
ta b, kombatantów. Stało się to dzię-
ki fascynującej osobistości de La
Rocque'a. Ten 47-letni dziś oficer
posiada legendarną już przeszłość wo-
jenną. Przeszedł wspaniałą szkołę w
Marokku, który od czasu Lyauteya
Afrykańskiego dostarcza Francji naj-
tęższych oficerów. Kilkakrotnie ran-
ny w Maróku, a potem we Francji,
przejawiał w bitwach bohaterstwo i
zimną krew, które. zdobyły mu entu-
zjastyczne przywiązanie żołnierzy.
Mówi po arabsku, jak po francusku.
Pracował w sztabie Focha, był przez
dwa lata w misji francuskiej w War-
szawie i jest naszym wielkim przyja-
cielem, Ubolewa on nad obecną za-
graniczną polityką polską i powie-
dział to otwarcie, gdy go pewien b.
wojskowy polski, stojący na czele
znanej organizacji ,zapraszał do Pol-
ski... De La Rogue jest zwolennikiem
ścisłej współpracy Francji z Polską.

WSPOMNIENIE Z KONGRESU
PACYFISTÓW

W r. 1931 „Krzyż Ognisty” był
jeszcze słabą organizacją. Wtedy to
na wielkim mityngu pacyfistów w Tro-
cadero, w Paryżu, któremu przewodni-
czył Herriot, usłyszałem poraz pierw-
szy nazwisko sławnego pułkownika.
Ktoś z sali, wzburzonej obłudnemi
frazesami zagranicznych pacyfistów *
było to podczas mowy Hiszpana p.
Madariagi) zażądał głosu dla De La
Rocque'a. Herriot zwlekał, obiecywał
udzielić głosu później. Audytorjum
huczało. Nagle z lóż wyskoczyło kil-
kudziesięciu ludzi i w minucie zajęło
trybunę, Jak to się stało, niewiem, bo
przerażeni wodzowie pacyfistów (a
było ich na trybunie około setki) tak
szybko uciekli, że poprzewracali sto-
ły i krzesła, i siedzących tam dzienni-
karzy, w tem także i mnie. Gdy się
podniosłem, na trybunie stało około
trzydziestu ludzi nowych. Z pacyfi-
stów ani śladu, Jakiś pan wygłaszał
krótkie przemówienie, protestując
przeciw komedji pacyfistycznej, roz-
kładającej moralnie Francję. Zapyta-
łem, kto mówi? i
— Pułkownik De La Rocque.
Nazwisko to mi nic wówczas nie

mówiło. Zapytałem więc, kto to jest
De La Rocque.
— To jest pułkownik De La Roc-

que, mój panie!
Nie pytałem więcej, bo mój inter-

lokutor ignorancję moją traktował z
widocznem oburzeniem.
W kilka miesięcy później widziałem

De La Rocque kroczącego na czele 10
tys. „Krzyżów Ognistych“ przed po-
mnikiem Św. Joanny d'Arc. Zwracały
się ku niemu z ciekawością wszystkie
spojrzenia, W rok zaś później cała ul.
Rivoli grzmiała wiwatami, gdy puł-
kownik, z odkrytą głową, z bukietem
kwiatów w ręce zbliżał się na czele
20.000 Krzyżów Ognistych do pomni-
ka Oswobodzicielki Ojczyzny.
Witano w nim już wielką nadzieję

narodowej Francji,

(par)

Pierwsza rada gminna
z udziałem kobiet

Prowadzona od dłuższego czasu walka
kobiet francuskich 0 przyznanie im
czynnego i biernego prawa wyborczego,
przyniosła. sprawie emancypacji poli -
tycznej kobiet pierwsze uchwytne zwy -
cięstwo. Stało się to wprawdzie na ma-
leńkim odcinku samorządowym w wybo-

rach do rady śminnej miasteczka Dax,
znanego zdrojowiska francuskiego w Pi-
renejach. '

Burmistrz miasta, senator Millies-La-
croix wydal przed kilku miesiącami za-
rządzenie, na podstawie którego 6 ko-
biet, obywatelek miasta, miało być po -
wołanych do rady miejskiej, jako siły
doradcze przy rozpatrywaniu wszelkich
kwestyj, dotyczących opieki nad matką
i dzieckiem, oraz innych zagadnień so -
cjalnych. Do wyborów stanęło 8 kandy-
datek, Sześć z nich stworzyło wspólną  

listę, dwie występowały oddzielnie, Wy-
boru dokonywały wyłącznie kobiety. Z
pośród 4.682 wyborczyń, jedynie 2.676
wzięło udział w wyborach. Zwyciężyła
lista sfederowanych 6 kandydatek, na
czele której stała ciesząca się w mieście
dobrą sławą Madame Tramessaygues.
Na listę tę padło 1.893 głosy, Na dru-
giem miejscu listy była kierowniczka

szkoły powszechnej, Mongeneus, na dal-
szych miejscach figurowała pielęgniarka
Gishia, panna de Mollans, dyrektorka
miejscowego gimnazjum Magnus i prze-
wodnicząca zjednoczenia kobiet walczą-
cych o prawo wyborcze, pani Pelleport.
Wybory te są znamienne dla powolnie

dokonywującej się we Francji ewolucji
poglądów na udział kobiet w życiu poli-
tycznem.  

PRZEGLĄD PRASY
„UCZCIE SIĘ

PO JUGOSLOWIANSKU“
Dowcipna mowa pos. Strońskiego

w Sejmie nie trafiła do przekonania
„Czasowi'. Twierdzi on, że nie mo-
żna wyciągać żadnych wniosków
dla Polski z porozumienia rządu jugo-
słowiańskiego z opozycją:

„Porozumienie się w Jugosławii obozu
rządzącego z opozycją, to próba znormali-

zowania współżycia między Serbami a in-

nemi narodami Jugosławii. Walka obo-
zu rządzącego w Polsce z opozycją, to nie

jest walka z poważnym. odłamem społe-

czeństwa, lecz tylko walka z kilkudziesię-

cioma  leaderami  partyjnymi.  Ustępstw,

które warto i trzeba robić dla uzyskania

współpracy tworzących jedno państwo na-

rodowości, ustępstw takich nie robi się dla

pozyskania współpracy kilkudziesięciu lu-

dzi”.

Co reprezentuje opozycja w Pol-
sce, to jeszcze „Czas“ będzie miał
nie raz z wielkiem ubolewaniem
stwierdzić. Widocznie otrzymał teraz
zastrzyk optymizmu.

Oczywiście nieścisłem jest, że po-
rozumienie w Jugosławji ma charak-
er ugody Serbów z innymi naroda-
mi. Do opozycji, z którą Regencja za-
warła układ, należą bowiem zarówno
Chorwaci i Słoweńcy, jak i serbscy
demokraci i mahometańscy Serbo-
wie, a w upadłym już gabinecie Jew-
ticza zasiadało obok Serbów także
trzech Chorwatów. Trzeba więc po-
wiedzieć, że jest to porozumienie
czynników rządzących z opozycją,
mimo, że.partja rządowa, specjalnie
skonstruowaną ordynacją wyborczą,
zapewniła sobie i większość i rządy
niepodzielne. Ale, metody te na
dłuższą metę zawodzą,

POLAK NA MORZU

Obchodzono u nas dni morza, po*
święcone propagandzie za budową
floty wojennej i za jaknajwszech-
stronniejszem wykorzystaniem nasze-
go dostępu do morza. Coprawda za-
kradło się trochę bałamuctwa w tę
propagandę. Gen. Sosnkowski mówił
przez radjo, że posiadamy 10.000 tonn
floty wojennej (7.000 tonn w budo-
wie), p. Sieroszewski podaje tylko
7.700 ton, a w „Polsce Zbrojnej” znaj-
dujemy cyfrę 24.500 tonn. Różnice
pochodzą zapewne z uwzględniania
lub nieuwzględniania jednostek po-
mocniczych, lub jednostek, które się
dopiero buduje,
Na jeden przykry przejaw zwraca

„Gazeta Polska“ uwagę. Oto buduje-
my okręty handlowe, w jesieni ich to-
naż dosięgnie 100 tysięcy (wraz z bu-
dowanymi w Monfalcone dwoma stat-
kami transatlantyckiemi po 15 tys.
tonn), okręty te rozwijają wielką
szybkość, odznaczają się komfortem
— a jednak ruch pasażerski w Gdyni
jest minimalny,
„Niewiadomo dlaczego uważa się, że pol-

skim statkiem Polak może jeździć tylko
darmo. Nasz brat za kolej a nawet za

sleeping zapłaci pełną kwotę, za podróż
polskim okrętem — nigdy. Polski statek —
to widocznie taki niepewny interes, że po-
winien wozić ludzi darmo, jeżeli jeszcze nie
dopłacać ryzykantom. Polskim statkiem

pasażer jeździ tylko z musu i z łaski, Ma-

rzy przytem o przereklamowanym komfor-

cie okrętów zagranicznych, zapominając

chętnie oczywiście, ile za taki komfort trze-
ba płacić,

Pasażer — to równowartość kilku ton
towaru, jeśli chodzi o fracht, Wcale nie
jest i nie może być dla nas obojętne, ja-
kiemi statkami jedzie, zwłaszcza że, jeśli

nie będzie ten pasażer jeździł polskiemi
statkami — to musi powstać konieczność
subwencjonowaniu żeglugi przez rząd.

Są w naszej psychice jeszcze pe-
wne nałogi i uprzedzenia, które trze-
ba zwalczać bezwzględnie.

PRZECIW ZŁAMANIU UMÓW
PRZEZ GDAŃSK

Prasa zapowiada wystąpienie rzą-
du polskiego w Gdańsku przeciw
„reglamentacji'  dewizowej.  Pół-
urzędowa „Gaz. Polska“ tak ujmuje
stanowisko polskie wobec zarządzeń
senatu gdańskiego:
„Gdańsk leży w obszarze gospodarczym

Rzplitej. Obroty „zewnętrzne” Gdańska
są to tranzakcje dokonywane przez oby-

| wateli Rzplitej lub dla nich. Gdańsk bez
nich będzie nędzarzem, co jest jego spra-
wą. ale my w związku z tem mamy kłopo-
ty i to jest nasza sprawa. Pomiędzy Rzpli-
tą i Gdańskiem istnieje stosunek interesu,
stosunek prosty: za twoje usługi płacę ci.
Ten stosunek jest istotą zarówno stanu

faktycznego między przedsiębiorcami pol-
skimi i gdańskimi, jak i licznych umów go*
spodarczych polsko - gdańskich, zeznanym
układem o dochodach celnych i podziałem
pracy między Gdynią i Gdańskiem — na
czele.
Otóż wprowadzając reglamentację dewi-

zową Gdańsk postąpił jak nielojalny kon-
trahent, złamał umowy, pisane czy milczą
ce, gdyż jest złamaniem umowy samowolne
zaprzestanie jej wykonywania”,



Zmiany w komunikacji tramwajowej

Narzekania i skargi publiczności
Od 1 lipca obowiązują następujące

zmiany w komunikacji tramwajowej w

stolicy:
1) Kurs nocny wozów linji „30 został

przedłużony do Marymontu i Bielan, a
Jinji „20“ — do Babic,

Godziny przejazdu wozów nocnych

przez Pl. Teatralny ustalono:
dzień dzień

powszedni świąteczny

į do:

C. LL W.F. 1200wnocy 1210w nocy
Marymontu 1211 wnocy 12,21 w nocy
Babic, 12,00 w nocy 12,17 w nocy

2) Linja „2“. Aby osiągnąć połączenie
ul. Czerniakowskiej z Dw. Głównym o-
az Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkow-
skiej z cmentarzem na Powązkach trasa
linji „2* od Nowego - Świata skręci w
Al. Jerozolimskie i ul. Marszałkowską
dó Królewskiej (dotychczas N.-Świat
„Krak. Przedmieście i Królewskiej i od
Dzielnej pójdzie ul. Zamenhofa i Dziką

do 4-ej bramy cmentarza powązkowskie-

go (dotychczas Zamenhofa, Muranow-
ską i Sierakowską do Dw. Gdańskiego).

3) Linja „6”, Będzie przedłużona z Pl.
Nafutowicza do ul. Opaczewskiej, przej-
@йе ой Srebrnej przez ul. Twardą do
Królewskiej (zamiast przez Złotą i Mar-
szałkowską) i dalej bez zmian.

4) Linja „8'”, jako zbędna i zastąpiona
przez linje „2” i „6”, będzie skasowana.
..5) Linja „11” od Marszałkowskiej
skierowana będzie przez Złotą i Żelazną

do Chłodnej (dotychczas przez Al. Jero-
zolimskie, Towarową i Wolską) — da-

lej bez zmian. Skierowanie linji przez
Złotą i Żelazną zostało podyktowane
przeciążeniem wozów linji „O“ i koniecz-
nością wzmożenia ruchu na tej linji,

6). Linja „14“. Od N.-Świata pójdzie
Krak..Przedmieściem i Królewską do
Granicznej (dotychczas Al Jerozolim-
skiemi i Marszałkowską) — reszta trasy
bez zmian. -
+ W ten. sposób „14' połączy Nowy
świat i Krak, Przedmieście z Żoliborzem
(linja „17” łączy Żoliborz z Dw. Głów-
nym i Marszałkowską) oraz nastąpi na
Nowym - Świecie linję „2”, dając połą-
czenie z Pl. Żelaznej Bramy i z Dw.
Gdańskim.

7) Linja „19”. Trasa tej linji będzie

skrócona do Pl. Teatralnego.
8) Natomiast zostanie uruchomiona

mowa linja okólna „T* (Towarowa), któ-
rej trasa będzie następująca: Pl. Teatral-

nv, Bielańska, Nalewki, Gęsia, Okopowa,
Pl. Kercelego, Towarowa, Srebrna, Twar-
da, Złota, Marszałkowska, Królewska,
Krak. Przedmieście, Trębacka, Pl. Te-
atralny.
Nowa linja całkowicie zastąpi linję

„19 od rogu ul. Złotej i Marszałkow-
skiej, oraz linję „6* na trasie: Srebrna,
Twarda, Złota, Marszałkowska, Królew-
ska, Krak. Przedmieście do pomnika
Mickiewicza.

9) Linja „O”. Trasa będzie skrócona o
odcinek przez ul. Marszałkowską, 6
Sierpnia i AL Ujazdowskie, kierując się
z ul. Marszałkowskiej przez Al. Jerozo-
limskie do N.-Świata — reszta trasy bez
zmian.

Kronika wypadków
ŻYDZI JAKO TURYŚCI

Podczas wycieczki do Anglji, urządzo-
nej przez Linje Żeglugowe Gdynia — A-
meryka, dwaj pasażerowie, Mendel Miń-
ski i Szulim Budnik, nie powrócili na
stątek w Londynie, pozostając nielegal-
nię na terytorjum Wielkiej Brytanii. Po-
licja aresztowała obu uciekinierów, tuła-
jących się bez pieniędzy i odstawiła ich
do Gdyni.

STARCIE TRZECH SAMOCHODÓW
Na rogu ul. Marszałkowskiej i Siennej,

samochód sanitarny, wojskowy zderzył
się z taksówką, kierowaną przez 'Bole-
sława Chłopika (Browarna 2). Karambol
ten spowodował starcie z drugą taksów-
ką, znajdującą się na postoju. Przecho-
dząca wówczas przez jezdnię 39 letnia
Henryka Kellerowa, (Grzybowska 39),
została zraniona w głowę. Ranną opa-
trzyło na miejscu Pogotowie.

‚ OFIARA KĄPIELI
13-letni Józef Sobolewski, uczeń (Ka-

medułów 71), kąpiąc się w Wiśle pod
Bielanami, natrafił na głębię i utonął. Po
krótkich poszukiwaniach chłopca wydo-
byto. Lekarz Pogotowia, mimo zastoso-
wania różnych zabiegów, nie zdołał
przywrócić Sobolewskiego do życia.
Zwłoki przewieziono do prosektorjum.

ZABITY PRZEZ POCIĄG
/' Na dworzec Główny przywieziono 34
letniego Franciszka Rogińskiego, robot-
nika (w. Szczęśliwice), który, idąc obok
toru kolejowego, został potrącony przez
pociąg. Lekarz Pogotowia stwierdził zła-
manie kilku żeber i ogólne potłuczenie.
Po udzieleniu pomocy, R. przewieziono
do sżpitala Dz. Jezus, gdzie wkrótce
zmari.

 

10) Linja „P“, Trasa linji będzie skró-
cona o odcinek, zastępowany przez no-
wą linję „T“ i przez „O“, mianowicie: od
PI. Teatralnego pójdzie przez Senatorską,
Pl. Bankowy, Pl. Żelaznej Bramy i da-
lej — jak dotychczas, Jest to motywowa-
ne koniecznością krótszego połączenia
Powiśla z dzielnicą żydowską, którą dy-
rekcja tramwajów w komunikacie o
zmianach nazywa „dzielnicą handlową”.
Tak wyglądają zmiany w komunikacji

tramwajowej według komunikatu dyrek-
cji tramwajów, który w swoim czasie już

zamieściliśmy na tem miejscu, a obecnie
przypominamy czytelnikom, Obowiązują-
ce od poniedziałku zmiany wywołały je-
dnak sporo krytycznych uwag ze strony
publiczności, która nie jest z tych zmian
zadowolona. Publiczność skarży się, że
zmiany nie uwzględniają jej potrzeb w
poszczególnych dzielnicach miasta. Tak
więc „6' ominie ul, Złotą i Marszałkow-
ską, przechodząc od Srebrnej przez
Twardą do Królewskiej, co bynajmniej
nie jest wygodne dla mieszkańców dłu-
giej ul. Złotej, chcących przedostać się
na Pragę i Bródno.

Zniesiono linję „8”, jako „zbędną” i
zastąpioną przez „2“ i „6“. Linja „8“ do-
chodzila do ul. Elbląskiej w miasteczku
Powązki, obecnie zaś ma być zastępywa-
na pržez „2”, która dochodzi tylko do

 

 

czwartej bramy cmentarnej, Publiczność
będzie musiała wedrować pieszo ponad 2
klm. Kto jedzie z Ochoty, może korzy-
stać obecnie z „ó”, ale dalej będzie wy-
kupywał bilet przesiadkowy na „2'.

Niezbyt fortunnie pomyślano również
skrócenie trasy „19 (jadącej z Wierzb-
na), do pl. Teatralnego. Kto chce dostać
się dalej, musi znowu kupować bilet
przesiadkowy. Uruchomiono natomiast
linję „T“ dla dzielnicy żydowskiej, cho-
ciaż należałoby myśleć i o innych dziel-
nicach,

Linję „0“ skrócono, kasując bezpo-
średnie połączenie ul. Żelaznej i Złotej
z pl. Zbawiciela i Ałejami Ujazdowskie-
mi, a zmuszając do wykupywania bile-
tów przesiadkowych.
Skrócono wreszcie trasę „P“, a „zastę-

pywanie" odcinka skróconego przez „T“
i „0“ nie inaczej należy rozumieć, jak

przez wykupywanie biletów przesiadko-
wych.

Wysłuchując powyższych narzekań od-
nosi się wrażenie, że istotnie przeprowa-
dzona ostatnio zmiana w komunikacji
tramwajowej ma na celu względy czysto
dochodowe, a nie wygodę publiczności.
Przez kasowanie bezpośrednich  połą-
czeń zmusza się przecież publiczność do

wykupywania droższych biletów prze-
siadkowych.

 

Dzień i toli„BZien Morza W StOlicy
Główne uroczystości „Dnia morza” od

były się w sobotę, O godz, 10-ej zostało
odprawione przez J. E. ks. arcybiskupa
Galla nabożeństwo w katedrze św. Jana.
W świątyni ustawiły się tworząc szpaler
poczty sztandarowe organizacyj b. woj-
skowych oraz organizacyj i stowarzy-
szeń społecznych. W nawie głównej za-
siedli przedstawiciele rządu, generalicja,
przedstawiciele władz państwowych i
samorządowych, Ligi morskiej i kolonj .l-
nej oraz innych organizacyj.
Na chwilę przed rozpoczęciem nabo-

żeństwa przybył p. Prezydent Rzplitej w
otoczeniu domu cywilnego i wojskowego,

zajmując miejsce po prawej stronie ołta-
rza. *

Po nabożeństwie uczestnicy uroczy-
stości wraz z pocztami sztandarowemi
przemaszerowali na pl. Piłsudskiego,
gdzie o godz. 11,45 nastąpiła uroczystość
złożenia wieńca na grobie Nieznanego
Żołnierza,. Wieniec o barwach narodo-  

wych złożyli na grobie członkowie komi-
tetu wykonawczego „Święta morza” z
wicemin, Korsakiem na czele. W chwili
składania wieńca orkiestry odegrały
hymn narodowy.
Po złóżeniu wieńca uczestnicy wysłu-

chali przemówienia p. Prezydenta R. P.
transmitowanego przez radjo, Orkiestra
odegrała następnie hymn narodowy, po-
czem prez. miasta Starzyński wygłosił 0-
kolicznościowe przemówienie.
Og. 13 odbyła się na Wiśle defilada ta-

boru wodnego, którą przyjął p. wicemin.
Korsak.

Defiładaę otworzył statek „Sienkie-
wicz”, za którym posuwały się pociągi-
holownicze, pociągi żwirerski - piaskar-
skie i statki pasażerskie z publicznością,
klubowe łodzie wioślarskie i wreszcie
kajaki, Wszystkie statki udekorowane
były chorągviami państwowemi i pro-
porczykami klubowemi. Defilada trwała

około 2 godzin,

Plaga donosicielstwa w szkolnictwie
Uchwały ziazdu nauczycieli

W gimnazjum ks. ks. Marjanów na Bie-
lanach obradował zjazd delegatów Sto-
warzyszenia chrześcijańsko - narodowe-
go nauczycielstwa szkół powszechnych.
Z uchwał powziętych na zjeździe, du-

ża część dotyczy najważniejszych bolą-
czek współczesnego życia naszego szkol-
nictwa powszechnego oraz nauczyciel-
stwa. Więc przedewśzystkiem zwrócono
uwagę na złe skutki, jakie pociąga za so-
bą redukcja godzin lekcyj w poszczegól- .
nych klasach, nadmierne przepełnienie
klas i obarczanie nauczycieli zbyt dużą
lością dzieci do nauczania. Podkreślono
konieczność wydania niezwłocznie prze-
pisów, ograniczających rozmiary pracy
kancelaryjnej kierowników i nauczycieli.

Zjazd wyraził życzenie, aby władze

wydały stanowcze zarządzenia w celu

ukrócenia plagi fałszywego donosiciel-

stwa, które szerzy się dziś na terenie

ANT ASTATATENATOO NTA

„Dzień spółdzielczości"
w wojsku

W niedzielę armja nasza obchodziła
„Dzień Spółdzielczości”. Hasłem dnia

„jest „Idziemy naprzód”. Spółdzielnie
wojskowe nie załamały się wskutek kry-
zysu, ale dzięki przeprowadzonym osz-
czędnościom w wydatkach i dostosowa-
niu się do stosunków gospodarczych, u-
stabilizowały się i okrzepły linansowo.
Przez ostatnie lata kryzysu nie zgłosiły
ani jednej niewypłacalności i nie narazi-
ły członków ani dostawców na żadne
straty, dając tem przykład solidnej mo-

ralności handlowej.
Obecnie czynnych jest przeszło 200

spółdzielni wojskowych, rozporządzają-
cych okrągło 3 milj, zł. własnego kapita-
łu. W roku 1933 miały one ca 24 i pół
mil. zł. obrotu. W pierwszych miesią-
cach roku 1935 obroty wykazują wzrost,
świadczący © przejściu już dolnego
punktu złej konjunktury.

Czyste nadwyżki zużywają w dużej
mierze na cele społeczne, przedewszyst-
kiem na oświatę i propagandę spółdziel-
czości wśród szerokich rzesz żołnierzy
niezawodowych.  

szkolnictwa i zatruwa w niem atmosferę
moralną. Negatywne stanowisko zajął
zjazd do instytucji instruktorów oświaty
pozaszkolnej, których funkcje są nieo-
kreślone, a działalność wprowadza do
życia szkolnegoinauczycielskiego dużo
szkodliwego zamętu. Ze spraw prawno-
służbowych zjazd wysunął dezyderat ja-
wności opinii o pracy nauczycielskiej, re.
formy komisji dyscyplinarnej w kierun-
ku, gwarantującym lepszy wymiar spra-
wiedliwości, oraz przyjął szereg wnio-
sków, dotyczących sytuacji materjalnej
xauczycielstwa.

Wiele uchwał dotyczy spraw organiza-
cyjnych. Wybory uzupełniające zmian w
składzie zarządu nie wprowadziły.  

'
Zarządzeniem Prezydenta Rzplitej z 27

b. m. kontrasygnowanėm przez kierow-
nika M. S. Wojsk gen. bryg. Kasprzyckie-
go awansowani zostali do stopnia puł-
kownika:

Podpłk. dypl. St. Kuźmiński, podpłk.
dypl. inż. Cz. Filipowicz, pódpłk. dypl.
Michał Grossek, podpłk. dypl. inż. St.
Witkowski, podpłk. dr. T. Kamiński,
podpłk. Antoni Godke, podpłk. dypl. Sz.
Miodoński, podpłk. dypl. Wł. Kościelny,
podpłk. dr. Alfred Chełmicki, podłk. dr.
L. Strohl, podpłk. dr. K. Borczowski,
podpołk. dr. J. Babecki i podpłk, dr.
Kucz.
Do stopnia podpułkownika awansowa-

ni zostali: mjr. dyplom. St. Szlasecki, mjr.
dypl. B. Kotarba, mjr. dypl. Adam Zbi-
jewski, mir. Zyśmunt A, Bierowski, mir.
Władysław Smereczyński, mjr. Antoni
Cebulski, mjr. dypl. W. Stawiarski, mir.
dypl. Włodz. Braiczewski, mir. dypl. Z.
Sienkiewicz, mjr. dypl. Fr, Gwizdak, mjr.
dypl. Jan Berek, mir. Jan II. Rogowski,
mjr. dypl. Marjan Strażyc, mjr. dypl. Je-
rzy Pajączkowski - Dydyński, mjr. St.
Warchoł, mjr. Cz. Rzedzicki, mir. dypl.
A. Strach, mir. dypl. Wilhelm Heinrich,
mjr. dypl L. Strugała, mjr. dypl. Zenon

—1ер

Brześć i strajk rolny
Znany działacz ludowy dr. Putek zo-

stał skazany w swoim czasie wyrokiem
sądu w Wadowicach na 3 mies. więzie-
nia za posiadanie odezw, nawołujących
do strajku rolnego, Wyrok ten, wobec
odrzucenia kasacji przez sąd najwyższy,
uprawomocnił się.

Ponieważ równocześnie ze sprawą
strajkową dr. Putek miał wyrok w spra-
wie brzeskiej, zwrócił się on do sądu о-
kręgowego w Warszawie o zastosowanie
przepisów o karze łącznej. Wniósek dr.
Putka będzie referowany niebawem

400-lecie cechu ślusarzy
Cech ślusarzy w Warszawie obchodził

29 ub. m. jubileusz 400-lecia swego ist-
nienia. Po nabożeństwie, odprawionem
o godz. 10-ej w kościele św, Marcina, od-
była się uroczysta akademja w lokalu
Związku rzemieślników chrześcijan (Mio-
dowa 14), w czasie której liczni mówcy
podkreślali zasługi cechu. Z okazji jubi-
leuszu nadesłano liczne depesze gratula-
cyjne.

Lekarze boikotu'ą

Przetarg na prowadzenie Pogotowia
lekarskiego przy ubezpieczalni społecz-
nej w Warszawie został ogłoszony w ta-
jemnicy przed lekarzami, przyjmującymi
w ubezpieczalni. Wówczas zarząd Zrze-
szenia lekarzy ogłosił bojkot stanowisk
lekarskich w Pógotowiu, o czem zawia-
domiono Związek lekarzy państwa pol-
skiego oraz ubezpieczalni. Bojkot ma po-
przeć również Związek lekarzy, stojący
zawsze w obronie interesów stanu lekar-
skiego.

Faihiwcy dla wojska
W Warszawie założone będą kursy

ślusarsko - lotnicze i rusznikarskie, zaś
w Gdyni kursy monterów okrętowych.
Kursy te prowadzone będą przez Towa*

rzystwo wojskowo - techniczne w poro-
zumieniu z min. oświaty i M, S$. Wojsk.

Absolwenci tych kursów otrzymają prak-
tyki warsztatowe, jak również będą mieli
pierwszeństwo przy przyjmowaniu w

wojsku do specjalnych broni, (i)

 

Wielożeńsiwo wśród żydów
propagują w Warszawie agenci Likwermana

Wśród warszawskich sjonistów zapa-
nowało wielkie poruszenie w związku z
agitacją dwóch emisarjuszów głośnego
reformatora życia społecznego wśród
Żydów palestyńskich Menaszy Likwer-
mana.

Mianowicie do Warszawy przybyli z

Tel-Aviwu dwaj uczniowie Likwermana,
pp. Izrael Kacenelenbogen i Abraham
Ajzyk Kurtz, którzy przeprowadzają roz-

mowy z wpływowymi sjonistami w spra-
wie zreformowania stosunków  społecz-
nych w Palestynie, w celu jaknajszyb-
szego zaludnienia jej rdzennymi Żydami,
dotychczas bowiem Żydzi są w swej oj-
czyźnie mniejszością narodową.
Reforma Likwermana jest radykalna,

lecz jednocześnie bardzo prosta. Opiera-
jąc się na Starym Testamencie, twierdzi

on, że wśród Żydów biblijnych panowało
wielożeństwo. Naprzykład Abraham, Ja.
kób, Dawid mieli po kilka, a kró] Sa!o-
mon nawet tysiąc żon, i dopiero słynny
rabi Gerson wprowadził jednożeństwo,
rzucając „herem” (anatemę) na wielo-
żeńców. Likwerman pragnie wrócić do
czasów biblijnych i propaguje wielożeń-
stwo, które ma wpłynąć dodatnio na  

przyrost naturalny, Każdy obywatel pa-
lestyński powinien mieć conajmniej dwie
żony.

P. Likwerman byt przez długie lata

wydawcą czasopism w Odesie, posiada
przeto odpowiednią rutynę i zapas do-
świadczenia w robieniu swemu pomysło-

wi propagandy i reklamy. Z wiarą w

zwycięstwo swoich haseł wydaje dzien-
nik, pisze odezwy į broszury
Najwyższy rabin Palestyny, Kuk, skła-

nia się jakoby do zniesienia jednożeń-
stwa, a rabin johanigsburski, dr. Landau,
zbiera już podobno fundusze, potrzebne
na przeprowadzenie realizacji tego pro-
jektu.
Pragnąc pozyskać również dla swej

idei wpływowe stery żydowskie w Pol-
sce, Likwerman przysłał do Warszawy
swych emisarjuszów. Wygtaszają oni pło.
mienne przemówienia, zyskując sporo
zwolenników, zwłaszcza wśród kandyda-
tów naobywateli palestyńskich. Jedno-
cześnie jednak powstała partja opozy-
cjonistów, tak zw. gerszonistów, którzy
zwalczają zaciekle wielożeństwo.

abinat warszawski nie wypowiedział

się jeszcze w sprawie Likwermana.  

Wzacki, mjr. dypl. T. Rybotycki, mjr,
dypl. Romuald Sidorowski, mjr. dypl. A-
dam Lewicki, mjr. Wł, II. Ciepielowski,
mjr. Br. Panek, mjr. Erwin Wolanek, mjr.
St, Kurz, mjr. dypl. dr. Stan. Wilimowski,
mjr. Franc. Pfeifer, mjr. Edward Maen-
tze, mjr. Adam Borkiewicz, mjr. dypl. I-
śnacy Wądołkowski, mjr. dypl. Czesław
Kopański, mjr. dypl. Adam II. Rudnicki,
mjr. dypl. Kaz, Ryziński, mjr. J. Kaczyń-
ski, mjr. T. Łętawski, mjr. Zyśm. Mosz-
czeński, mjr. M. Szkrzynecki, mjr. Jerzy
Gliński, mjr. Janusz Bokszczani, mjr.
dypl. Jan Cialowicz, mjr. Wlad. Bednar-
ski, mir. dypl. Wład. Slawiczek, mjr.
dypl. Wład. Łoś, mjr. Tad. Frączek, mjr.
L. Sawicki, mjr. dypl. Stan. Podkowiński,
mjr. Wład, II. Szwed, mjr. dypl. Tad. Po-
pławski, mjr. Hieronim Suszyński, mir.
St Sznuk, mjr. inż, A, Chramiec, mjr. K.

Friser, mjr. W. Pniewski, mjr. Tad. Bisz-
tyśa, mjr. Jerzy Sochowski, mjr. Bol. $i-
wiec, mjr. Emil Strumiński, mjr. dypl.
Miecz, Silczewski, mjr. dypl. Jerzy Livit-
toux, mjr. Wład. II. Malinowski, mjr. An-
drzej Meyer, mjr. Wacł. Hryniewski, mjr.
Karol II Wollen, mjr. Kaz. Chodkiewicz,
mjr. Tad. Mis, mjr. dr. Roman Reklewski,
mjr. dr. Tad. Dudryk, mir. Wład, IL. ©-
strowski, mir. Zygm. Łojko, mir. inż. A.
Żebrowski, mir. inż. Wład. Jakubowski,
mir. Stan. Stelmachowski, mjr. dr. Longin
Wałęga, mjr. Tad, Żytomirski, mjr. dr.
J. Raczek, mjr. dr. Tad. Porębski, mjr.
Rafał Urzędowski, mir. Henryk Rzewu-
ski, mir. dr. Stan. Roliński, mjr. dypl.
Wład. Wróblewski, mjr, dypl. A. Grusz-
ka, mir. dypl. M. Wierzbicki, mjr. dypl.
w. Indyk, mir. dypl. W. Misky, mjr. dypl.
Jan Krewniak, mir. dr. med. Stan. Broń-
czyk, mjr. dr. med. Zenon Stefanowicz,
mir. dr. med. Adam Kurzt, mjr. dr. med.

Stan. Malinowski, mjr. dr. med, Stan. Ce-
pryński - Ciekawy, mjr. dr. med, A. Bie-
niek, mjr. dr. med. Józef Florczyński, mjr.
mgr. farm. K, Bartoszyński, mjr. dr. med.
Wład. II. Rymaszewski, mjr. dr. med. F.
Tukanowicz, mjr. dr. med. Miecz. Nara-
mowski, mjr. m$r. farm. Gerwazy Ko-
tlewski, mir. dr. med. Ant. Fiumel, mir.
dr. med. Rosnowski, mjr. dr. med. M.
Woówkonowicz, mir. dr, Stan. Grudzień,
mir. dr. R. Anderle, mjr. dr. Stan. Wro-
czyński, mjr. Tad. J. Hertwurt.

Liczba awansowanycn do stopnia majo=

ra obejmuje 271 nazwisk kapitanów i rot-
mistrzów, m. in. kpt. Jerzy Łucki, kpt.
dypl. Wład. Harland, kpt. L. Miładowski,
kpt. dypl. Zdzisł. Szymmański, kpt. Bog-
dan Miecz. Lepecki (adjutant 6. p. Marsz,
Piłsudskiego), ktp. Stefan Pomarański,
rotm. Feliks Stan. Guzowski, rotm Józef
Makowiecki, rotm. Aleks. Hrynkiewicz
(adjutant ś. p. Marszałka Piłsudskiego),
kpt. Zygm. Gurzewski (adjutant Prezy-
denta R. P.), kpt. Stan. Szancer. kpt, pi-
lot Dudziński, kpt. dypl. Modest Rasta-
wiecki i inni.
Do stopnia kapitana wzgl. rotmistrza

awansowano 656 oficerów piechoty, ka-
walerji, innych broni i służb. Awansę o-
bowiązują od 1 stycznia.

Jednocześnie zarządzono awanse w
marynarcewojennej.

Do stopnia komandora awansowano
komandorów . poruczników Witolda Za-
jączkowskiego i inż. Konstantego Siema-
szko.
Do stopnia komandora - porucznika a-

wansowańo komandorów - podporuczni -
ków: Eugeniusza Pławskiego i inż. St.Ka-
miefskiego Do stopnia komandorów-
podporuczników awansowani zostali: kpt.
Michał Nahorski, kpt. Al. Hulewicz, kpt.
Artur Reyman, kpt. Stefan II, Kwiatkow-
ski, kpt. St. Dzienisiewicz, kpt. T. Min -

dak, kpf. Edm, Piotrowski i inż. kpt. Wł,
Wolski,
Do stopnia kapitanów awansowano w

marynarce wojennej 16 poruczników.
Pozatem w duchowieństwie wojsko-

wem nadafy został stopień senjora pro-
boszczowi wyznania ewangelicko-au$-
sburskiego, ks, Józefowi Mamicy.
Stopień proboszcza nadano starszemu

kapelanowi wyznania rzymsko - kató-
lickiego, ks. Bronisławowi Michalskie+
mu.

Stopień starszego kapelana nadano ka-
pelanom wyznania rzymsko - katolickie-
$0 i grecko - katolickiego ks. Józetowi
Czachowi, ks. Janowi Muchułce, ks.
Bohdanowi Podolińskiemu, ks, Wacła-
wowi Sankowskiemu i kapelanowi wy-
znania ewangelicko - augsburskiego, ks.
Karolowi Banszelowi.

——-—

Zawodv balonowe
w Warszawie

Z dniem 1 lipca r. b. o godz. 18 mija
Pierwszy termin zgłoszeń udziału w te-
Śorocznych zawodach  międzynarodo-
wych balonów wodnych o nagrodę prze-
chodnią im, Gordon-Benneta, organizo-
wanych przez Aeroklub Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Drugi termin zgłoszeń mija z
dniem 15 sierpnia rb. o godz. 18-ej.
Balony i sprzęt pomocniczy przybyć

mają do Warszawy najpóźniej do dnia 7
września rb., w dniu 12-g0 września na-
stąpi losowanie kolejności startu, oraz
sprawdzanie dokumentów. Start balo-
nów nastąpi w dniu 15 września rb.
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Zwyciestwo Lipińskiego na IV etapie
kolarskiego wyścigu do Morza

Kiełbasa stale na czele. Józef Kapiak wycofał się
Po jednodniowym odpoczynku w Gdy.

nii wzięciu udziału w uroczystościach
Dnia Morza, kolarze wyruszyli w dalszą
drogę „wyścigu do Morza polskiego“,
Czwarty etap prowadził z Gdyni do Sta-
rogardu. Pogoda aż za bardzo dopisała

i upał dość przykro dawał się zawodni-
kom we znaki. Na starcie tłumy publicz-
ności żegnały odjeżdżających zawodni-
ków.

Przez pierwsze kilometry prowadził
Olecki, dyktując tempo 45 km, na godzi-
nę. Za nim trzyma się emigrant irancų.

\
 

ski Napierała, natomiast Kapiak Józef,
zwycięzca pierwszego etapu, naderwał

sobie ścięgno i wskutek tego pozostał
daleko w tyle. Inni zawodnicy rozbijają
się na szereś grup. W czołówce przez
pewien czas trzymają się Rurański, Bo-
ber i Jamroga, ale w Wejherowie nie

wytrzymują tempa i odpadają. Na 3-im
kilometrze za Wejherowem emigrant

! belgijski Praczyk, jadący poza konkur-

|
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sem, przebija gumę. Jego los podziela i
Konopczynski,

W okolicach Wejherowa Kapiak Jó-

 

Sportowe mistrzostwa $okołów
Doskonałe wyniki Szymańskiego i. Praskiego

w lekkiej atletyce

Mistrzostwa lekoatletyczne Związku So-

kolstwa Polskiego odbyły się w ramach Zja-
zdu Sokołów w Krakowie z udziałem około

400 zawodników z całej Polski, Wyniki
techniczne:

Konkurencje kobiece:

bieg 60 m. Pawłowska (Pruszków) 8.8 sek.,

100 m. Loskówna (Zgoda) Śląsk 14,4 sek.,

200 m. Twardówna (Zgoda) 30,1 sek., rzut
kulą — Twardówna (Zakopane) 955 m.
dyskiem — Twardowna 2613 m, skok
wzwyż — Wiśniewska (Grudziądz) 1,40 m.,

skok w dal — Wiśniewska 4,50 m.
Konkurencje męskie:

100 m, — Szymański (Leszno) 11,1 sek.
200 m, — Maik (Leszno) 24 sek. 800 m, —
Jaworek (Czeladź) 2:06,5, 1500 m. — Kąkol-
(Krywald) 4:23,5, 5.00 m. — Berthold

(Bydgoszcz) 17,22 sztaieta 4 X 100 m.
"Poznań 45,6, oszczep — Mucha (Sosnowiec)

4346 m, dysk — Praski (Siemianowice)

45,02, kula — Praski 13,88, młot — Więc-

kowski (Bydgoszcz) 40,31, rzut granatem —
Paljon (Siemianowice) 64,18, skok wdal —

Szymański 6,63, skok wzwyż — Drzyciński
(Bydgoszcz) -1,60, skok o tyczce — Paljon
330, w pięcioboju lekkoatletycznym zwy-

ciężył Dyka (Krywałd) 3.088,87 pkt., 2) Gla-

nia. (Krywałd) 2.724,99 pkt.

Wyniki naogół niezłe u Sokołów, u So-
kolie słabe. Ponad poziom ogólny wybiegają

dobre-wyniki Szymańskiego z Leszna na

100 m. i w skoku w dal, a przedewszystkiem

Piaskiego w rzucie dyskiem, najlepszy w

tym roku w Polsce. Świetny wynik uzy-
skał również Dyka z Krywałdu w pię-
cioboju.

SOKOLSKIE MISTRZOSTWA
PŁYWACKIE

W drugim dniu zawodów sportowych,
wchodzących w skład programu odbywa-
jącego się w Krakowie jubileuszowego
zlotu sokołów, odbyły się w pływalni w
parku krakowskim, przy licznym udziale
zawodników, zawody pływackie z nastę-
pującemi wynikami:

100 m. stylem dowolnym panów: Gru-
thal (Kraków) 1:11,8, a pań: Brelówna

 

 

Janina (Grudziądz) w czasie 1:41,8, 100

m, nawznak panów: Włodek (Kraków)
1:23,5. 100 m. klas. pań: Szumiłowska
(Grudziądz) 1:49,2. 200 m. panów stylem

klasycznym: Małecki (Poznań) 3:26,4
min. 50 m. nawznak pań: Kazimierczy-
kówna (Poznań) 51,6 sek. Sztafeta

5 X 50 m. panowie: Poznań 3:06,5, a
5 X 50 m. panie: Grudziądz 4:34,6.

Zawody zakończyły się pięknym popi-
sem w skokach, w których pierwsze
miejsce zajął p. Paradella, członek So-
koła z Siemianowic,

ZAWODY KAJAKOWE

W ostatnim dniu zlotu sokolego odby-
ły się na Wiśle regaty kajakowe.

Bieg Jedynek szwedzkich wyšcigo-
wych wygrał Jachimowicz (Sokół—Kra-
ków) czas 4:16, dwójek — Krokosz-Tu-
baczek (K. P. W. Kraków) 4:29, składa-
ków jedynek — Muennich (KPW  Kra-
ków) 4:50, jedynek pań na 600 m—Żmu-
dzianka (AZS Kraków) 2:26. Bieg na
10.000 m. jedynek szwedzkich wyścigo- |
wych — Jachimowicz 50:19,adwójek —
Legutko . Angelusówna (SNPZK) 48:55,  

zef upadł na wirażu i z powodu dotkli-
wego bólu, a i poprzednio naderwanego
ścięśna, musiał się wycofać z biegu. Po
przebyciu 70 klm. wycofuje się również
i Praczyk.
Na 80-tym kilometrze Olecki przebija

gumę i traci czas. Prowadzenie obejmuje
Lipiński, Za nim jadą Kiełbasa i Igna-
czak, przyczem odległość między czo-
łówką a pozostałymi stale wzrasta,
Przed Starogardem grupa goniąca z

Oleckim i Napierałą na czele myli tra-
sę, a później po zorjentowaniu się w po-
łożeniu, zawraca, co oczywiście spowo-
dowało nową stratę drogocennego cza-
su,
Za Skaryszewem Lipiński ucieka, a na

2 klm. przed metą, rozpoczyna morder-
czy finisz, którego nie wytrzymał Kieł-
basa. Lipiński przybywa też pierwszy do
mety, w czasie 4:44:38,2.

Dalsze miejsca zajmują: Kiełbasa
4:44:38,4, 3) Ignaczak 4:44:38,6, 4) Tar-

goūski 4:45:05, 5) Starzyūski 4:55:05,2,
6) Zieliūski 4:55:05,4, 7) Bober 4:55:05,6,
8) Ruraūski 4:55:05,8, 9) Zagórski

5:01:34, 10) Kudert 5:01:34,2.

Olecki zajął 21 miejsce, a Napierała
23-cie.
Warto podkreślić, że tenże sam etap,

przejechany był w piątek w kierunku od
Starogardu do Gdyni w czasie 0 kwa-
drans zgórą dłuższy, niż w niedzielę z
Gdyni do Starogardu. W piątek zwy-
ciężca Olecki miał czas 5:01:51,8, śdy w
niedzielę Lipiński 4:44:38,2.

W ogólnej klasyfikacji wyścigu prowa-
dzi w dalszym ciągu Kiełbasa (Fort Be-
ma) w ogólnym czasie 22:03:57,8, 2) Li-
piński (Skoda) 22:08:55,2, 3) Napierała
(Francja) 22:29:05,4, 4) Ignaczak (Prąd)
22:42:02,2, 5) Bober (Orkan) 22:44:45,8,

Z Warszawy wystartowało 44 zawod-
ników, z Gdyni 31 zawodników, a przy-
było do Starogardu zaledwie 27.

Dziś, w poniedziałek, start do 5-tego
etapu Starogard - Włocławek na dy-
stansie 235 klm. |

 

Wioślarskie mistrzostwa Warszawy
Dużo konkurencyj, mało konkurentów

Na Wiśle pod Warszawą rozegrane
zostały w niedzielę wioślarskie mistrzo-
stwa stolicy, Poszczególne konkurencje
wygrały następujące osady:
Ósemki młodszych: AZS Warszawa

przed Wisłą,

Dwójki podwójne: WTW przed Wisłą.
Czwórki: Wisła przed AZS Warszawa.
Dwójki bez sternika: T. W. Płock

„przed W. T. W.
Czwórki półwyścigowe: AZS Warsza-

wa przed Prądem.
Czwórki półwyścigowe pań: WKW

pod sterem Graniskiem przed WKW IL
Jedynki nowicjuszy: Żydzik (WTW).

Czwórki nowicjuszy: Wisła przed AZS
Warszawa.

Jedynki: Tilgner (WTW) Koczobutem
AZS). ;

Czwórki młodszych: WTW walkowe-
rem,
Czwórki nowicjuszy:

rem. et JT
Jedynki pań: Grabicka (WKN) przed

Orłowską (AZS). >

Czwėrki bez sternika: WTW przed T.
W. Plock.

Czwórki wagi lekkiej; Syrena przed
Prądem.

Prąd walkowe-

„cjuszy: Prąd walkowerem. 

Boje I igowe
ZWYCIĘSTWO POLONII NAD CRACOVIĄ

W sobotę na stadjonie Wojska Polskie-
$o rozegrany został mecz o mistrzostwo

Ligi pomiędzy Polonią a Cracovią. Zwy-
ciężyła Polonia 2:1 (1:0).

Spotkanie stało na dość niskim pozio-
mie, chociaż obfitowało w liczne, emocjo-

nujące sytuacje podbramkowe. Naogół
Cracovia jako całość zaprezentowała się

KLĘSKA WAR

We Lwowie Pogoń zwyciężyła War -
szawiapkę 7:2 (3:1).
Zawody rozegrano podczas deszczu na

ciężkim i mokrym terenie. Pogoń czuła
się znacznie lepiej na tym terenie i tem

się tłumaczy jej wysokie zwycięstwo Na-
leży jeszcze podkreślić, że Warszawian-

lepiej niż Polonia. Ataki warszawskiej
drużyny były jednak groźniejsze.
Prowadzenie zdobywa Polonia w 30-ej

minucie przez Puchniarza, Dalsze ataki
Polonji przez długi czas nie dały wyniku.
Dopiero na 4 minuty przed końcem wy*
pad Ciszewskiego przynosi Polonii drugi
punkt. W ostatniej minucie Cracovia z
karnego uzyskuje honorową bramkę.

SZAWIANKI
ka grała przed przerwą w 10-kę bez Pa
wlaka, a po przerwie nawt w 9-kę spo-
wodu kontuzji Pirycha.
Bramkami dla Pogoni podzielili się

Matjas II (3 w tem jedną z karnego), Bo-
rowski (2), Kluz i Niechcioł (po jednej),
dla Warszawianki Knioła i Pirych.

WISŁA — WARTA 3:1

ską. Wartę 3:1 (1:1).
W Krakowie Wisła pokonała poznań -
Do przerwy gra żywa i interesująca,

przyczem Wisła miała więcej dogodnych

sposobności podbramkowych, jednak nie-

wykorzystanych. Pierwszą bramkę zdo-
bywa Warta przez Kryskiewicza w 10

min., Wisła wyrównuje dopiero na 6 mi+
nut przed pauzą.

Po przerwie Wisla jest stroną ataku-
jącą i uzyskuje bramki ze strzałów Kope-
cia i Artura.
Drużyna Wisły przedstawiała się ko-

rzystniej we wszystkich linjach.

LEGJA WYGRYWA ZE ŚLĄSKIEM 5:4
Wielu emocyj użyli widzowie niedziel-

nego spotkania piłkarskiego o mistrzo-
stwo Ligi, rozegranego na stadjonie Woj-
ska Polskiego pomiędzy Legją i Śląskiem.
Złożył się na to sam przebieg spotkania,
oraz wielobramkowy wynik 5:4, dla Le-
ji.
A niewiele brakowalo by Legja, acz-

kolwiek prowadziła nawet 5:2, zeszła z
boiska pokonana, albo ze stratą jednego
punktu, Śląsk bowiem grał bardzo ład-
nie i ambitnie. Najlepszą częścią jego
drużyny był atak, który zagrażał czę-
sto bramce Legji. Natomiast obrona
i pomoc gości nieszczególne: one to za-
winiły porażkę.
Prowadzenie zdobyli Ślązacy przez

Bryłę, wyrównał Szaler z karnego, a na-
stępnie zdobył drugą bramkę dła Legii.
Na kilka minut przed przerwą God pięk-
nym strzałem głową z 16 m. wyrównał.

Po przerwie początkowo przeważa
Legja i zdobywa dwie bramki przez Wy-
pijewskiego i Łysakowskiego Śląsk wal-
czy wybitnie pechowo, a nadomiar złe-
go obrońca gości Siefert nieostrożnym
strzałem pakuje piłkę do własnej bram-
ki.
W ten sposób na pół godziny przed

końcem meczu wojskowi prowadzili
5:2! Ślązacy nie rezygnują jednak i w
ostatnich 5 minutach, przez Więcka i
Walusia zdobywają dwie bramki, durząc
niemiłosiernie Legję, W ostatniej sekun=
dzie God zdobył piątą bramkę, ale piłka
znalazła się w siatce na sekundę: po
gwizdku sędziego i bramka nie została
uznana.

To się nazywa mieć pecha!
Śląsk pozostawił po sobie jaknajlepsze

wrażenie i zdobył sobie życzliwość śto=
łecznej publiczności.

RUCH REMISUJE Z GARBARNIĄ
Osłabiony brakiem  Wilimowskiego,

Wodarza, Urbana i Badury zdołał zdo-
być Ruch w Krakowie jeden cenny punkt

RZEZ PO e

Dwójki podwójne półwyścigowe nowi-

Ósemki nowicjuszy: AZS Poznań przed
WTW.
Czwórki pań:

WKW,
Jedynki młodszych: Śnieguła (WTW)

po powtórzeniu biegu.

WKS Poznań przed

Czwórki półwyścigowe nowicjuszy:
Prąd.

Ósemki o nagr. Zarządu Miejskiego
wygrała Wisła w czasie 7:15,6 przed
AZS Warszawa 7:15,8, Wisła wygrała
mimo kolizji na torze z żaglówką.

Niemile rzucała się w oczy duża licz-
ba wyścigów, rozgrywanych przez poje-
dyńcze osady, jadące samotnym space-
rem.
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Malarzw kłopotach
Powieść humorystyczna

— Ha! — odezwał się przodownik Garroway.

Mało jest treści w słóweczku „Ha”, jeśli się

patrzy na nie w druku; może być ono jednak w pe-

wnych okolicznościach najbardziej złowieszczem

z całego słownika, szczególnie, jeśli się je słyszy

z ust policjanta, któremu świeżo sypnęło się w oczy

pieprzem. Pani Waddington, cofającej się w tej

chwili wgłąb alkowy, wydało się ono kombinacją in-

dyjskiego okrzyku wojennego, głosu trąby, wzywa-

jącej na sąd ostateczny, i wyciem stada wilków.

Ugięły się pod nią kolana i padła na łóżko. —

— Złapałem cię, czy nie? — spytał policjant.

' Pytanie było czysto retoryczne, albowiem po-

licjant nie czekał na odpowiedź. Poprawił bandaż,

który podtrzymywał stek na oku, i ciągnął:

+» — Jesteś aresztowana!

+ Lordowi Hunstantonowi wydało się to wszystko

ogromnie dziwne i ńiewłaściwe. :

— Słuchaj pan... widzi pan... Rozumie pan...

— Aha, i pan tutaj? — odpowiedział przodo-

wnik Garroway. I pan należy do bandy? Oboje je-

steście aresztowani. | nie radzę próbować żadnych

figlów — zakończył przodownik, , machając $umo-

wą pałeczką — inaczej oberwiecie oboje po łbie.

Zrozumiano? Е

Poczem nastąpiła jedna z tychpauz, które tak

często zdarzają się w rozmowie ludzi sobie obcych.

Przodownik Garroway powiedział wszystko, co

miał do powiedzenia. Pani Waddington nie miała
 

nic do powiedzenia, Jedynie lord Hunstanton za-
dałby może parę pytań, ale sam widok kołyszącej
się pałeczki wybił mu tę chęć z głowy. Był to rodzaj
pałeczki, na którą wystarczy popatrzeć, aby uczuć
przyśpieszony puls w skroniach. Lord Hunstan-
ton łykał ślinę i milczał.

Nagle gdzieś z dołu zabrzmiał głos, wołający:
Beamish! Hej, Beamish!

Był to głos Sigsbee H. Waddingtona.

$2.

Czytelników kronik, podobnych do niniejszej,

najbardziej irytuje, gdy jakaś postać w jakiemś

miejscu wyskakuje ni stąd ni zowąd, historyk zaś

nie objaśnia wcale, w jaki sposób tam się znalazła.

Sumienny opowiadacz powinien tłomaczyć wszelkie

wejścia i wyjścia nawet tak nic nieznaczących fi-

gur, jak Sigsbee H. Waddington. Dlatego też i pi-

szący te słowa musi znaleźć czas na to. :

Sigsbee Waddington — trzeba przypomnieė —

ruszył na miasto w poszukiwaniu policjanta o na-

zwisku Gallagher i New York dostarczył mu mnó-

stwo okazów tej nazwy. Zważywszy jednak oko-

liczność, że w gruncie rzeczy chciał on znaleźć nie

Gallaghera, lecz Garroway'a, nie mógł się on po-

chwalić znaczniejszym sukcesem. Zobaczył Ga!-

iagherów wysokich, Gallagherów nizkich, Gallaghe-

rów chudych i Gallagherów grubych, Gallagherów

zezowatych, rudych, ze złamanym nosem, dwóch

Gallagherów, którzy wyglądali, jak zjawy z bardzo

przykrego snu i wreszcie jednego Gallaghera, nie-

podobnego do nikogo na świecie. Ale nie znalezł

człowieka, któremu był sprzedał pakiet akcyj „Naj-.

lepszych i najpiękniejszych filmów" S. A.Ho!

lywood, Kalifornia. k

Wielu ludzi w tej sytuacji ONAR i walki.

Postąpił tak i Sigsbee H.- Waddingfón.:

Gallagher stał na posterunku na“ Togū“ r
{ sIatiy

 
-
”

'Pędził po schodach do drzwi Hamiltona Beamisha,

Street, pan Waddington skręcił w stronę Washing-
ton Square, powłókł się do najbliższej ławki i padł
na nią.

Narazie ogarnęła go ekstaza z powodu odpo-
czynku dla nóg i to poczucie nie pozwoliło mu my-
śleć o niczem innem. Dopiero po chwili przyszła
mu do głowy myśl, która — gdyby zjawiła się
wcześniej — oszczędziłaby mu wiele trudu i wy-
siłku. Przypomniał sobie nagle, że widział był te-
go przeklętego policjanta, kiedyś w mieszkaniu Ha-
miltona Beamisha i rozwijając logicznie swą myśl,
doszedł do wniosku, że Hamilton Beamish jest je-
dyną osobą na świecie, która mogłaby mu udzielić
pożądanych informacyj.

Żaden wzmacniający środek, nawet najpopu-
larniejszy i najbardziej reklamowany, nie wywo-
łałby tak ożywczego skutku. Różnica w nastroju
pana Waddingtona przed powzięciem tej olśniewa-
jącej myśli i po powzięciu była nieomal czarodziej-
ska. Przed chwilą leżał na ławce w postawie ta-
kiej, że uważny obserwator, widząc go w stanie zu-
pełnego wyczerpania, zawiadomiłby władze miej-
skie, aby go sprzątnęły i złożyły w piecu do spala-
nia śmieci. Teraz, zrzuciwszy z siebie rozpacz, jak
płaszcz, zerwał się z ławki i pędził skwerem w stro-
nę Sheridanu tak, że obserwator nie miałby nawet
czasu zawołać: „Hej! Co się stało?".
Nawet fakt, że winda była nieczynna, nie mógł

zahamować radosnego biegu pana- Waddingtona.

jak wiewiórka.
— Beamish! — zawołał. Hej, Beamish!
Na. dachu przodownik Garroway drgnął, jak

rumak bojowy na dźwięk trąbki. Poznał ten głos.
Możesię to-'wydać dziwnem, zważywszy, że roZnia-
wiał on z panem Waddingtonem przed wielu dnia-
mi i to raz tylko, ale głos ten miał pewne właści-

na groźnej Garbarni, uzyskując wynik
nierozstrzygnięty 1:1.
Gra żywa i ciekawa, Do przerwy leke

ka przewaga Garbarni, po przerwie na*
tomiast — raczej Ruchu.
Pierwsza bramka pada zaraz po przer-

wie dla Ruchu ze strzału Peterka. W 20
min. za rękę obrońcy Ruchu sędzia dyk=
tuje rzut karny, który Pazurek prze»
strzelił Dopiero przed końcem spotka»
nia następuje wyrównanie dla gospoda+
rzy ze strzału Joksza.

Publiczności ponad 3.000.
TABELA LIGOWA

Spotkania ostatnich dwu dni świątecz=
nych wysunęły na czoło tabeli Garbarnię
dzięki znikomo lepszemu stosunkowi
bramek, niż go ma ŁKS. Łodzianie jed-
nak mimo to mają korzystniejszy stošu-
nek punktów zdobytych do straconych.

Polonia z końca tabeli znowu zaawan
sowała na trzecie miejsce u dołu.

Kolejność drużyn przedstawia się 0+
becnie następująco: В

gier pkt. bramki
Garbarnia 9 12:6 17:10
ŁKS 8 12:4 17:11
Ruch 9 12:6 19:14
Pogoń 9 11:7 21:12
Warta 8 O 20:13
Wisla 8 9:7 21:18

Legja 10 9:11 18:15
Śląsk 7 5:9 11:22
Polonia 8 5:11 1:18

Warszawianka 8 442: 12:24
Cracovia 8 4:12 8:17

RYWALKA WALASIEWICZÓWNY
W zawodach lekkoatletycznych w

Kansas City młodziutka Amerykanka
Stephens uzyskała na 100 m. czas 11,6
sek. bijąc rekord światowy Walasiewi-
czówny o 0,2 sek. Od nieoficjalnego re-
kordu Walasiewiczówny (11,7) czas ten
jest lepszy o 0,1 sek,
KLĘSKA PIŁKARZY NIEMIECKICH
Reprezentacja piłkarska Niemiec po=

niosła sensacyjną klęskę ze Szwecją 1:3.

JĘDRZEJOWSKA W WIMBLEDON
W tenisowym turnieju w Wimbledon

w sobotę Jędrzejowska walczyła w 3-ej
rundzie śry pojedyńczej pań z Angielką
Ford, bijąc ją w 2-ch setach 6:0, 9:7,
Pierwszy set Jędrzejowska wygrała ła -
two i bez wysiłku, w drugim natomiast
przy stanie 5:3 dla Jędrzejowskiej, An-
gielka przejmuje inicjatywę i poprawia
na 5:5, a następnie po zdobyciu dalszego
$ema przez Polkę wyrównuje na 6:6 i 7:7.
Ostatnie dwa gemy, a zarazem i seta zdo-
była Jędrzejowska.
W grze podwójnej pań para Jędrzejow=

   wości indywidualne, wyróżniające go od innych
(d. c. n.).

ska — Noel odniosła drugie zwycięstwo,
bijąc parę Freeman — Turnbull 10:8, 6:3,



Kronika wileńska.
Ziot Katolickich Stow. Młodzieży w Wilnie |

Dnia 29 b. m. rozpoczął się w

Wilnie Zlot Katolickich Stowarzy-

szeń Młodzieży Archidiecezji Wileń-

skiej w Wilnie. Na Zlot przybyło po-

nad 2.500 delegatów i delegatek po-

szczególnych Oddziałów K. S. M. z,

terenu Archidiecezji Wileńskiej. Ро-!

nadto przybyły delegacjebratnich!

organizacyj ze Sląska, Pomorza, Kra!
kowa „Sandomierza, Płocka, Ziemi!

Kurpiowskiej i Łomży. Zlot rozpo-|

czął się uroczystem nabożeństwem!

w Ostrej Bramie. Nabożeństwoce-|

lebrował Ks. Arcybiskup Metropoli-

ta wileński Romuald Jaibrzykowski.

Po nabożeństwie wszystkie oddziały

KSM. przedelilowały przed J. Е. Ks.

Arcybiskupem  Metropolitą Wileń-

skim jako ich  Najdostojniejszym

protektorem. Po defiladzie w par-

ku im. gen. Żeligowskiego odbyła

się uroczysta Akademja inaugura-

cyjna obrady zlotowe.

W dniu 30 czerwca w  ra-

mach zlotu K. S. M. Archidie-

cezji Wileńskiej odbyło się złożenie

votum Katolickich Stowarzyszeń

Młodzieży w Ostrej Bramie. Złoże-

nie votum przerodziło się w olbrzy-

mią i wzruszającą maniłestację ka-

tolickiego Wilna.
O godz, 8 wiecz. z ulicy l-ejBa-!

terji (koło kościoła św. Jakóba) wy-!

ruszyła uroczysta procesja. Za krzy-

żem św. niesionym przez druhów,

posuwał się las 400 sztandarów, a;

dalej olbrzymia kolumna druhen i;
druhów z płonącemi świecami w.

ręku.

O godz. 9-ej procesja przybyła

do Ostrej Bramy pociągając za sobą

tłumy wilnian. Rozbrzmiały organy,

rozsunęły się firanki przesłaniające

obraz Najświętszej Bogarodzicielki.

Z balkonu kaplicy rozległ się mocny

głos Jego Ekscelencji Księdza Ar-

cybiskupa - Metropolity Wileńskie-

śo Romualda Jałbrzykowskiego, któ

ry w krótkich lecz mocnych stowach

zachęcił młodzież do pracy na drugie

dziesięciolecie, udzielając swego pa-

sterskiego błogosławieństwa. Na”

stępnie zwarta kolumna druchen i

druhów złożyła ślubowanie

Maryi Pannie Ostrobramskiej odda-

jąc Jej przemożnej opiece siebie,

Najśw. |
I
|

rodziny swoje, Kościół, Rząd,Armję|

i cały Naród Polski.

Wśród głębokiej ciszy chy!ą się! niczą do Prezydenta

Ar-| tej.

ai A E IAA IT O STIKLO 6 | Esiūnkai barlišskisj: Eilharinonji>
!м programach. Ceny zwyczajne.

sztandary. Jego Ekscelencja Ks.

cybiskup składa na ołtarzupoduszkę

z votum K. S. M.

Po chwili z tysięcy piersi wybu-

cha potężna pieśń: „My, chcemy Bo-

w.
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Stulecie | Kościoła Kalwińskiego
przy ul. Zawalnej

W dniu 29 czerwca

otwarcie kilkodniowych dorocznych

obrad Wileńskiego Synodu Ewan-

gelicko - Reformowanego. Z War-

szawy, Białegostoku, Brześcia n. B;'

Wołynia i innych miejscowości przy-

jechało przeszło 100 osób.

Tego dnia rano_ odbyło się w

świątyni przy ulicy Zawalnej nabo-

żeństwo, na którem pastor Piasecki

wygłosił naukę o wartości duszy

ludzkiej. Następnie superintendent

Jastrzębski wygłosił przemówienie,

w którem podkreślił zasługi ś. p.

Marszałka Piłsudskiego.

W. pierwszym dniu obrad synodu

wybrano na przewodniczącego P.

Florjana Świdę. Uczestnicy złożyli

hołd Sercu Marszałka Piłsudskiego

w kościele św. Teresy. Wreszcie

uchwalono wysłać eszę hołdow-

eczypospoli-

nastąpiło W. niedzielę dnia 30 czerwca,

obchodzono uroczyście. stulecie po-

„święcenia kościoła przy ul. Zawal-

nej, 9-go skolei w ciągu czterech

wieków istnienia w Wilnie wyzna-

nia ewangelicko - reformowanego.

O godz. 10,30 odprawione zostało

uroczyste nabożeństwo, z udziałem

przedstawicieli władz, poczem od-

była się akademja w gmachu zboru

ewangelicko - reformowanego.

W dniu 1 b. m. przedstawiciele

synodu w osobach: generalnego su-

perintendenta Michała — Jastrzęb-

skiego, po na Broni-

sława lrzyckiego - Hermana oraz

przewodniczącego synodu p. Florja-

na Świdy, złożyli wizytę p. woje-

wodzie wileńskiemu  Jaszczołtowi,

oraz podziękowanie za udział w

uroczystościach z powodu synodu. as i ai

SPRAWY PRASOWE. Wypadkiem tym zajęła się policja. (h)

— Likwidacja pisma. Z dniem 1

ga”... Zda się że przebija masy, wy- lipca r. b. przestało wychodzić wi-

rasta ponad Wilno,
całą.

Uroczystość zakończona. Długo

ponad Polskę |eńskie pismo „Nowiny Codzienne".

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Przyjazd studentów z zaśra-

jeszcze rozchodzą się tłumy wilnian nicy na praktykę do Wilna. Na za-

i oddziały К. 5. М.

podniesione na duchu.

W. drugim dniu Zlotu odbyły się

obrady poszczególnych sekcyj wie-

czorem zaś — Wieczornica Zlovowa

w parku fundacji Montwillowskiej

przy ul. Witebskiej Nr. 21.

 

JAKA DZI$ BĘDZIE POGODA?

Pogoda w dalszym ciągu sło-

neczna ze skłonnością do burz.

Bardzo ciepło.

Naogół słabe wiatry z północo-

wschodu na wschodzie i ze wschodu

oraz południo - wschodu w pozosta-

łych okolicach kraju.

Wi ciągu dni najbliższych trwać

będzie na ziemiach Polski pogoda

słoneczna i bardzo ciepła, jednak ze

skłonnością do burz.

DYŻURY APTEK:
Apteka Miejska — Wileńska 23, Apte-

ka Chomiczewskiego — W. Pohulanka 25,

Apteka Chruścickiego — Ostrobramska 28,
Apteka Filemonowicza — Wielka 29.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Rocznica koronacji Matki

Boskiej Ostrobramskiej. W. tym roku

pamiątkę koronacji _ cudownego

obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia:

Wilno obchodzić będzie przez trzy
dni 2, 3 i 4 lipca. Nabożeństwo bę-|
dzie odbywało się rano o godz. 8-ej

i wieczorem 0 godz, 6-ej. Uroczy-

stość zaszczyci swą obecnością nasz

Arcypasterz.

 

Z MIASTA.

— Stary cmentarz żydowski po-
zostanie nienaruszony. W związku z

projektem budowy w Wilnie olbrzy-Į
miego parku sportowego, pod teren

którego częściowo miał być również!

przeznaczony i stary cmentarz ży-|

dowski położony w  pobližu elek-

trowni miejskiej, dowiadujemy się,|

że władze centralne na skutek sta-|
rań sier żydowskich sprzeciwiły się!
projektowi włączenia cmentarza.
Skutkiem tego cmentarz ten pozo-
stanie nietknięty. Gmina żydowska
zamierza podobno specjalnie go

ogrodzić oraz zająć się uporządko-'
waniem szeregu grobów. (x)

 
Mi

HELIOS | Premjera. Ceny zniżone. Dzienne od 25 gr, wleczor. od 45 gr.

:'Najweselszy film sezonu, prod europejskiej 1935 r. p. t.:

—Pobyt krajoznawcy w Wilnie.

Bawi w Wilnie prezes wyższej ko-

misji dyscyplinarnej przy Minister-

stwie Komunikacji Stefan Podwor-

ski. Poza sprawami  służbowemi

Podworski, jako Ikrajoznawca, inte-

resował się rozwojem  regjonalnego

ruchu wycieczkowego, badając rów-

neż sprawę wyrobów ceramicznych

i tkanin wileńskich.

Lustracja piekarū. Władze
administracyjne przy współudziale
miejskich władz © piekari polio
prowadziły lustrację piekarń położo-
nych 'w obrębie Wilna. Ogółem
zlustrowano 28 piekarń z czego kil-
ka stwierdzono, że znajdują się w
antysanitarnych warunkach, skut-
kiem czego komisja lustracyjna spo-
rządziła protokuły karne. (h)

—- Interwencja u Wojewody i ks.

Arcybiskupa. j

liczna procesja z Trok przybyła

przed pałac arcybiskupi. Wyloniono

z pośród procesji delegację do J. E.

ks. Arcybiskupa  Jalbrzykowskiego

w sprawie aresztowanego księdza

proboszcza z Trok, Malynicza. Na-

stępnie delegacja zwróciła się do p.

Wojewody również w tej sprawie.(h)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

— Promocja. We wtorek, dnia 2| napastnika. W

lipca o godz. 12 w poł. w Auli Ko-. sję padł strzał,

lumnowej Z odbędzie się|cego w okolicę serca.

TIR arty- | pogotowie ratunikowe L.Mackiewicz
ydziału|w d. itala t ra-

| Sztuk Pieknych U. S. B. p. Domare-| W rodze do szpitala, zmarł. W sp
promocja na dyp
sty - malarza absolwenta

wa Mikołaja. Wstęp woiny.

—Bibljoteka uniwersytecka w

Wilnie, W] okresie wakacyjnym 1935
r. czynna będzie w lipcu i w drugiej
połowie sierpnia w godz. 9 do 15-ej,
(Wypożyczalnia od 12 do 14-ej). Od
1 do 15 sierpnia będzie Bibljoteka
zamiknięta dla publiczności.

й
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W dniu wczorajszym +

 

zyjechało do

wileńskiej dyrekcji na praktykę

dwuch studentów łotewskich, oraz

po raz pierwszy mają niebawem

przybyć z Niemiec
akademicy.

SPRAWY WOJSKOWE
— święto pułkowe. W dniu 4

b. m. 5 p. p. leg. obchodzi swe świę-

to pułkowe. W tym roku święto

obchodzone będzie ściśle w ramach
pułku.

KRONIKA POLICYJNA.
— Ujęcie zbiega. Przechodzący

ulicą Góra Boufałowaposterunkowy

III kom. P. P. zauważył nieznanego

osobnika, który zeskoczył z balkonu

pierwszego piętra przy tejże ulicy,

Na widok posterunkowego podej

rzany rzucił się do ucieczki. ostał

jednak przez policjanta zatrzymany

i odprowadzony do  komisarjatu,

gdzie wyjaśniło się, iż jest to zbieg
Franciszek Urbanowicz, który, jak

już donosiliśmy, zdołał zmylić czuj-

ność eskorty i uciec przy wyjściu z

gmachu sądowego w dniu 21 b. m.

Niebezpieczny włamywacz usiłował

tym razem okraść mieszkanie nieja-

kiej Pelagji Ikipiturowej, dokąd do-

stał się przez otwarte drzwi balko-

nu, lecz został spłoszony. (k)
—Zastrzelony przez post -

wego. ldący w towarzystwie dwu

znajomych posterunkowy  Marjan

Pawłowski został napadnięty na ul.

Tuskulańskiej, róg Obozowej, przez

niejakiego Leona Mackiewicza, zam,

przy ul. Przyjaźń 23. Wobec groźnej

postawy i napastliwego zachowania

się Mackiewicza, posterunkowyM.

Pawłowski zmuszony był użyć bro-

ni, którą pierwotnie miał nastraszyć
czasie szamotania

godzący napastują-
Zabrany przez

wie zajścia prowadzi się PL.

— żydowska rodzina usiłuje zamordo-

wać ojca. Na runku Drzewnym na prze-

kupnia J. Gielera (Nowogródzka 2) napadła

jego żona oraz 2 synów, uzbrojonych w

siekiery z zamiarem pozbawienia życia oj-

ca. Na krzyk Gielera zbiegli się przekupnie, |

którzy zdołali wybawić z opresji Gielera.

  

— Skradziono żywego lisa. Jadwiga

Gryniesowa, zam. przy ul. Zarzecznej 9,

zameldowala palicji o kradziežy z zamkinię-

tej klatki żywego lisa wartości 40 zł. Klat-

ka z lisem znajdowała się na podwórzu

tegoż domu. Sprawcy kradzieży nie usta-

lono. (k)

! — Bójka w mieszkaniu. Do mieszkania

Witolda Rutkiewicza, zam. przy zauł. Ba-

; torego 11, przyszli w stanie nietrzeźwym

dwaj niemieccy|Henryk Szulc i Izydor Olszewski, którzy |

wszczęli awanturę i bójkę, W trakcie bój-

ki ugodzony został nożem w szyję Adolf

Andrukajtis (ul. Antokolska 72). Wezwane

Pogotowie ratunkowe udzieliło poszkodo-

wanemu pierwszej pomocy, Policja sporzą-

dziła protokuł. (k)

— Kradzież na przystani. Stanisław

Juzech (Moniuszki 16-a) zameldował poli-

cji, iż w czasie gdy wchodził na statek na

przystani Wołokumpja, skradziono mu z

kieszeni portmonetkę z pieniędzmi, oraz

portfel z notatkami i kwitami. Zatrzymany

został podejrzany o kradzież Jąkób Gold-

berg. (k)

— Kradzieże z mieszkań. Dnia 28 b.m.

nieznani sprawcy skradli z mieszkania He-

leny Markiewiczówny (Kalwaryjska 168),

w czasie mieobecności domowników, gar“

derobę i 75 zł. w gotówce. Ogólne straty

wynoszą 449 zł.

senna 3) dnia 28 b. m. nieznani sprawcy

skradli ubranie i bieliznę, ogólnej wartości

170 zł.

— Do mieszkania Zofji Świąteckiej

(Dąbrowskiego 10) dostali się przez otwar-

te okno złodzieje, którzy skradli garderobę

na ogólną sumę 92 zł. Sprawców kradzieży

poszukuje policja. (k)

WYPADKI.
— Zatruł się lemoniadą. Przedwczoraj

wieczorem Pogotowie Ratunkowe  prze-

wiozło do szpitala Żydowskiego niejakiego

S. Łukaszewicza, zam. przy ul. Popław-

skiej 3, który zatruł się lemoniadą. (x)

— Nagle zwarjowała. Dwudziestu kil-

kuletnia A. Suchodolska, kobieta lekkich

obyczajów, będąc w kinie na ul. Wielkiej

(i nagle pomieszania zmysłów. Ko-

bieta usiłowała demolować urządzenie ki-

|na, lecz w porę została usunięta i odwie-

(GRA do szpitala. (h)

— Nieszczęśliwy wypadek na przysta-

mi parostatków. Podczas opuszczania statku,

 
przybyłego z Werek dostała się nieszczę- |

śliwie między mostek a koła statku J. Ol-

szewska modelka firmy Złątkowicz. Nie-

' szczęśliwa panienka uległa złamaniu nogi

oraz ogólnym pokaleczeniom.  Odwieziono

ją do szpitala. (h)

— 7 mieszkania Anny Grybko (Wio-

{ ZAKLAD
FLANCE „sportowo - rymarsko- Z zawodu, z małą ro-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś

przedstawienie na Pohulance zawieszone.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

„Bernardyūskim. Dziś przedostatni raz farsa

wiedeńska „Hurra jest chłopczyk”. Jutro
„Hurra jest chłopczyk” po raz ostatni. Ce-
ny zniżone.

— Występy zespołu L. Sempolińskiego.
Od czwartku dn. 4 lipca w Teatrze Letnim
rozpoczyna występy L. Sempoliński ze
swoim zespołem. Występy ulubieńca Wil-

na, który w ciągu szeregu sezonów letnich
cieszył się zawsze zasłużonem  powodze-
niem i obecnie wzbudzają duże zaintereso-

wanie. Doskonały zespół, swietny program
p. t. „Witajcie nam”, artystyczny poziom

widowisk, wszystko to łączy się w miłą
beztroską zabawę. Ceny miejsc zwyczajne.

Kupony i bilety bezpłatne nieważne.
— Teatr Pohulanka. Od soboty dn.

6 b. m.) grana będzie komedja p. t. „Co-
dziennie o 5-ej'.

— Park im. Gen. Żeligowskiego. —
Koncert Anieli de-Dessau. Dziś o godz.
8 m. 45 w. odbędzie się nieodwołalnie kon-

cert znanej śpiewaczki Teatru Wielkiego w

Moskwie Anieli de-Dessau, która wykona

arje operowe Pucciniego, Czajkowskiego,
Mussorgskiego i pieśni Gierego, Kaszewa-
rowa, Griega i in, z udziałem wybornego

skrzypka — wilnianina Ignacego Stołowa,
Szczegóły

— Teatr Muzyczny
o godz. 8.30 w. operetka
Uśmiechu”. W rolach głównych zbierają

zasłużone oklaski J. Fóntanówna, M. Ki-
sielewska, K. Czarnecki, S. Winicki.

| Ceny letnie — zniżone, wycieczki ko-
rzystają z ulg biletowych.

! — Teatr „Rewja“ Dziś we wtorek po

raz drugi rewja p. t. „Mama nie pozwala”
w brawurowem wykonaniu nowego zespołu.

Codziennie 2 seanse o godz. 6 m. 30 i
9 m. 15. w.

|

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 12 lipca.

6.30 Pieśń, Pobudka do gimnastyki.
Muzyka. Dzien. por. Muzyka. 11.57 Czas.
12.00 Hejnał. 12.05 Dzien. poł. 12.15 Zespół

Stefana Rachonia. 13.00 Chwilka dla kobiet,

13.30 Z rynku pracy. 15.15 Muzyka z płyt.
15.25 Życie artystyczne i kulturalne miasta.
15.30 Koncert solistów. 16.05 Skrzynka P.

K. O. 16.15 Pieśni w wyk. Plejewskiei-

Monkiewiczowej. 16.50 Codz. odc. 17.00
Dla naszych letnisk i uzdrowisk. 18.00
Spadające gwiazdy — pog. 18.10 Minuta

poezji. 18.15 Cała Polska śpiewa. 18.40

Chwilka społeczna. 18.45 Płyty dla dzieci.
19.15 Koncert rekl. 19.30 Recital skrzypco=
wy. 19,50 Pogadanka aktualna. 20.00 Świat

z kajaka. 20.10 Mały Mozart — audycja
muzyczna. 20.45 Dzien. wiecz. 20.55 Obraz-
ki z dawnej i współczesnej Polski, 21.00
Główna wygrana — Operetka w l akcie.
22.00 Płyty. 22.30 Wiad. sportowe. 22.40
Mała Ork. P. R. 23.00 Kom. met. 2305 D. e.

Małej Ork. P. R.

1

„Lutnia“. Dziś
Lehara „Kraina

l

| Wyścigi konne na
| Pośpieszce
1 Od niedzieli dn. 30-40 czerwca

w ciągu 2 tygodni odbywać się be-

"dą na Pośpieszce wyścigi konne.

Otwarcie wyścigów nastąpiło w

niedzielę przy bardzo pięknej pogo

dzie.
Rozegrano gonitwy następujące:
Gonitwa z płotami na 2400 mtr

Bieg wojskowy naprzełaj o nagro

dę 14 Dyw. Art. Konnej.

, Steeple - chase o nagrodę. Wojew

IWil. p. Władysława Jaszczołta.

| Nagroda Budsławia ofiarowana
' przez Zygmunta Oskierkę.

Steeple - chase. Nagroda Jerze-

|go Žulkowskiego.
| Wojskowy bieg naprzełaj „Mai-

jden_.
, Steeple - chase ks
' Radziwiłła.

Po wyścigach przy dźwięku mar-

szów pułkowych rozdano nagrody.
' Nagrody wręczali wojewoda Jasz-

*czołt, płk. Kozierowski i kpt. Ej-
- mont.

Następny dzień wyścigów 4 lipca.

Albrechta

mz
$LUSARZ

„Buster rozdaje miljony"
W roli gl. niezrównany BIJSTER KEATONkról komików

lmponująca wystawa. Nadprogram: Aktualja

REWJA|
MAMA NIE POZWALA

Reprezentacja zespołu nowozazngażowamych _ artystów Scen Warszawskich ZOFJA

PIATKOWSKA Primadonna operetki, JANINA ZGORZELSKA, Pieśniarka wodewilistka
uosobienie bezkonkurencyjnego humoru i werwy, TRIO CZERPANOFF Specjalność:
tańce iosyjskie, czerkleskie, węgierskie | nkralńskie STEFAN ORDEGA, amant ope-
retkowy. Ponadto Dyrekcji udało się zatrzymać ulubieńca publiczności Al G anowsklego.

Szczegóły w afiszach, Codziennie 2 seanse: o 6.30 i 9.15
W niedzielę | święta 3 przedstawienia o 4.30, 7 19.30

Balkon 25 gr. Program Nr. XXVIII p. t.:

 

 PRACOWNIKÓW fi-.dych Stro n-
zycznych i umysło-jnictwa Naro-
wych wykwalifiko- dowego Laska-
wanych sumiennych i;we zgłoszenia prosi-
uczciwych — polecalmy kierowač: Mosto-
wydział Mio-Įwa 1. „Dz. WiL*.

APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA
WŁADYSŁAWA NARBUTA

: Wiln o, Świętojańska 2,

kupuje ziola lecznicze dla potrzeb apteki,
daje wszelkie wskazówki ich zbierania,

suszenia, uprawy.

   

 
 

  

  

   

 

  
   

    

 

 
   

 

 

 

 

BURAKOW dróżnej  $alanterji dziną, za mieszkanko

l i sprzedaz O pastewnych, | najlep- Poszukuje wspólnika podejmie się wszel-

R.MS'WNtI5Y9 szych gatunków (ideal z kapitałem, celem kiejpracy, albo przyj”

ZNAK FABR, Polska pracownia | Kirsche). wyrastają do|powiększenia  przed- mie na siebie obo-

ZKOGUTKIEM blacharska M funtów burak, bar, |siępiorstwa. Adres w wiązki dozorcy. dom,

; RC J. BĘRNATOWICZA |dzo korzystne dla b Admin. „Dz. Wil”, „czy też stróża fa-

SĄ ŚRODKIEM As S Wai dla, a przedewszysł 275—2 brycznego i t. p. Po-
KOJĄCYM: s Bonifraterska > m dla ykSEEPOZEW |siadarekomenadcjeu-

- = SE === Kryje i reperuje DA-|krów — polecam w ZGUB Gen poirowych

ę CHY blachą ocynko.|każdej ilości, po а- GUBY. Paa
BÓLE GŁOWY waną, cynkową i = „enie. kębwayj A.PAC

MIGRENA. NEWRALCJA iedzić i si , Zaul. aceń-

piaay В кеа ееodada jak
i i książkę wojskową,, możliwie zajęcia jai

powierzonegc  mate- dan. zez P. K. dozorca, poszukuje

rjału. Reperacje pry- REZYSER RESniąE na imię inwalida wojenny bez

Е = o bole ва> RÓŻNE. Juljana Jėsiewicza.zZ. ai

ŻĄDAICIEGRYGINAŁNYCH PRQSZKĆ Baba PA i k Adres podany — м НМЫdo a abod

zę zw.eaoa, KO GU K w EJ; książce: Kalwaryjska fowaj; у 2

ce w zakres blachar-|POZIEGAo.. nwalida, 257-

SPRZEDAJĄ ARYEKĄ dka; DOBRYM SERCOM 37, adres obecny: ul.| _

Na żądanie węnaszych czytelników Trębacka 70. || 291 CE

sy wysyłam bezpłat-|polecam: inteligen

o| | nie, R da P NAUKA.

Mieszkania *MIESZKANIE (zojmłodnce 10 nie RACA.

i pokoje SALKA, 2 pokoje »|—„PAL AM Ap |sy od dluższego cza. or
pokoj kuchnią bardzo ało-| BUDOWE. | gggPa SŁUŻĄCA |. KOREPETYTOR
POKÓJ neczne, wyśody. Wjna Żelaznej „ Chatce |bez kawałka chleba. |znająca dobrze kuch-;przygotawia do Pań"

oesobnem wejściem, i ży; «ak tanio sprzedaję zde-|Sprawdzono przez nię, posiada dobre.stwowej SzkołyTech-

z Nr. 19, róg Ciasnej, cydowanym. Infor-|T-wo Pań Miłosier- świadectwa, poszuku- |nicznej ze wszystkich

; aa: + tel. 3-52. 292—2|macje: Młynowa 5,|dzia. Adres w Admi- je pracy, Objazdowa| przedmiotów. Warun*

|cia, ostowa m. 12, w godz. Od|nistracji. 18—2. Za Piaskową. |ki skromne,  Jagiel-

m. 7. FHMREEF 4—5 pp. — 284— 2 lońska Nr. 5—32.

 

Wydawca. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
 

 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ. |


