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Rok XIX Wilno

Wybory dnia 8-go września
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- borców.

dent Rzeczypospolitej wydał zarzą- zbierają się w celu ustalenia listy

dzenie, wyznaczające wybory do kandydatów na posłów;

Zgromadzenia okręgowe ,

„ Wtorek „16 Lipca 1935 r,

Ludowcy bojk
| W niedzielę, o godz. 1i-ej rano
zebrał się w sali teatru im. Żerom-
skiego na Żoliborzu kongres nad-.
zwyczajny Stronnictwa Ludowego z
udziałem 280 delegatów, reprezen-

dnia 14/8 — ostatni dzień wyło-

żenia do publicznego przeglądu spi-
su wyborców;

Sejmu na dzień 8 września rb, i do

Senatu na 15 września rb.
do 29/8 przewodniczący okręgo-

,wych komisyj wyborczych ogłaszają

Załączony do zarządzenia o wy- listę kandydatów na posłów ze

borach do Sejmu kalendarzyk wy- wskazaniem dnia i godziny  głoso-

borczy podaje m. in., że: wania;

do dnia 16/7 35 r. Prezydent Rze-, 7/9 — przewodniczący obwodo-

czypospolitej powoła generalnego wych komisyj wyborczych wykła-

komisarza wyborczego i jego za- dają do publicznego przeglądu osta-

stępcę. tecznie ustalony spis wyborców;
8/9 — głosowanie do Sejmu;

20/9 — generalny komisarz wy-

borczy ogłasza w gazecie rządowej

do 4/8 ma nastąpić ukończenie

wyborów do zgromadzeń  okręgo-'

wych, zgłoszenie delegatów do zgro-

madzeń okręgowych przez wybor- wynik wyborów do Sejmu.
ców; Załączony do zarządzenia o wy-

dnia 7/8 przewodniczący obwo- borach do Senatu kalendarzyk wy-
dowych komisyj wyborczych wykła- | borczy podaje m. in., że:
dają do publicznego przeglądu spisy | dnia 7/8 przewodniczący zebrań
wyborców do Sejmu;

14/8 — ostatni dzień wyłożenia nego przeglądu spisy wyborców do
do publicznego przeglądu spisu wy- Senatu;

 

25/8 — zebrania obwodowe wy-

bierają delegata do wojewódzkich

„kolegiów wyborczych;

| 15/9 — wojewódzkie kolegja wy-

tujących 200 powiatów, oraz gości.
Ogółem w: obradach uczestniczyło
przeszło 500 osób. Wybitni człon-
kowie stronnictwa, którzy nie mogli
przybyć na kongres, nadesłali de-|

j obwodowych wykładają dopublicz- |

| A Žinai _ pesze.
borcze powołują senatorów i ich za | Oltedy wink" ówęzaki Malnścć

stępców; „ ski, poczem godzinny przeszło refe-
| 20/9 — generalny komisarz wy- rat wygłosił b, marszałek Rataj,

iborczy ogłasza w gazecie rządowej kończąc go odczytaniem rezolucji:
|wynik wyborów do Senatu; ' naczelnego komitetu wylkonawczego |

do dnia" 27/9 P dont RZ o bojkocie wyborów.

į dogs c" sa Pos. Sawicki zgłosił poprawkę,
pospolitej powołuje senatorów i ażeby kwestję udziału lub powstrzy-

„przesyła akt powołania głównemu mania się od wyborów, pozostawić
komisarzowi wyborczemu. poszczególnym organizacjom powia-

| |towym. Wniosek ten zyskał tylko

Nominacja komisarzaj  *7 077 adw. Lypa:
wyborczego

„WRSZAWA (Pat)  Prezydent LWÓW (Pat). Dziś o godz. 16-ej
Rzeczypospolitej powołał na stano- zmarł w szpitalu wojskowym, p
wisko generalnego komisarza wy- dłuższej chorobie serca, w wieku lat
borczego sędziego sądu najwyższego54, płk, Czesław Mączyński, dowód-
Stanisława Giżyckiego, a na jego ca obrony Lwowa w 1918-ym roku i
zastępcę sędziego Adama Chechliń-|małopolskich oddziałów armji ochot-
skiego. _ |niczej. Zmarły w pierwszych latach

\

h

Wybory do sejmu Śląskiego.
KATOWICE (Pat). Pan Prezy-

dent Rzeczypospolitej zarządzeniem
z dnia 15 lipca r. b. wyznaczył wy-
bory do Sejmu Śląskiego na dzień

8 września 1935 roku. Do zarządze-
nia tego, ogłoszonego w śląskim
Dzienniku Ustaw, dołączono kalen-
darzyk wyborczy. oco

Pan Prezydent w Wiśle
KATOWICE (Pat). Dziś o godz.

15,32 przybył do Wisły Prezydent.
Rzeczypospolitej z małżonką, wita- |
ny na dworcu przez wicewojewodę
Saloniego oraz przedstawicieli władz'

Ze zlotu
SPAŁA (Pat). Wi dniu dzisiej-

szym uwozpoczęła się w Spale mię-
dzynarodowa konferencja e prasy
skautowej. Wygłoszono wiele re-,
feratów. |

wojskowych. Przed dworcem zebra-
ła się licznie miejscowa ludność,
witając Prezydenta, który odjechał
wraz z małżonką na zamek.

w Spale.
Uczestnicy konierencji prasowej

18 lipca wyjadą na wycieczkę po
Polsce.

аОЛВЕНОО eSTT KINAS IORU KT SORAINENAAS

spieszcie ze zgłoszeniem swego udziału
w.wycieczce prasowej do Gdyni

ZAMIAST 1000 OSÓB TYLKO 730.

M. ubiegłym roku pociąg PRASY
WILEŃSKIEJ do Gdyni z 2000 zgło-
szonych, zabrał zaledwie 1000 osób.

Biorąc pod uwagę opieszałość nie-|
których naszych czytelników, któ-
rzy zapóźno zdecydowali się na
wzięcie udziału w naszej wycieczce,
wydaliśmy w ub. roku jeszcze bilety|
na miejsca stojące. W ten sposób
naraziliśmy na niewygodę osoby, |
które w porę zaopatrzyły się w. bi-|
lety Pociągu Prasowego.
Przy organizacji obecnej wyciecz-

ki prasowej do Gdyni, która wyru-

szy, jak wiadomo, w dniu 3-go sier-
pnia, żadnych biletów stojących
sprzedawać nie będziemy.

Wobec tego ilość miejsc w Po-
ciągu Prasowym ogranicza się do
730 miejsc siedzących III i Il-ej
klasy.

Uprzedzamy jeszcze raz, że nale-
ży spieszyć ze zgłoszeniem swego
udziału w wycieczce,

Cena biletu III klasy zł. 20.50,
biletu Il klasy zł. 28.50.

Informacji udziela administracja.

 

„Burze nad Oźwiną i Naroczą.
Onegdaj nad Dźwiną szalała sil-

na burza, połączona z niebywałym
wichrem. Wichura podczas połowu
ryb przewróciła około 15 łodzi ry-
backich. Koło osady Rybaciszki
utonęło 2 rybaków, a mianowicie
Stefan Krupialis i Andrzej Darnie-
wicz. Resztę rybaków zdołano ura- i

tować. 6 łodzi zostało zatopionych
i spędzonych silną falą. (s)

Onegdaj nad jeziorem Narocz
szalała silna wichura, która spowo-
dowała wywrócenie kilku łodzi ry-
backich. Rybaków zdołano urato-
wać, potonęły tylko łodzie i sie-
cie. (s)

Krwawe weselisko w Dołkach.
W) czasie uczty weselnej we wsi

Dołki, gm. janowskiejj w domu
Stanisława  Jasiulewicza wynikła
ostra sprzeczka między pijanymi
biesiadnikami. W: trakcie sprzeczki
niejaki Borys Fiedorow porwał ze
stołu lampę płonącą i rzucił nią w
swego przeciwnika Kazimierza Pu-
ślaka. Od płonącej lampy zapaliło
się ubranie Puślaka, oraz obrus i fi-
ranki. Wi międzyczasie wśród gości
powstała bójka. Dopiero palące się
sprzęty  ostudziły awanturników,

o wynieśli się na podwórko.
Z płonącego domu wyniesiono cięż-  

`

ko pobitych Mordalę, Jasiukiewicza
i Jachimowicza, których skierowa-
no do szpitala. Dom Jasiukiewicza

 

częściowo spłonął. (s)
POCZ A ZR
WYRODNA MATKA UTOPIŁA

DZIECKO,
28-letnia Apolonja Świdrowiczo-

wa, mieszkanka Kolonji Szemietow-
szczyzna, gm. twereckiej, nie mając
warunków utrzymywania siebie i
5-letniej córki Jadwigi, utopiła w
dniu 13 bm. córeczkę w jeziorze
Kama. Policja wyrodną matkę are-
sztowała. (s)

„|2 jego wspólników aresztowano, (s)

RZYM (Pat). Wydany dziś przez
ministerstwo propagandy komunikat

' podaje, iż ze względu na przyśpie-
'szenie „rytmu przygotowań wojen-
nych w Abisynji, Mussolini w cha-

 

PRZYBYCIE DO WILNA PREZESA
MIĘDZYN. ZWIĄZKU DZIENNI-

KARZY.
Dziś przybędzie samolotem z

Tallina do Wilna p. Paul Borquin,
prezes międzynarodowego związku
dziennikarzy. Przedstawiciele Wi-
leńskiego Syndykatu Dziennikarzy
powitają prezesa dziennikarstwa
międzynarodowego na lotnisku, na
Porubanku,

TRAGICZNE SKUTKI KRADZIEŻY
OWOCÓW.

W. nocy 15, VII. o godz. 3,30 do
ogrodu owocowego i warzywnego
przy ul. Rossa 4, należącego do
przytułku Dz, Jezus, przedostało się
trzech osobników, w celu kradzieży
agrestu. Stróż Stanisław Strakowski
w czasie pościgu zatrzymał jednego
z nich Wiktora Marczylka, lat 17
(Kopanica 17), pozostali zaś zdołali
przedostać się przez mur, Za ucie-
kającymi  Strakowski dał kilka
strzałów. Jedna z kul trafiła Jakó-
ba Janajtisa, lat 14 (Boufałowa 14).
Janajtisa pogotowie ratunkowe od-
wiozło do szpitala żydowskiego w
stanie bardzo ciężkim, gdyż kula
przeszyła mu klatkę piersiową.

WYKRYCIE WARSZTATU
FAŁSZYWYCH MONET.

Organa policji śledczej ujawniły
zakonspirowany warsztat fałszywych
1 zł. i 50 gr. monet, znajdujący się
w zabudowaniach kowala Jana Kle-
mensiewicza, mieszkańca osady
Łynciszki, śm. mielegańskiej. Pod-
czas rewizji ujawniono 112 sztuk
fałszywych monet i zapas ołowiu
oraz cyny.  Klemensiewicza oraz

|

ZNISZCZENIE
LINJI TELEFONICZNEJ.

Na linji Kozłowszczyzna—Mejra-
ny nieznani sprawcy zniszczyli na
przestrzeni 600 mtr. przewodów te-
lefonicznych. Skutkiem zniszczenia
linji w ciągu 11 godzin Kozłow-
szczyzna nie miała połączenia z są- 

 

rakterze ministra wojny zarządził
mobilizację dywizji „Siła” oraz 5-ej
zkolei dywizji faszystowskiej, która
nosić będzie nazwę dywizji ,„,1-go lu-
tego”, Równocześnie wydany został
rozkaz siormułowania dwuch dywi-
zyj, które pozostaną w kraju. Zmo-
bilizowani zostali również specjali-

ści wojsk saperskich i samochodo-
wych z roczników 1909, 10 i i2.
Ministerstwo lotnictwa  zarządziło
powołanie pod broń specjalistów
aeronautyki. Minister marynarki za-
rządził niezwłocznie przystąpienie
do budowy 10 łodzi podwodnych,
które zostaną spuszczone na wodę
w ciągu pierwszego kwartału
1936 r. 4

RZYM (Pat), Wiadomość o mo-
bilizacji dalszych dywizyj wojsko-
wych i rozpoczęciu budowy łodzi
podwodnych wywołała tu duże wra-
żenie. Publiczność żywo komentuje
nowe zarządzenia, uważając je za
znak, że w stosunku do Abisynji
Włochy zamierzają iść po dotych-
czasowej linji przygotowań wojen-
mych. Wszystkie dzienniki podkre-
ślają to z naciskiem, dodając, że ani
manewry Abisynji, która nazewnątrz
zawsze maniłestuje swą wolę poko-
jową, ani  ingerencje pewnych

państw europejskich w spór między
Rzymem a Addis Abebą nie zdoła-
ją odwieźć Włoch od ich ostatecz-
nego zamiaru. Włochy, pisze pół-
urzędowa „Giornale d'Italia“, pra-
gną wyjaśnić ostatecznie sytuację i
zapewnić raz nazawsze pokój u gra-

nic swoich wschodnio-afrykańskich
posiadłości. Ponieważ żadna formuła
dyplomatyczna nie dała dotychczas
tego rodzaju gwarancji, nie mogą
Włochy wstrzymać rozpoczętej ak-

cji. „„Lavoro Fasciata' pisze, że bu-
dowa łodzi podwodnych była pody-
ktowana: 1) przez konieczność spro-
stania nowym zadaniom, powstałym
wobec wzrostu znaczenia dla Włoch
ich wybrzeży w kolonjach wscho-
dnio-afrykańskich i 2) że Rzym nie
jest skłonny do poddawania się po-
stronnym wpływom w chwili de-
cyzji. Jeszcze dobitniej komentuje
dzisiejsze zarządzenia a Tribuna",
ktėra twierdzi, že miają one na celu
podkreślenie swobody ruchów Włoch
w dziedzinie spraw morskich po

=ibis

 siedniemi miejscowościami. (h) układzie angielgko-niemieckim, oraz
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otują wybory
cewicza i jakiegoś delegata z biało-
stockiego.

Rezolucję bojkotową uchwalono
bez dyskusji, którą uznano za bez-
przedmiotową, 277 głosami przeciw-
ko 3, poczem odśpiewano „Gdy na-
ród do boju”. Na tem uznano porzą-
dek dzienny za wyczerpany i kon-

| gres zamknięto.

Rezolucja zawiera na wstępie
obszerne motywy, dla których
Stronnictwo Ludowe postanowiło
nie brać udziału w wyborach, w
końcowym ustępie zaś głosi: ,„Stron-
nictwo Ludowe i jego członkowie
nie wezmą udziału w wyborach,
przeprowadzanych na podstawie no-
wej ordynacji wyborczej. Każdy,
ktoby się ubi o mandat poselski
lub senatorski lub mandat przyjął —
przestaje być członkiem Stronnic-
twa Ludowego“.

Śmierć pułk. Mączyńskiego, obrońcy Lwowa
po wojnie był posłem na Sejm i
przewodniczącym kapituły krzyża
obrony Lwowa i miał liczne odzna-
czenia, m. in. Virtuti Militari, Krzyż
Walecznych (4-krotnie) i Krzyż Nie-
podległości z Mieczami.

przygotowania wojenne oe Ołoszech iAbisynji
Mobilizacja wojsk we Włoszech

"|
mają wykazać, że Rzym przygoto-
wany jest do wszelkich komplika-
cyj, jakie wyniknąć mogą w Afryce
Wschodniej.

ABISYNJA PRZYGOTOWUJE
WOJNĘ OD 6 LAT.

LUNDYN (Pat). Reuter donosi z
Nowego Jorku, że bawiąca w Sta-
nach Zjedn. na studjach muzycznych
kuzynka cesarza Abisynji oświad-
czyła, że cesarz Abisynji piizygoto-
wuje wojnę z Włochami od 6 lat,
gromadząc amunicję w składach i
ćwicząc przy pomocy zagranicznych
instruktorów oddziały wojskowe. W.
górach  porobione są schroniska
przeciwko atakom lotniczym.

DALSZE PRÓBY POKOJOWEGO
ZAŁATWIENIA KONFLIKTU,
PARYŻ (Pat). Reuter donosi z

Genewy, że kancelarje dyploma-
tyczne wymieniają noty, celem wy-
nalezienia podstawy polubownego
załatwienia sporu  włosko-abisyń*
skiego. Rząd włoski żąda wyrówna-
nia granicy, ikoncesyj ekonomicz-
nych, pozwolenia na budowę kolei
żelaznej, łączącej Erytreę z włoską
Somalją, wreszcie prawo nominacji
doradców włoskich przy rządzie
abisyńskim na wzór angielsko-egip-
skich. Wedle doniesień agencji Reu-
tera, rząd abisyński silnie oponuje
przeciwko możliwości _ koncesji
wzdłuż linji kolejowej i wykazuje
nadzwyczajną rezerwę w sprawie
mianowania doradców. Włochy ze
swej strony przeciwstawiają się no-
minacji piątego arbitra i w tym
względzie sytuacja jest bez wyjścia.

ODGBWAEC ACB OPADÓWGPW DRE

Wielkie manifestacje
we Francji

PARYŻ (Pat). Manifestacja or-

ganizacyj  patrjotycznych na pl

Gwiazdy rozpoczęła się pochodem

inwalidów wojennych, którzy o

godz. 15 udali się przed grób nie-

znanego żołnierza, gdzie złożyli na

grobie wieniec z kwiatów.

Tymczasem na avenue Georges 5

zebrali się członkowie „solidarno-
šci francuskiej”, którzy ruszyli w

(Dokończenie na str. 2-giej.) 
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Wielkie manifestacje we Francji
(Dokończenie ze str. 1-ej)

pochodzie na plac Gwiazdy, gdzie ko-
mendant Jean Renaud złożył również
wieniec na grobie nieznanego żołnie-
rza.
O godz. 17.30 członkowie grupy

„Croix de feu“, „Briscards“ i wolon-
tarjusze narodowi zaczęli się groma-
dziė u wylotu avenue Georges 5.
Porządek utrzymywała wzmocniona
służba bezpieczeństwa. Gwardja re-
publikańska na koniach zamknęła do-
stęp do ulic, prowadzących do Łuku
Triumfalnego. Łączność między kie-
rownikami pochodu utrzymywali
członkowie „Croix de feu' na moto-
cyklach.
O godz. 17,45 kolumna „Croix de

feu" ruszyła w kierunku placu Gwia-
zdy przy dźwiękach bębnów i trąb.
Gdy czoło pochodu doszło do placu
Gwiazdy, nastąpiła chwila milczenia,
podczas której płk. de la Rocque i
prezes unji narodowej b. kombatan-
tów, Lebecq, złożyli na grobie niezna-
nego żołnierza wielki wieniec. Na-
stępnie płk. de la Rocque dokonał
symbolicznego wzniecenia płomienia
na grobie i złożył podpis w złotej
księdze. Od pól Elizejskich słychać
=> špiew Marsyljanki i okrzyki:
„Niech žyje la Rocgue“.

O godz. 18.25 pochód przeszedł
przed Łukiem Triumfalnym w szere-

gach po 12 osób. Na czele różnych

sekcyj można było rozpoznać wiele
wybitnych osób, m. in. gen. Niessela,
znanego pilota Mermoza i in. Defila-
da „Croix de feu'* przed Łukiem

Triumfalnym zakończiii się bez in-
cydentów około godz, 20-ej.

 

Start balonu
w Mościcach

TARNÓW, 14. 7. (PAT.). Stara-
niem klubu balonowego w Mości-

cach odbył się dzisiaj start balonu

„Mościce”. Do gondoli wsiedli inž.

Krzyszkowski i inż. Gajewski. Baion

poszybował w stronę Karpat.

Kronika telegraficzna
— Wybuch gazów w kopalni węgla w Ta-

£awa (Japonja) spowodował zasypanie w

podziemiach 63 górników. Trzej górnicy zo-

stali zabici, 6 odniosło ciężkie rany. Na-

dzieje na uratowanie zasypanych są mini-

malne.

— Z Amsterdamu donoszą: Dziś rano

uległ katastrofie podczas startu samolot

komunikacyjny: Z 15 pasażerów dwu po-

niosło śmierć na miejscu, 4-ch członków za-

łogi również zginęło. Pilot wyszedł z kata-

strofy bez szwanku.

 

 

PARYŻ, 14.7. (PAT). Po ukończe-
niu defilady pod Łukiem Triumłal-
nym członkowie „Croix de feu" udali
się ze sztandarami 50 sekcyj do Lasku
Bulońskiego, gdzie płk. de la Rocque

przyjął defiladę, stojąc w samochodzie
i mając przy swym boku przewodni-
czącego Unji narodowej b. kombatan-
tów, Lebecq'a. Płk, de la Rocque wy-
głosił następnie krótkie przemówienie,
podkreślając znaczenie dzisiejszej ma-
nifestacji, poczem odśpiewano marsyl-
jankę. O godz. 20,45 manifestacja zo-
stała zakończona i uczestnicy pochodu
rozeszli się do domów,

ZABAWY LUDOWE

PARYŻ, 14.7, (PAT). Z nadejściem
zmroku na wielu placach ulicznych
rozpoczęły się w Paryżu zabawy ludo-
we. Wszystkie gmachy monumental-
ne i publiczne są bogato iluminowane.

WSZĘDZIE SPOKÓJ

PARYŻ, 14.7. (PAT). O godz. 20,45
ministerjum spraw wewnętrznych o-

głosiło komunikat, w którym oświad-
cza, że oba pochody w Paryżu, t. j.

pochód frontu ludowego i „Croix de

feu" odbyły się bez żadnych incyden-

tów. Również manifestacje na pi0-

wincji miały wszędzie przebieg spo-

kojny.

PARYŻ, 14.7. (PAT). Z okazji

święta narodowego, 14 lipca odbyły

się we wszystkich większych miastach

Francji rewje wojskowe w obecności

przedstawicieli władz oraz wyższych

osobistości ze świata wojskowego, po-

litycznego i samorządowego. W godzi-

nach przedpołudniowych odbyły cię

również w wielu miastach manifesta-

cje o charakterze politycznym, organi-

zowane przez front ludowy lub przez

„Croix de feu". Manifestacje temiały

przeważnie przebieg spokojny i jedv-

nie w kilku miejscowościach doszło do

zajść,
NIELICZNE BÓJKI

PARYŻ, 14.7. (PAT). W Lille

po manifestacji frontu ludowego do-

szło do bójki między kilku mani-

stantami, a osobami, - siedzącemi

w kawiarni. Podczas bójki dwie osoby

zostały ranne. W innem miejscu w

Lille doszło do starcia pomiędzy 15

członkami organizacji „Jeunesses Pa-

triotes* a policją. Jeden manifestant,
należący do skrajnej lewicy, został a-

resztowany za wzięcie udziału w

bójce.

W Limoges doszło do lekkiego star-

cia pomiędzy członkami „Croix de

feu", a członkami ugrupowań lewico-
'

wych. Kilka osób odniosło rany.

W. Dijon jedynie przy rozwiązywa-

niu pochodu doszło do małej bójki

przeciwników politycznych, jednakże

policja rychło zlikwidowała zajście

ZEWSZĄD...
FILM I MARYNARKA WOJENNA

Francuski minister marynarki Pie-

ti, wydał rozporządzenie, na mo-

cy którego większość ołicerów ma-

rynarki będzie musiała zapoznać się

praktycznie z aparatem filmowym i

techniką kinematograliczną. W tym

celu oficerowie przejdą przeszkole-

nie filmowe przy wydziale kinowymwoj-

ska, albo też w firmach prywatnych. Po

przeszkoleniu, każdy oficer otrzyma apa-

rat najnowszego typu i pewien kontyn-

gent roczny taśmy filmowej. Oficerom

tym dowództwo będzie mogło powierzać

misje, związane z dokonywaniem zdjęć

filmowych. Oczywiście każdy z tych ofi-

cerów będzie miał pełną swobodę, by

sfilmować każde nieoczekiwane wydarze-

nie, jakie uzna za ciekawe i warte uwie-

cznienia.

EDUKACJA MURZYNÓW

Fundacja  Carnegie'go w New-

Yorku oddała 11.000 dolarów do

dyspozycji Międzynarodowej MisjiA-

frykańskiej, a to w jelu nakręrenia

szeregu filmów krótkometrażowych, do-

stosowanych specjalnie do umysłowości

murzynów afrykańskich. Jako miejsce

realizacji tych filmów obrano okolice

Tanganiki. Propagandę będzie się prowa-

dzić w ten sposób, że filmy będą wy-

świetlane w czasie tournóe, co pozwoli o-

Kreślić jak reagują na nie różne szczepy

i odpowiednio przygotować dalsze pro”

gramy.

AMERYKAŃSKIE DZIECI

Dziesięcioletni Smith zwraca się po-

«nego dnia do ojca z prośbą:

— Daj mi 500 dolarów

—Pocóż ci tyle pieniędzy?

— Chcę kupić sobie coś za to.

Ale że ojciec marudzi i namyśla się,

dodaje sprytna pociecha:
 

— Radzę ci, , apciu, daj mi pieniądze,

albo dam się porwać przez kidnapperów

i będziesz musiał kupić mnie za 10.000

dolarów.
(Mercury).

NAJDROŻSZY KATALOG NA
ŚWIECIE

W Londynie wyszedł z druku katalo$

dzieł sztuki sporządzony pod kierow-

nictwem znanego estety i historyka sztu-

ki dr. Williamsona. Katalog ten jest uni-

katem w swoim rodzaju. Zawiera on

spis i opis zbiorów arcymiljonera ame-

rykańskiego, bankiera J. P. Morgan'a.

Katalog ukazał się tylko w 30 egzempla-

rzach, ale koszty druku wynoszą aż

650.000 franków, Jest to więc najdroż-

szy katalog na świecie. Tak wysokie ko-

szty katalogu powstaly stąd, iž wszyst-

kie reprodukcje dzieł sztuki są własno-

ręcznemi akwarelami znakomitych arty-

stów, którym Morgan powierzył wyko-

nanie kopij.

DOUGLAS FAIRBANKS

WYPROSZONY Z KASYNA GRY

Douglas Fairbanks Jr. i Laura la Plan-

te, bawiąc na  Rivierze, wstąpili w

Monte Carlo do kasyna. Tu Doug przy-

siadł się do ruletki w zamiarze wypro-

bowania szansy. W tej chwili podszedł

jednak doń inspektor kasyna, który

wśród wielu przeprosin oznajmił aktoro-

wi, że regulamin kasyna nie pozwala na

branie mu udziału w grze. Zakaz ten o-

piera się na przepisie, który mówi, że o-

soby pracujące zawodowo na terytoriura

ks. Monaco nie mogą grać w kasynie.

Fairbanks zaś i Laura la Plante istotnie

kręcą film na tle Lazurowego Wybrzeża.

ZEGAREK Z WĘGLA

Inwalida wojenny, Borussak, zamiesz-

kały w Heidelbergu, z zawodu mechanik,

Obchód święta Francji
w Warszawie

Wczoraj, z okazji święta narodo-
wego Francji, odbyła się w sali rady

miejskiej akademja „urządzona stara-

niem federacji stowarzyszeń polsko-
francuskich, L'Aliance Francaise о-
raz innych stowarzyszeń polsko-fran-
cuskich,
Na akademji obecni byli, oprócz

ambasadora Francji, minister Ponia-
towski, przedstawiciele ministerjum
spraw zagranicznych, ks. arcybiskup
Gall, prezydent miasta St. Starzyński,
komendant garnizonu, ppłk. Pere-
świet - Sołtan, przedstawiciele stowa-
rzyszeń francuskich i polsko - fran-
cuskich w stolicy,

Przybyli również przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego z J. E. ks.
nuncjuszem apostolskim, Marmaggim.

Polskie łodzie podwodne
jadą do Tallina

GDYNIA 14. 7. (PAT.). Dywizjon
łodzi podwodnych w skladzie „Wilk“
„Rys“ i „Žbik“, pod dowództwem
komandora Pławskiego, opuścił w

dn. 14 b. m. wojenny port w Gdyni, u-
dając się z wizytą do Tallina.

Katastrofa samochodowa
pod Wołominem

Ochotnicza straż ogniowa w Wo-
łominie odbywała wczoraj próbną

jazdę na samochodzie, który w sobo-

tę odebrano z naprawy.
Podczas szybkiej jazdy na szosie

wołom.ńskiej, samochód na zakręcie
wywrócił się do góry kołami. Czte-
rech strażaków odniosłociężkie obra-

żenia, przewieziono ich też do szpi-

tala Przemienienia Pańskiego w War-

szawie Są to: Bolesław Lipski, An-

toni Zalewski, Stefan Pączek oraz
Stanisław Wypych.

Lżej poszkodowani uczestnicy tej
próbne; jazdy, po opatrunku, przewie-

zieni zostaii do własnych mieszkań.

Wizyta „British Leg'on“
w Berlinie

  

BERLIN, 14.7. (PAT). Dziš wieczo*
rem przybyła do Berlina zapowiada-
na od dłuższego czasu delegacja „Bri-
tish Legion'', największego zrzeszenia
angielskich kombatantów. Delegacja
składa się z 5 przedstawicieli,
Na dworzec przybyli przedstawicie-

le niemieckich organizacyj kombatan-
ckich oraz zastępca ambasadora Rib-

bentropa, dr. Stahmer. W hotelu

Kaiserhof, gdzie delegacja mieszka,

odbyło się oficjalne przyjęcie przez

przewodniczącego związku  niemie-

ckich inwalidów, Oberlindobera.
 

wykonał zegarek, którego wszystkie czę-

ści składowe są z węgla. Zegarek funk-

cjonuje precyzyjnie i bez uszkodzeń tak,

jakśdyby był wykonany z metalu. Osobli-

wość ta budzi zrozumiałe zainteresowa-

nie wśród fachowców i laików, którzy

podziwiają benedyktyńską pracę inwa-

lidy.

OPJUM, SKUTECZNA BROŃ

W PODBOJU CHIN PÓŁNOCNYCH

Jak podaje jeden z dzienników wycho”

dząsych w Szaghaju, ekspansja japońska

w Chinach północnych znalazła natural-

nego sprzymierzeńca w palaczach opjum.

Chiny północne stały się głównym ryn-

kiem zbytu dla mandżurskiego monopolu

opjum, Liczba palaczy opjum, według ofi-

cjalnych danych statystycznych, wynosi

w jednej prowincji Hopei 120.000. W ca-

łych Chinach północnych cyfra ta jest

pięciokrotnie wyższa. Handel opjum spo-

czywa prawie wyłącznie w rękach japoń-

skich, Na terenie Chin północnych nali-

czono 1.500.000 palarni opjum, prowo-

dzonych przez obywateli japońskich.

CENNY ZASTAW

Sławna kolekcja porcelany muzeum

pałacowego w Pekinie, zawierająca uni-

katy niezwykle cenne pochodzące z przed

tysiąca lat, została przewieziona do Sian-

fin. W urzędowem oświadczeniu podkre-

ślono, że krok ten miał jedynie na celu

uchronienie niezwykle cennych zbiorów

przed zniszczeniem w czasie spodziewa”

nych w Pekinie zamieszek zbrojnych. O-

becnie okazuje się, że rząd nankiński ро-

stanowił zbiory te sprzedać konsorcjum

amerykańsko - angielskiemu za cenę 50

miljonów dolarów. W sprawie tej toczą

się pertraktacje, które, jak informują ze

źródeł miarodajnych, stoją przed zakoń-

czeniem.

OLBRZYMI WODOCIĄG

W KALIFORNJI

Dwieście miljonów dolarów za trochę

wody, to jednak cena nieco przesolona.  

`

„Zerwijcie z Abisynja“
woila do Europy „La Siampa“

RZYM, 14.7 (PAT). Turyńska „La

Stampa” domaga się, aby wszystkie

kraje europejskie zerwały stosunki z
Abisynją. Izolacja Abisynji byłaby,
zdaniem dziennika, pierwszym pozy-
tywnym krokiem w kierunku całko-
witego wyjaśnienia sytuacji. Neśus,

czując się odosobniony, stanie się bar-

Ochotnicy

dziej ustępliwy i skłonny do ułożenia

się z Włochami.
„Il Popolo di Roma* domaga się

postawienia na porządku dziennym

Ligi narodów sprawy usunięcia Abi-

synji, która była przyjęta do Ligi wa-

runkowo.

angielscy

zgłaszają sie do armii abisyńskiej
LONDYN 14. 7, (A. T. E.). Dzien-

niki donoszą, jakoby kilka tysięcy

byłych oficerów i podoficerów armii

angielskiej, w tej liczbie wielu olice-

rów lotnictwa i wojik technicznych,

zgłosiło swe usługi rządowi abisyń-

skiemu. Ponieważ, w myśl praw an-
gielskich, werbunek obywateli Wiel-

kiej Brytanji do armij obcych jest za-

kazany na terytorium angielskiem,

poselstwo abisyńskie skierowało pe-

tentów bezpośrednio do ministerjum

wojny w Addis Abebie,
Krążą pogłoski, iż rząd abisyński

skorzysta z wielu ofert.

Według doniesień z Nowego Jorku

również w Stanach Zjednoczonych

daje się zauważyć tendencja zaciąga

nia się byłych wojskowych amery*

kańskich w szeregi armii abisyńskiej,

 
 

Avenol w Paryżu

PARYŻ 14.7. (PAT.). Sekretarz

generalny Ligi Narodów, Avenol,

przybył dziś wieczorem z Londynu

do Paryża.

Znowu krwawe rozruchy
w Belfast

BELFAST, 14.7 (PAT). Wczoraj
wieczorem wybuchły tu nowe rozru-

chy. Tłum zaatakował kordon poli-

  RORRTERROWIOZARZEWEWSE SZAETEŃ

Schuschnigg zdrów

WIEDEŃ, 14.7 (PAT). Kanclerz

Schuschnigś powrócił całkowicie do

zdrowia i przybył dziś popołudniu

wraz z orszakiem żałobnym, towarzy-

szącym zwłokom jego małżonki, z Lin-

zu do Wiednia.

Eksportacia zw!ok
żony kancierza Austrji

WIEDEŃ 14. 7. (PAT.). Dziś popo-
łudniu nastąpiła eksportacja zwłok

pani Schuschniggowej z Linzu do

Wiednia. Na dworcu" w Wiedniu
zgromadził się rząd z wicekancle-

rzem, ks. Starhembergiem, na czele.

Gdy wyszedł z wagonu kanclerz

Schuschningś, ks. Starhemberś, w i-

mieniu rządu i narodu całego, złożył

mu wyrazy współczucia.
Z dworca przewieziono zwłoki

zmarłej do kościoła parafjalnego w

Hietzing. Za trumną szedł kanclerz z

rodziną i członkowie rządu. Na całej

drodze orszaku pogrzeboweśo licznie

zóromadzona ludność Wiednia odda-

wała hołd zmarłej. Pośrzeb odbędzie

się we wtorek o godz. 15-ej.

"Takiego zdania są w każdym razie oby-

watele stanu kalifornijskiego, które wła-

dze przeznaczyły taką sumę na budowę

olbrzymiego wodociągu. Gdy obywatele

jednego z miast, oburzeni nowym podat-

kiem na fundusz wodny, skarżyli się bur-

mistrzowi, ten odparł; Woda będzie dar-

mo, kto zechce sam po nią pójść. Oczy-

wiście, któremu z obywateli Los Angeles

chciałoby się chodzić 350 mil powodę

do najbliższego jej źródła, rzeki Colo-

rado? ł

Aby obywatelom Los Angeles i okolicy

nawiedzonej rokrocznie klęską posuchy

zaoszczędzić kłopotów „wodnych”, wła”

dze stanu postanowiły wybudować ol-

brzymi wodociąg „Southern California

Metropolitan“, który poprzez skaliste i

pustynne dorzecze Colorado, doprowa-

dzać będzie wodę do miasta oddalonego

о 35 mil od brzegów rzeki.

Jest to największa obok tamy na Co-

lorado budowa przedsięwzięta w Stanach

Zjednoczonych w ostatnim czasie. Dla

przeprowadzenia wodociągu trzeba prze-

bić 91 tunelów w Sierra-Nevada. Wodo-

ciag ten sprowadzający wodę z odległoś-

ci 242 mil nie będzie jednak największym.

Los Angeles posiada już jeden wodociąg,

wybudowany w 1913 roku i zaopatrujący

miasto w wodę z rzeki Ovens, oddalonej

.0 275 mil. Natomiast zbiornik nowego

wodociągu należy niewątpliwie do naj-

większych. Po ukończeniu budowy, co

nastąpi za trzy lata, Los Angelesbędzie

mogło z nowego wodociągu czerpać

dziennie miljard galonów wody.

Mimo olbrzymich postępów techniki,

dokonanych w ostatnim wieku niewiele,

w dziedzinie budowy wodociągów odbie

gliśmy od starożytności, Jak wiemy, dłu-

gość największego wodociągu starożyt-

nego Rzymu wynosiła 190 mil.

BEZROBOTNI

STAJĄ SIĘ AKCJONARJUSZAMI

W Raciborzu, starym piastowym gro-

dzie na Górnym Śląsku, zbankrutowała

cji w pobliżu ulicy York, przerwał go

i począł plądrować domy, podpalając

kilkanaście mieszkań,
Policja usiłowała rozproszyć tłum

przy pomocy pałek, lecz napastnicy

poczęli wyrywać kamienie z bruku i

obrzucać niemi policjantów.

Wówczas policja zmuszona była u-

żyć broni palnej. Dwie osoby zostały

zabite, a około 20 odniosło rany. Na

miejsce wypadków wezwane zostało

wojsko i samochody pancerne. Oko-

ło północy policja:do pewnego stop-

nia zdołała opanować sytuację.

Gwa'towne burze
w. Hiszpanii

MADRYT, 14.7 (PAT). Z różnych
okolic kraju nadchodzą wiadomości o

śwałtownych burzach, trąbach mor-

skich, huraganach i powodzi. Kata-

strofy te wyrządziły znaczne straty

materjalne i pociąśnęły ofiary w lu-

dziach.
Dolne dzielnice miasta Gijon w A-

sturji stoją pod wodą. W okolicy

Pampeluny wylała rzeka Cidacos,

niszcząc całkowicie zbiory. W pro-

wincji Saragossa linje kolejowe

przerwane są w kilku miejscach. W

prowincji Avila huragan zniszczył

prawie wszystkie zbiory „wyrządza-

jąc duże szkody wśród bydła.
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największa na Śląsku fabryka cygarRei-

nersa, która jeszcze w ubiegłym roku

zatrudniała 2.000 robotników, Zreduko-

wani robotnicy postanowili: prowodzić

przedsiębiorstwo własnemi siłami. W tym

celu utworzyli między sobą spółkę, wy*

dając 3.000 akcyj po 20 złotych. Akcje

te płatne są w 40 ratach po 50 groszy.

W ten sposób robotnicy zdobyli zebrać

kapitał 60.000 złotych potrzebny na uru-

chomienie fabryki. Fabryka zatrudnia na

razie 200 bezrobotnych. Zakres jej pracy

zwiększa się jednak z miesiąca na mie-

siąc, tak że prawdopodobnie jeszcze

przed upływem roku, wszyscy dawni ro-

botnicy fabryki będą mogli stanąć przy

swym warsztacie pracy. Pracujący płacą

20 proc. otrzymywanych zarobków na

utworzenie funduszu rezerwowego dla

podtrzymania fabryki,

Przypomina to historje pewnej kopal-

ni, położonej po drugiej stronie granicy

polskiego Śląska.

Gdy dyrekcja kopalni postanowiła z

powodu kryzysu zatopić kopalnię, która

dawała pracę 3,000 ludzi, górnicy posta-

nowili prowadzić przedsiębiorstwo w

własnym zarządzie. Dyrekcja kopalni

zgodziła się na to. Górnicy objęli kopal-

nię w przededniu jej zatopienia. Każdy

z robotników stał się jednocześnie współ-

właścicielem kopalni. Górnicy otrzymy=

wali płacę podstawową, stanowiącą minie

mum egzystencji, ustalone dla danej oko

licy, resztę wypłacono im w udziałach.

Kopalnia skazana na zagładę, stała się

znów przedsiębiorstwem, przynoszącem

dochody. Dzięki energicznej postawie i

inicjatywie górników, ludność okoliczna,

utrzymująca się z pracy swych mężów

i synów, uniknęła strasznej nędzy.

Powyższe dwa fakty są niezwykle

charakterystyczne dla współczesnej epoki

i przesilenia obecnego systemu kapita-

listycznego. 
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NIEZWYKLA
„WALKA”WYBORCZA

Zbliżające się „wybory” w Polsce

będą miały charakter bardzo niezwy-

kły. Powstrzymanie się Obozu Na-

rodowego oraz stronnictw opozycyj-

nych od udziału w tych wyborach
sprawia, że stronnictwo popierające

rząd ma zupełną swobodę w wyzna-

czeniu posłów i senatorów wedłuś

swego uznania. Możnaby tedy sądzić,

że w takich warunkach wszelka

„walka” wyborcza będzie zgoła zby-

teczna, że „wybory odbędą się

wśród zupełnej obojętności ogółu, że

władze nie będą miały żadnego z nie-

mi kłopotu, a stronnictwo popierające
rząd żadnych trosk i potrzeby wysił-

ków.

Tak jednak nie będzie, a to dlate-

go, że stronnictwu popierającemu

rząd musi zależeć na tem „ażeby jak-
najwięcej osób wzięło udział w ak-

cie głosowania. Tak się bowiem

złożyło, że zwolennicy rządu obecne-

go będą głosowali, a jego przeciwni-

cy powstrzymają się od głosowania.

Wychodzi więc na to, że odbędzie

się, wbrew woli twórców nowej or-

dynacji — swego rodzaju plebiscyt,
przez który ludność Polski będzie

miała możność wyrazić swą opinję o

rządach sanacyjnych.

Powyżej wskazany stan rzeczy

tłumaczy dlaczego, mimo że skład

przyszłej izby poselskiej i senatu mo-

że być już zgóry i bez trudu ustalony,
musi stronnictwo popierające rząd

bardzo pilnie zajmować się wyborami

i zrobić wielki wysiłek. Jestdlań

wprawdzie rzeczą obojętną, co bę-

dzie na kartkach wyborczych, bo

kandydaci będą wyborcom zgóry wy-

znaczeni, nie jest natomiast wcale rze-

czą obojętną, wielu z pośród upraw-

nionych do głosowania stanie do ak-

tu wyborczego. Będziemy tedy świad-

kami bardzo niezwykłego przebiegu

wyborów. :
Powiadają wprawdzie sceptycy, že

stronnictwo rządzące niema žadnego

powodu do tego, ażeby mieć troski

wyborcze lub też konieczność robie-

nia wielkich wysiłków. Wszak cała

organizacja i nadzór nad przeprowa-
dzeniem wyborów jest w rękach or-

ganėw rządowych. Nie będą one

prawdopodobnie bardzo troskliwie

pilnowały tego, by w urnach nie zna-

lazło się więcej kartek, niż było gło-

sujących, ani też kontrolowały spra-

wozdań z przebiegu wyborów. Ciż
sami sceptycy powiadają, że wobec
ścisłej kontroli nad tem, kto stanął
do głosowania, znakomitą „hyeną wy-

borczą* będzie też nasz rodzimy,

polski „strach”, który przygrywać

będzie przy wyborach, jak Chochoł w

„Weselu” Wyspiańskiego...
Na to odpowiadają jednak optymi-

ści, że p. Sławek zapowiedział uro-

czyście, że odtąd rządzić ma nami

nieubłagane prawo, że więc trudno

przypuścić, ażeby nowy okres w ży-

ciu Polski rozpoczynał się w sposób

z tem prawem niezgodny, że zatem

nie będzie żadnych „cudów” nad ur-

ną i że ogół obywateli będzie miał
wolność „głosowania'”, skoro już nie

posiada wolności „wybierania,

Zaś ludzie myślący „politycznie”,

powiadają, że fakt udziału w wybo-

rach będzie miał doniosłe znaczenie

polityczne niezależnie od tego, czy

wyrazi się on czy też nie w ilości

kartek złożonych do urn, lub w cy-

frach urzędowych co do wyników

wyborczych. Jeśli bowiem rzeczy-

wisty udział ludności w głosowaniu
nie dojdzie nawet do wiadomości ogó-

łu, to będzie on dobrze znany stron-

nictwu popierającemu rząd. To zaś

będzie miało bardzo duży wpływ na

psychikę i samopoczucie tego stron-

nictwa, co może zadecydować o jego

całej polityce i o jego losach...

Ludzie, myślący politycznie i nie

mający złudzeń, sądzą jednak, że jest
rzeczą potrzebną i konieczną, by
podczas głosowania każdy obywatel

zachował się tak, jak mu nakazuje

sumienie i rozum polityczny, bo jego

zachowanie się wpłynie na bieg wy-
darzeń. Ludzie, myślący politycznie,
są w tem zgodni z przedstawicielami

Harcerstwo w dzisiejszej postaci
Jest raczej szkodliwe, niż pożyteczne

Olbrzymi zlot harcerski, odbywa-
jący się w Spale, zwraca uwagę społe-
czeństwa na tę liczną i popularną
wśród naszej młodzieży organizację.
Fakt ten nakłada na organ Obozu Na-
rodowego obowiązek określenia, ja-
kie stanowisko winien Obóz Narodo-
wy wobec harcerstwa zajmować,
Nie jest to zadanie łatwe — gdyż

harcerstwo jest zjawiskiem dość
skomplikowanem.

DAWNIEJ I DZIŚ

Należy przedewszystkiem rozróż-
niać między harcerstwem dawnem —
a harcerstwem dzisiejszem. Że mię-
dzy owem dawnem harcerstwem, a
jego postacią dzisiejszą zachodzą u-
derzające różnice, dostrzegamy nie
my jedni, Dostrzegł je np. również i
sanacyjno - konserwatywny Czas”,
pisząc z powodu wspaniałvch urzą-
dzeń technicznych na zlocie spalskim:
Gdzie są czasy dawnych koczowisk skau-

towskich, gdy szło się spać z kurami, nie

marzyło o telefonach, noce spędzało przy

romantycznem, zbójnickiem ognisku, a ko-

mendant obozu nie dyżurował „przy biur-

ku"? Teraz inaczej. W głębi lasów spal-

skich powstało „prawdziwe miasto”. Druh
burmistrz ma biurko, ma własne tramwaje.

Elektryfikacja, industrjalizacja, racjonaliza-

cja. g

I biurokratyzacja. —

Nie jest to jedyna różnica. Harcer-
stwo jeszcze kilka lat temu było or-
ganizacją o silnem piętnie narodo-
wem i katolickiem. Dziś nią już nie
jest. Jak wieść niesie, już nawet i
Żydzi nie mają zamknietego wstępu
do szeregów harcerskich.

ZMIANA LUDZI

Zmienił się w harcerstwie nietylko
duch, ale zmienili się i ludzie, stojący
na czele. Nie mówiąc już o zmarłych,
między którymi były postacie tak
wybitne, jak ś. p. ks. Lutosławski, a
przez dłuższy czas także i ś. p. ks.
Szwejnic — znikły ze stanowisk kie-
rowniczych w harcerstwie, a nawet
z samych jego szeregów liczne je-
dnostki, które nadawały harcerstwu
ton narodowy i katolicki. Dziś stoją
na czele harcerstwa zupełnie inni lu-
dzie, Ludzie, którzy za zadanie swo-
je uważają nadawanie harcerstwu sa-
nacyjnego piętna politycznego.

NARZĘDZIE SANACJI

"Wiele oznak wskazuje na to,że har-
cerstwo jest dziś przez obóz sanacyj-
ny uważane za środek do zdobycia
sobie oparcia wśród młodzięży. —
Wszystkie sanacyjne kreacje organi-
zacyjne „młodzieżowe, — wszystkie
„Legjony Młodych”, „Straże Prze-
dnie” i inne, — zawiodły w sposób
całkowity. A równocześnie żyje i ro-
zwija się harcerstwo, będące orga-
nizmem silnym i żyjącym własnem
życiem, a posiadające dziś wyraźne
piętno sanacyjne i dostarczające sa-
nacji licznego kontyngentu młodzieży,
w duchu dla sanacji pożądanym uro-
bionej, Jest rzeczą widoczną, że sta-
wianie dziś harcerstwu wielkich
środków do dyspozycji, — czego i
rozmach zlotowy w Spale jest przeja-
wem, — ma na celu umożliwienie mo-
żliwie silnego rozwoju liczebnego tej
organizacji „uważanej dziś za kadrę,
mającą wyhodować młody narybek
sanacyjny. Możnaby powiedzieć, że
zlot w Spale stanowi uroczysty po-
grzeb dawnego, od szeregu lat znane-
go społeczeństwu harcerstwa, a zara-
zem uroczystą inauguracją nowego
harcerstwa, mającego zastąpić w za-

daniach „Straż Przednią*, „Legjon
Młodych” i inne organizacje tego ty-
pu. Oczywiście, nie znaczy to, by nie
było już w harcerstwie wogóle żywio-
łów niesanacyjnych. Ale bezsprzecz-  

nie — żywioły te są już w stadjum
stopniowego zanikania — i roztapia-
nia się w masie przeważającego typu.
Powyższe wywody ustalają więc już

jasno pogląd na harcerstwo dzisiej-
sze..
Wymaga teraz sprecyzowania po-

śląd na harcerstwo dawne.
Czy było ono naprawdę do gruntu

inne?

BOHATERSKI OKRES
HARCERSTWA

Wszyscy wiemy o wielkich zasłu-
gach i zaletach harcerstwa, które zje-
dnały mu sympatję i uznanie całego
społeczeństwa. Wiemy o ofiarnym za-
pale młodzieży harcerskiej, okazanym
czy to w obronie Lwowa, czy w ro-
ku 1920-ym, czy w innych chwilach,
dla Polski krytycznych, maja 1926 ro-
ku nie wyłączając, — i o pięrwszo-
rzędnej wartości bojowej harcerskich
kompanij i pułków. Wiemy o roli
młodzieży harcerskiej w renesans'e
religijnym najmłodszej generacji pol-
skiej inteligencji. Wiemy o tym świe-
żym i zdrowym powiewie odrodzenia
moralnego, duchowej czystości, a
zarazem prostoty, czerstwości, dziel-
ności, ducha spartańskiego, umiłowa-
nia ziemi i przyrody, jaki z szeregów
harcerskich szedł na całą Polskę.
A jednak właśnie ta organizacja, a

nie żadna inna, stała się jedyną po-
ważną ostoją sanacji wśród młodzieży,
a więc najwidocznie posiadała w
swem łonie jakieś pierwiastki, które
jej późniejsze „usanowanie'* ułatwiły.
Czem to wytłumaczyć?
Rzecz się tłumaczy bardzo prosto.

Tłumaczy się mianowicie  dwoisto-
ścią źródeł, z których harcerstwo
wzięło początek. !

ŽRODLO MASONSKIE

Harcerstwo nie jest tworem jednoli-
tym, uformov. anym według zgóry po-
wziętego planu „ale jest zjawiskiem,
które wyrosło organicznie, stapiając
w sobie rozmaite pierwiastki.
Genezą harcerstwa były przede-

wszysktiem dwa fakty, Po pierwsze—
inspiracja angielska. Harcerstwo pol-
skie powstało w roku 1912-ym, ma-
jąc za wzór skautinś angielski. A
skauting angielski jest organizacją
wyraźnie masońską, — jest taką sa-
mą podbudówką i przedszkolem ma-
sonerji, jak YMCAityle innych. Jest
on zresztą wytworem kraju, pod każ-
dym względem obceśo nam duchowo,
opierającego się w swym światopoglą-
dzie, w swej moralności, nawet w
swych instynktach, o ducha prote-
stanckiego w jego specyficznej, an-
ślosaskiej odmianie. Skauting, szcze-
piony za wzorem Anglji we wszyst-
kich krajach świata, ma wszystkie ce-
chy, właściwe licznym, krzewionym
po świecie, anglosaskim imprezom mi-
sjonarskim. Jest pełen ducha misjo-
narskiej wyższości, chce zbawiać
świat przez przerabianie go na obraz
i podobieństwo jednego ideału: swej
angielskiej, czy amerykańskiej ojczy-
zny. Jest w gruncie kosmopolitycz-
ny i przesycony duchem swoistej mię-
dzynarodówki. Jest ekskluzywny, pa-
trzy się z góry na wszystko, co nie
jest skautowe 1 oddzielając nieprze-
kraczalną barjerą skauta od  nie-
skauta, członka tego samego narodu,
lub nawet tej samej rodziny, równo-
cześnie łączy w „braterskim* uści-
sku skauta - Polaka ze skautem-Hin-
dusem, skauta - Niemca ze skautem-
Żydem palestyńskim. Jest w swych
kanonach etycznych bardzo daleki od
naszych „opartych o katolicyzm po-
jęć moralnych: powoduje się kalwiń-
sko - anglosaską, czy purytańską ma-
łostkowością i formalizmem, przywią-
zuje wielką wagę do różnych zasad
prohibicyjnych, czy też kształcących

 

 

U sprzedawców gazeć
i żądajcie

„WARSZAWSKIEGO

 

stronnictwa popierającego rząd, któ-

rzy muszą przecież mówić tak: kto

jest zadowolony z tego, co się w Pol-

sce dzieje, kto uważa ustrój obecnie

wprowadzony za dobry, kto chce dal-
szego trwania stanu obecnego, ten

powinien przez udział w głosowaniu

dać temu jasny i niedwuznaczny wy-

raz. Bo kto nie stanie do wyborów,

ten oczywiście pragnie zmian, pra- 
śnie innych metod rządzenia, innej

polityki gospodarczej, innego pojmo-
wania państwa i prawa, słowem jest
niezadowolony, jest wrogiem naszym,
a przez to samo i państwa, którego
my jesteśmy twórcami i przedstawi-
cielami...

Staraliśmy się objektywnie i ści-
śle przedstawić różne poglądy na
sprawy wyborcze. Niech Czytelnik

sam osądzi, kto ma słuszność i kto do-
bre daje wskazania!

 

obłudę reguł w rodzaju nakazu „co0-
dziennego dobrego uczynku”, przy
równoczesnem zaniedbaniu istotnej u-
prawy charakteru, oraz całkowitej u-
traty z oczu wielu, stanowiących
składnik naszych pojęć o etyce i ho-
norze obowiązków wobec rodziny,
społeczeństwa i ojczyzny. Jest po pu-
rytańsku patetyczny i obłudny,— mi-
mo powodzi stosowanych przez siebie
górnolotnych frazesów, dotyczących
„etyki”, „służby”, „obowiązku”, „po-
święcenia dla bliźnich” i t. d., hoduje
nieraz gruby egoizm. Jest wreszcie,
zdaje się, wyposażony w różne
„trick'i' obrzędowości masońskiej,
mającej za cel zbiorową sugestję. Tak
np. różne t. zw. gry skautowe, czy
gry „wilczęce”, albo obrzędy przy
płonącem ognisku — nieświadomie i
przez naszych racerzy powtarzane —
mają zdaje się głównie to znaczenie i
tę rolę.

POLSKI CHARAKTER DAWNEGO
HARCERSTWA

A teraz drugie źródło, z którego
wzięło harcerstwo polskie początki.
Była niem samorzutna, żywiołowa
dążność młodzieży polskiej w przeło-
mowym okresie dziejowym do orga-
nizowania się, do ksztalcenia w sobie
tężyzny fizycznej i tężyzny charakte-
ru,do dohkonalenia się moralnegoido
przygotowywania się do służby ojczy-
źnie. Dążność ta znalazła w harcer-
stwie formę organizacyjną — i prze-
tworzyła harcerstwo na własną mo-
dłę.
Harcerstwo polskie nie zdążyło ani

objąć całej Polski, ani się na dobre
sformować na wewnątrz, gdy wy-
buchła wojna. Zresztą, i na prze-
strzeni pierwszych, przedwojennych
paru lat swego istnienia, nie miało
zbyt wielkiej łączności z Anglją, któ-
ra się w owym czasie narodem pol-
skim zupełnie nie interesowała, i
wreszcie, w intencjach swych zało-
życieli bynajmniej nie było pomyśla-
ne jako ścisła kopja skautingu an-
gielskieśo. To też sformowało się o-
statecznie dopiero w ośniu wydarzeń
wojennych i jako owoc wojennych na-
strojów. - Młodzi organizatorzy dru-
żyn harcerskich w poprzecinanej fron-
tami wojennemi Polsce nietylko nie
mieli styczności z Anglją, ale nawet
z rozbitą przez wypadki wojenne pol-
ską centralą harcerską we Lwowie.
Skautinś angielski wraz z jego twór-
cą, gen. Baden - Powellem, był dla
nich tyłko.mglistą legendą. Pracę har-
cerską prowadzili oni bez ścisłych
wskazówek, już nie mówiąc o osobi-
stem przejściu przez. tresurę angiel-
skiej szkoły skautowej, angielskich
kursów instruktorskich i t. p. źródeł
angielsko - skautowego wtajemnicze-
nia. To też prowadzili ją nie po an-
gielsku, lecz po polsku.
Harcerstwo polskie było więc pier-

wotnie organizacją szczerze polską,
która z.inspiracji angielskiej zaczerp-
nęła bardzo mało, niemal nic. Jest to
ta właśnie sympatyczna, patrjotycz-
na organizacja dzielnej i ideowej mło-
dzieży, której wizerunek dotąd spo-
łeczeństwu obraz dzisiejszego harcer-
stwa przesłania.

WPŁYWY MIĘDZYNARODOWE

Ale po wojnie wiele rzeczy się w
harcerstwie zmieniło. Nawiązano
stopniowo stosunki z Anglją. Zaczęło
się uczestnictwo w angielskich kur-
sach instruktorskich i naradach. Za-
częły się masowe wyjazdy na między-
narodowe zloty, wycieczki zagranicz-
ne, korespondencje między drużyna-
mi w Polsce i zagranicą. Stopniowo
duch skautingu angielskiego i skauto-
wej międzynarodówki zaczął brać gó-
rę nad samorodnemi pierwiastkami
harcerstwa polskiego.
Gdy przyszedł w Polsce rok 1926,

a potem szereg zmian personalnych w
harcerstwie, grunt był już przygoto-
wany, — Na miejsce harcerstwa wy-
rósł typowy skauting w duchu anglo-
sasko - protestanckim. Kryje się w
tem spore niebezpieczeństwo, bo do-

| tąd, siłą inercji, garnie się do harcer-DZIENNIKA NARODOWEGO"
stwa wiele żywiołów najwartościow-
szych, obdarzonych żyłką organiza-
cyjną i odczuwających potrzebę mo-
ralnej czystości.

Harcerstwo w dzisiejszej postaci
jest już, niestety, organizacją raczej
szkodliwą, niż pożyteczną.

W przyszłości trzeba będzie by ist-
niała w Polsce organizacja tego typu,
oraz by była na dziedziczka trady-
cyj polskiego harcerstwa.
Ale pod warunkiem, by odgrodziła

się, ona całkowicie od wzorów, inspi-
racyj i stosunków angielsko - między-
naradowych.

J. GIERTYCH
 

PRZEGLĄD PRASY
KIEDY PRAWO RZĄDZI

W POLSCE...

„Czas” drukuje otrzymaną od p.
Barbary Boes, „osoby niezawodnie
wszelkim tendencjom politycznym
obcej' wiadomość, ogłoszoną już
przez nas przed tygodniem, że
niejaki p. Mieczysław Koźmiński na-
padł w szkole na księdza katechetę i
wśród wyzwisk pobił go kijem. Dzia-
ło się to w Sławniowie pod Pilicą.
Powodem napadu było odesłanie z
lekcji religji córki p. Koźmińskiego,
która, mimo upomnień, przychodziła
do szkoły w męskiem ubraniu. P.
Barbara Boes dodaje do tej wiado-
mości taki komentarz:
„Wiadomość rozeszła się szeroko, wywie-

rając uczucie głębokiego oburzenia. Bez-

karność tego czynu, absolutna bierność z

jaką się wszelkie lokalne władze doń od-

niosły, pogłębia jeszcze to wrażenie. Czy

jednak doprawdy nie znajdzie się żadna in-

na reakcja, wobec takiego postępku ofice-

ra rezerwy?"

„Czas“ tytułuje list p. Boes: „Czy
to możliwe?" Powinienby napisać:
Czyż to możliwe jest w okresie, kie-
dy rządzi nami — według zapew-
nień bardzo autorytatywnych — pra-
wo, i nic jak tylko prawo?

25-LECIE
ZLOTU GRUNWALDZKIEGO

Przed 25 laty odbył się w Krako-
wie słynny obchód 500-lecia zwy-
cięstwa grunwaldzkiego, uświetniony
odsłonięciem pomnika Władysława
Jagiełły i zlotem sokolskim. W po-
chodzie na Wawel, gdzie złożono
wieńce na grobowcu zwycięzcy z pod
Grunwaldu, przeszły ulicami starego
Krakowa delegacje nietylko z ziem
polskich „ale i z wszystkich polskich
ośrodków emigracyjnych, nawet z
Afryki i Australji. Zjazd Polaków
był olbrzymi, nastrój podniosły, Wy-
raziło się w niem zrozumienie, że w
zbliżającej się wojnie narodów miej-
sce Polaków winno być w koalicji
antyniemieckiej, Niemcy zostały
przez całą uświadomioną politycznie
część narodu polskiego uznane za
głównego wroga Polski.
Rocznicy tego zjazdu poświęcap.

B.K. w „Kur. Warsz." kilka słów
wspomnienia. Nawiązując do chwili
dzisiejszej, pisze:
„Od siedemnastu lat ani na chwilę nie

pozwalały wypadki międzynarodowe uśpić
w narodzie polskim poczucia, że doba nie-
bezpieczeństw nie przeszła i że dotyczący
Zachodu testament jagielloński wciąż wy*
kazuje swą  niepospolitą realną treść, I
dzisiaj zatem równie jak przed dwudziestu
pięciu laty, pomnik grunwaldzki zachowuje
swą potężną wymowę”,

Urządza się dziś w Polsce tyle
zjazdów i uroczystości. Nie pomy-
ślano jednak o obchodzie, któryby
przypomniał wielki moment mobiliza-
cji patrjotycznej z przed ćwierć wie-
ku i ponowił przed pomnikiem Ja-
giełły złożoną przysięgę czujności...

„ DEFICYT WZRASTA

Gdy wydatki miesięczne Polski w
pierwszym kwartale ub. r. wynosiły
przeciętnie 170 mil. zł., to obecnie o-
siągają cyfrę 180 miljonów.

Skutek jest ten pisze „Wiecz. Warsz.” że
pierwszy kwartał 1935/6 dał większy delfi-
cyt, aniżeli ten sam okres w roku poprzed-
nim. Deficyt ten wynosi 80 milj.. A ponie-
waż budżet obecny przewiduje na cały rok
152 milj. niedoboru, zatem sytuacja jest ta-
ka, że pierwszy kwartał „skonsumował”
przeszło połowę preliminowanego deficytu
rocznego.

A trzeba tu dodać, że ten pierwszy, wio-
senny kwartał wcale nie jest najgorszy w
całym roku. Jeszcze chudszy od niego
jest kwartał letni. Dopiero w październiku
dochody skarbu zaczynają wzrastać, ale
mimo tego jesień i zima nietylko nie pokry-
wają deficytów wiosny i lata, ale zamyka-
ne są też deficytem, — tylko mniejszym”

LITWA CZEKA DALEJ...

Rozchodziły się w prasie pogłoski,
że Litwa czując się obecnie zagro-
żoną ze strony Niemiec, zamierza
nawiązać stosunki z Polską, Zjazd
zagranicznych przedstawicieli Litwy
miał się na wniosek p. Klimasa, po-
sła litewskiego w Paryżu wypowie-
dzieć w tym właśnie kierunku.
Tymczasem p. Stachórski, kore-

spondent „Kur. Por.“ donosi, że w
Kownie powiał znowu wiatr antypol-
ski i że „sprawa porozumienia z Pol-
ską stała się nieaktualna", Na decy-
zję tę wpłynęli: minister sprawiedli-
wości Szylingas oraz b. minister
spraw zagranicznych Zaunius, wy-
chowanek uniwersytetu w Królewcu,
znany z germanofilskich poglądów.

Za porozumieniem z Polską wypo-
wiedziało się stronnictwo ludowe z
p. Ślezewicziusem na czele oraz or-
$an chrześć.-demokratyczny „Rytas'.
Jednak rząd litewski postanowił cze-
kać dalej...
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30.000 młedzieży harcerskiej na zlocie
Niedzielne uroczystości w Spale

W niedzielę odbyło się w Spale w o-
becności p. Prezydenta Rzplitej uroczy-
ste otwarcie jubileuszowego zlotu harcer-
stwa polskiego, zwołanego z okazji
25-lecia powstania tej organizacji.

TŁUMY GOŚCI
Od samego rana, pomimo ulewnego

deszczu, jaki padał z przerwami od so-
boty wieczór, wielokilometrowe tereny
zlotowe zapełniły się tłumami uczestni-
ków uroczystości. Ze wszystkich stron
Polski pozjeżdżali się goście — koleją.
samochodami, motocyklami, bryczkami i
furmankami. Długie sznury lśniących
aut z chorągiewkami różnych państw
wskazywały na liczny udział władz pań-
stwowych i dyplomacji. Na otwarcie zlo
tu przybyło do Spały również 5.000 mło-
dzieży polskiej i zagranicznej — uczest-
ników drugiego zlotu młodzieży.
O godz. 8.30 młodzież harcerska, prze-

bywająca w obozie, zaczęła napływać na
stadjon ze sztandarami, ustawiając się
według obozów. Przed oddziałami har-
cerskiemi, koło masztu głównego, usta-

wili się fanfarzyści, a tuż za nimi komen-
danci reprezentacyj skautów zagranicz-
nych i harcerstwa polskiego zagranicą.
Przed trybunami wzniesiono ołtarz polo-
wy, urządzony w stylu harcerskim. Po-
środku ołtarza stał wielki krzyż brzozo-
wy na tle lilji harcerskiej. Poniżej znaj-

dował się obraz Matki Boskiej Często-
<howskiej.

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ

10-tysięczna publiczność zajęła trybu-
ay i wszystkie miejsca wokół stadjonu.
Porządek utrzymywała harcerska służba
bezpieczeństwa. Pierwsze miejsce przed
ołtarzem zajęli ministrowie, podsekreta-
rze stanu i dyrektor protokółu dyplo-
matycznego M.S.Z. Licznie reprezento-
wany był korpus dyplomatyczny. Na o-
twarcie zjazdu przybyli także: prezes
"N.T.A., generałowie Norwid - Neuge-

bauer i Osiński, kontradmirał Świrski,
główny komendant policji państwowej.
gen. Kordjan Zamorski. Obecni byli ró-
wnież liczni przedstawiciele władz pań-
stwowych i komunalnych „instytucyj spo-
łecznych, światowego Związku Polaków z
zagranicy i t. d. *
O godz. 10.10 przybył Prezydent K. P.

Z chwilą ukazania się Prezydenta Rzpli-
tej, orkiestra harcerska odegrała hymn
narodowy. Pan Prezydent w otoczeniu
domu cywilnego i wojskowego, przewod-
niczącego śłównego komitetu zlotowe-
$o min. Kościałkowskiego i przewodni-
czącego Z. H. P. przeszedł przed frontem
ustawionych oddziałów, poczem  prze-
wodniczący głównego komitetu zlotowe-
go, min, Kościałkowski, wygłosił prze-
mówienie.

Po przemówieniu, Prezydent Rzplitej
ogłosił otwarcie zlotu, potem, przy
dźwiękach hymnu narodowego wciąśnie-
to na maszt główny sztandar o barwach
narodowych.

MSZA ŚW.

O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św.
Nabożeństwo celebrował naczelny kape-
lan Z. H. P., ks. harcmistrz Marjan Lu-
zar, w asyście księży harcerzy. Podniosłe
kazanie wygłosił ks. harcmistrz Humpola. 

Nabożeństwo zostało zakończone chóral-
nem odśpiewaniem „Boże, coś Polskę”,

Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste o-
twarcie wystawy harcerskiej, obrazującej
całokształt prac i dorobku harcerstwa
polskiego w ciągu 25 lat, Wystawa obej-
muje 5 sal,

DEFILADA

Po ustawieniu się młodzieży harcer-
skiej, rozpoczęła się defilada, którą ode-
brał Prezydent Rzplitej, Defiladę otwie-
rali uczestnicy drugiego zlotu młodzieży
polskiej z zagranicy, w liczbie około 3-ch
tysięcy.

Skolei rozpoczęła się defilada zlotu
harcerskiego, którą prowadził naczelny
komendant zlotu, Dalej przedefilowali w
kolejności członkowie kół przyjaciół har-
cerstwa i duża grupa byłych harcerzy.
Defiladę harcerek otwierała komendant-

ka zlotu harcerek. W kolejności defilo-
wały w barwnych mundurach skautow-
skich kobiece reprezentacje zagraniczne
dalej szły harcerki polskie z zagranicy:
Czechosłowacji, Francji, Holandji, Nie-
miec, Rumunji, St. Zjednoczonych, a na-  

stępnie dziewczęta zuchy w barwnych

mundurkach, a za niemi harcerki z całej

Polski. Liczne grupy harcerek i harce-

rzy wystąpiły w strojach regjonalnych,

W defiladzie wzięła również udział pol-

ska grupa harcerek z Gdańska.

Defiladę harcerzy otwierał komendant

zlotu harcerzy, płk. haremistrz lgnacy

Wądołkowski. Za nim szły reprezenta-

cje skautów zagranicznych: Austrji, E-

stonji, Francji, W. Brytanji, Węgier, Łot-

wy, Norwegji, Rumunji, harcerze polscy

z Rumunji, skauci czechosłowzccy i har-

cerze Polacy z Czechosłowacji, harcerze

Polacy ze St. Zjednoczonych, Estonji,

Francji, Belgji, Holandji, Niemiec i Wę-

gier. Dalej defilował huliec łączności,

chłopcy - zuchy i harcerze z całej Polski.

Defiladę zamykały harcerskie ochotnicze

drużyny robotnicze, które przygotowały

teren spalski do zlotu.
W defiladzie wzięło udział 15.000 har-

cerzy polskich, 8.000 harcerek polskich,

3.000 młodzieży polskiej z. zagranicy,

przybyłej na drugi złot, 2.000 skautów

zagranicznych i 2.000 harcerzy polskich
z zagranicy. Defilada wypadła b. dobrze.

Udział Polski w locie alpejskim.
W dniach od 10 do 20 sierpnia b r.

odbędą się lotnicze międzynarodowe
zawody alpejskie, organizowanę przez
aeroklub austrjacki,

Zawody te, podobnie, jak zawody w
1933 r. będą się składały ze zlotu gwiaź-
dzistego do Wiednia i właściwego lotu

alpejskiego.
Start do lotu nastąpi dnia 10 sierpnia

b. r. Trasa lotu do Wiednia wynosi naj-
mniej 1.500 klm., przelotu tego nie mo-
żna dokonywać 2-krotnie po tej samej
trasie,

Lot alpejski odbywać się będzie ponad

terytorjum 3 państw: Austrji, Szwajcarji

i Węgier. Trasa lotu jest następująca:

Wiedeń. "Graz, Knittenield, Salzburg,

Linz, Zell am See, Nótsch - Linz, Inns-

bruck, Alternhein, Bazylea, Berno. Lo-

zanna, Sitten, Alterhein, Chur (punkt

zwrotny), Innsbruck, Zell am See, Celo-

wiec, Graz, Keszthely, Siofok, Buda-

 

 

peszt, Szopron, Wiedeń, St. Pólten, Linz,
Knittenfeld, Wiener Neustadt i z po-
wrotem do Wiednia.
Do międzynarodowych zawodów al-

pejskich dopuszczone będą samoloty
sportowe, turystyczne i autożyra.
Oprócz nagród honorowych za ukoń-

czenie całości zawodów przewidziane są
3 nagrody pieniężne: 1) 3,000 szylingów,
2) 1.500 szyl., 3) 1.000 szylingów au-

strjackich.
Do zawodów tych, które zwróciły

wielką uwagę międzynarodowych sfer
lotniczych, aeroklub R. P. zgłosił ой-
cjalną ekipę, składającą sęi z 3-ch samo:
lotów typu „RWD 9". Załogi tych samo-
lotów są następujące: 1) pilot inż.

Grzeszczyk Szczepan, towarzysz Cho-

rzewski Kazimierz, 2) pilot por. Wło-

darkiewicz Andrzej, tow. Przysiecki
Fugenjusz, 3) pil. por. Grodzicki Stani-

sław, tow. Krzemieniecki Aleksander.

 

Wyroki skazujące w r. 1933
Według ostatnich obliczeń Głównego

Urzędu Statystycznego na rok 1933, w

ciągu roku skazano w Polscewyrokami

prawomocnemi ogółem 642.691 osób, w,

tem 539.645 mężczyzn i 103.046 kobiet,

Wśród skazanych znajdowało się 426.490

osób wyznania rzymsko - katolickiego,

11.056 grecko - katolickiego, 64.502 pra-

wosławnego, 65.515 mojżeszowego,

10.383 ewangelickiego, oraz 4.745 osób

innych wyznań.

Liczba skazanych dorosłych wynosiła

622.07 osób, z tego za przestępstwa prze-

ciwko państwu skazano 3.125 osób, prze-

ciwko władzom i urzędom 23.026, prze-

ciwko porządkowi publicznemu 6.794 za

fałszowanie pieniędzy i dokumentów

4,959, za zabójstwo 1.320, za inne prze-

stępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

54,086, za zniewagi 30.263, za przywłasz-

Strzeżonego Pan Bóg strzeże!
Jak unikać wypadków na jezdni

Komisarz rządu na m. st. Warszawę

wydał zarządzenie, aby z dniem 15 lipca

r. b. policja państwowa przystąpiła do

karania pieszych, niestosujących się do

właściwego przechodzenia przez jezd-

nię oraz kierowców i powożących, nie-

przestrzegających porządku ruchu. Mi-

mo bowiem kilkskrotnego podawania w

prasie do wiadomości mieszkańców obo-

wiązujących zasad zachowania się prze-

chodnia i kierowcy na jezdnii <ilka-

krotnie przeprowadzonej akcji poucza-

jącej, daje się zauważyć pieszych, prze-

kraczających skrzyżowania ulic naukos,

wyskakujących z tramwajów,przebiega-

jących przez jezdnię, wysiadających z

pojazdów od strony jezdni, a nie chodni-

ka i t p, a kierowców, jeżdżących zbyt

szybko na skrzyżowaniach i przy przy-

stankach tramwajowych, używających

hałaśliwych sygnałów lub otwartych tłu-

mików, zaś dorożkarzy konnych, jeżdżą-

cych z reguły środkiem jezdni.

Przypominamy więc, że:

1. Przechodzić należy na skrzyżowa-

niach. :

2. Na jezdnię wchodzić tylko w razie

konieczności przejścia przez ulicę lub do

tramwaju.

3. Przechodzić przez jezdnię drośą

najkrótszą lub po linachwyznaczonych,

a nigdy naukos. Przy skrzyżowaniu

przejść naprzód przez jedną ulicę, a po-

tem przez drugą. Zwracaj uwagę na zna”

ki policjanta.
 

4, Przed wejściem na jezdnię spojrzyj

w lewo, gdyż stamtąd grozi ci niebezpie-

czeństwo, a dochodząc do środka jezdni

— na prawo.
5. Idź pewnym krokiem przez jezdnię,

lecz nie biegnij. Nigdy się nie cofaj.

6. Nie wchodź na jezdnię nagle, ani z

za wozów, samochodów it. p., które za-

słaniają ci widok na nadjeżdżające z le-

wej strony pojazdy.

1. Gdy spostrzeżesz lub usłyszysz nad-

jeżdżający pojazd, nie trać głowy i nie

wahaj się, lepiej zatrzymaj się.

8. Nie stój nigdy na jezdni. Na tram-

waj lub autobus oczekuj na chodniku lub

na wysepce.

9. Nie wskakuj i nie wyskakuj z tram-

waju lub autobusu w biegu.

10. Wysiadaj z pojazdu zawsze na

chodnik, a nigdy na jezdnię, gdyż zo-

staniesz najechany.

11. Od twego zachowania się i rozwa-

gi zależy twoje życie. Pamiętaj — jezd-

nia dla pojazdów, chodnik dla pieszych.

12. Kierowcy i powożący winni prze-

strzegać zasad ruchu, a więc imwolniej

posuwa się pojazd, tem bliżej jedzie cho-

dnika. Zwalniać wydatnie na skrzyżo-

waniach i przystankach tramwajowych,

nie nadużywać sygnałów, nie otwierać

tłumików w mieście, wskazywać kieru-

nek na skrzyżowaniach i t. p.

13. Sprzedający czasopisma nie mają

prawa ws:adania i sprzedaży czasopism

wewnątrz tramwajów i autobusów.  

czenie 14.528, za kradzież 171.900, za

rozbój 1.685, za oszustwo 33.698, za pa-

serstwo 14,153, za inne przestępstwa
262.470 osób. Ogółem wymierzono do-
rosłym 74 kary śmierci, na więzienie

skazano 92.630 osób, na areszt 306.378,
na grzywny 224.880, Warunkowo zawie-
szono wykonanie kary 146.168 osobom.
Ponadto sądy skazały 20.684 nielet-

nich, w tem 19 za zabójstwo, 1.782 za in-

ne przestępstwa przeciwko życiu i zdro-

wiu, 713 za przywłaszczenie, 9.267 za

kradzież, 101 za rozbój, 1.149 za oszu-

stwo, oraz 7.653 osób za inne przestęp-

stwa.

Napad na inkasenta
Na rogu ul. Sosnowej i Siennej, Pio-

trowi Marchlewiczowi (Badowska 13),

inkasentowi prywatnemu, zastąpiło d:o-

gę trzech nieznanych mężczyzn. Gdy je-

den z nich ujął M. za klapy marynarki,

wówczas inkasent wyrwał się i zaczął u-

ciekać. Napastnicy dogonili go na rogu

Sosnowej i Śliskiej, przyczem jeden z

nich uderzył go butelką w głowę tak sil-

nie, że nastąpił krwotok, wskutek pęk-

nięcia tętnicy. Rannego przechodnie

przenieśli do pobliskiej apteki. Lekarz

Pogotowia po nałożeniu opatrunku na

rę, przewiózł ofiarę zbrodniczej napaści

do szpitala. Policja złapała jednego ze

sprawców, który podał się za Narcyza

Nawrockiego (Sienna 88). Pozostali dwaj

napastnicy zbiegli.

Złodzieje w Rembertowie
Przed paru tygodniami złodzieje za-

kradli się w nocy do mieszkania Woi-

ciecha Kolickiego w Rembertowie. Zbu-

dzony ze snu właściciel mieszkania za-

czął wzywać pomocy. Usłyszał go prze-

chodzący opodal policjant, nie zdołał

jednak ująć złodziejów, którzy żaczęli

ostrzeliwać się, nie raniąc zresztą ni-

kogo.
Policja, po dłuższem dochodzeniu,

stwierdziła, że napastnikami, którzy o-

kradli mieszkanie Kolickiego byli: Jan

Dębski, Stefan Mikołajczyk i Stanisław

Płachcik.  Złodziejów aresztowano i

przekazano do dyspozycji władz sądo-

wo-śledczych.

44 sfiar bójek i napadów
"W ciągu nocy z soboty na niedzielę

oliarami bójek i napadów w różnych

punktach miasta padło 14 osób.

 

 

Utrudnienia w korzystaniu z biletów miesięcznych

W ostatnich czasach bardzo się rozpo-
wszechnily t. zw. miesięczne bilety kole-

jowe. Zdawałoby się, że kolej ze wzglę-

du na swój interes finansowy, winna u-

łatwiać pasażerom nabywanie tych bile-
tów. Tak jednak nie jest. Kto chce ku-

pić bilet miesięczny, płacąc zgóry za

miesiąc przejazdów, musi przejść nielada

katusze.
Jeden z czytelników następująco je

opisuje:
„Zgłosiłem się do okienka na dworcu

Gdańskim, dowiedziałem się, że w o-
kienku tem miesięczne bilety nie są
sprzedawane. Udałem się do innego o-
kienka i tam mi oświadczono, że owszem
bilet miesięczny mogę kupić, ale muszę
przedtem zaopatrzyć się w formularz
zgłoszenia w okienku, przy którem przed
chwilą byłem. Odbyłem więc drogę po-
wrotną. Wokienku doręczono mi formu-
larz i pobrano 10 groszy, prawdopodo-
bnie tytułem zwrotu kosztów druku.
Wróciłem do okienka z miesięcznemi bi
letami, wypełniłem formularz i dosta-
łem tam żelazną ramkę, Zapłaciłem za
ramkę 1 zł. 80 gr. i 10 gr. tytułem ja-
kiejś dodatkowej apłaty, podobno na
Fundusz Pracy. Otrzymałem ramkę i
proszę o bilet. Pada na to odpowiedź, że
muszę wypełnić drugie zgłoszenie, bo na
podstawie pierwszego wydano mi ramkę.
Wracam znowu do poprzedniej kasy
płacę za druczek 10 groszy i przycho-
dzę ponownie do okienka, śdzie mi sprze-
dają bilet miesięczny, biorąc jeszcze raz

10 groszy tytułem dodatkowej opłaty.
Nielicząc więc ceny ramki i biletów,

czterokrotnie musiałem uiścić opłaty po
1u gr. i straciłem około godziny czasu.
Przyzna Pan, Panie Redaktorze, że za-

kup biletu miesięcznego jest połączony z

 

Eksm sia kolei

dojazdowych
Serję spraw sądowych o usunięcie ko-

lejek dojazdowych powiększyła ostatnio
sprawa, wytoczona przez dr, Juljana Śla-
skiego przeciwko Elektrycznym  Kole-
jom Dojazdowym 0 usunięcie z placu

doktora we Włochach pod Warszawą to-
ru kolei i wszelkich urządzeń  kolejo-
wych, samowolnie bez zgody i wiedzy
doktora na jego placu przez Towarzy:
stwo zainstalowanych.
Doktór Ślaski w swoim czasie, gdy do-

wiedział się o bezprawnem zajęciu jego
placu przez koleje zaproponował Towa-
rzystwu sprzedaż placu. Towarzystwo

nabycia placu odmówiło, jednak toru ko-
lejiowego nie usunęło, Wówczas dr. Śla-
ski wystąpił na drogę sądową i sąd okrę-
gowy w Warszawie nakazał usunięcie z
placu toru kolejowego z wszelkiemi u-
rządzeniami kolejowemi Towarzystwa i
oddanie placu w posiadanie prawego
właściciela.
W imieniu doktora Ślaskiego stawał

adw. Jan Optat Sokołowski. Elektrycz-
nych kolei dojazdowych bronił adw. Wa-
cław Minkiewicz. Sądził sprawę sę-
dzia Bar.

Znesene haraczu
mięsnego

Od dn. 18 b. m. rynek mięsny w War-
szawie pozbawiony zostanie haraczu,
który odbijał się ujemnie na kalkulacji
cen mięsa w detalu. Mianowicie, różne

organizacje handlowo - rzemieślnicze
branży mięsnej pobierały od członków
swoich składki w postaci pewnych opłat
od sztuki bitej lub kupionej. Wytwa-
rzał się jakby nowy podatek obrotowy.
Na mocy porozumienia Komisarza Rzą-
du z zarządem miasta postanowiono zli-

kwidować niepotrzebny haracz. Wła-

dze administracji ogólnej zwrócą szcze-
gólną uwagę na niedopuszczalność po-
bierania składek we wspomnianej for-
mie. Winni będą pociągani do surowej
odpowiedzialności. (Om).  

olbrzymiemi trudnościami, które nieje-

dnego mogą zniechęcić do korzystania z

tych biletów. Czy nie byłoby wskaza-

ne uprościć biurokrację w tej dziedzinie

i sprzedawać bilety w jednej kasie, któ-

raby załatwiała wszystkie formalności.

Należy pozatem zmniejszyć liczbę „dru-

ków”, Przecież na podstawie jednego

zgłoszenia można sprzedać i bilet i ram-

kę. Wogóle nie wiem poco jest zgło-

szenie, przecież wystarczy bilet sprzedać

i zanotować w książkach o fakcie sprze-

daży.

Jeśli przyjmiemy, że z biletów mie-

sięcznych korzysta w Warszawie kilka-
dziesiąt tysięcy osób, to zrozumiemy, jak
olbrzymią ilość czasu traci ta cała rzesza
na zakup biletu. Pozatem bilety powin=

ny być sprzedawane z ważnością nie od
1 każdego miesiąca, lecz tak, jak to jest

zagranicą, z ważnością miesiąca od daty
sprzedaży, która to data winna być na

bilecie ujawniona, W ten sposób rozło-
ży się sprzedaż tych biletów miesięcz-
rych na wszytkie dni miesiąca, nie ski-
pisjąc tej sprzedaży na trzy lub cztery

dni w miesiącu i nie każąc pasażerom

wystawać w kolejkach.

 

Echa zgonu

prof. Drabika

Po 2 latach zakończono dochodzenie
w sprawie prof. Meisnera, w związku ze
śmiercią ś. p. Drabika. Władze sądowo-
śledcze zasięgały w tej sprawie opinji
kilku wydziałów medycznych uniwersy-
tetów w kraju i po otrzymaniu orzecze-
nia lekarskiego z uniwersytetu w Krako-
wie, sporną kwestję uznano za wyjašnio-
ną. Profesorowie krakowscy poddali
krytyce potrzebę zabiegu chirurgiczne-
go, podnosząc fakt niezbadania stanu
serca pacjenta przed operacją.

Prokurator, opierając się na tych da-
nych, sporządził akt oskarżenia i prze-
słał go do sądu okręgowego.

Prof; Meisner oskarżony jest o nie-

umyślne spowodowanie śmierci. prof.

Drabika, a przyszła rozprawa sądowa

budzi duże zainteresowanie sfer lekar-

skich.

Dzieci zatrute zabawkami

Notowane są, zwłaszcza w okresie let-

nim, częste wypadki gastrycznego zatru-

cia dzieci. Zwykle lekarze przypuszcza-

ją, iż mają do czynienia z zatruciem złem

mlekiem lub nieświeżem pieczywem. Do-

piero ostatnio zwrócono uwagę naistot-

ne powody zatrucia. Mianowicie, jak

stwierdzili niektórzy lekarze, chore

dziecko bawiło się zabawką pomalowaną

szkodliwą dla zdrowia farbą. Są to prze-

ważnie zabawki tańsze, niewiadomego po-

chodzenia, sprzedawane na bazarach. Wy-

twórcy tych zabawek, pomimo wyraźnego

zakazu władz, używają barwników nieod-

powiednich. Obecnie będzie zwrócona
szczególna uwaga na fabrykację zaba-

wek, (Om)

Zawody szybowcowe
W celu podniesienia sprawności i wy-

robienia rutyny zawodniczej pilotów
szybowcowych Aeroklub Rzplitej Pol-
skiej urządza w czasie od 22 września
do 6 października r. b. na szybowisku
w Ustianowej ogólno-polskie zawody
szybowcowe.

Kierownikiem tegorocznych zawodów
jest płk. B. Stachoń. Piloci biorący u-
dział w zawodach zostaną podzieleni na
3 grupy. Do zawodów dopuszczone zo-

staną kadłubowe szybowce treningowe

i wyczynowe, wyłącznie polskiej kon-

strukcji. Regulamin zawodów podany

będzie do wiadomości publicznej w po-

czątkach sierpnia r. b.

iriii

Obrady międzynarodowej konfederacji
studentów

odbędą się w Czechosłowacji

W dniach od 28 lipca do 8 sierpnia r.

b. odbędzie się w Czechosłowacji do-

roczny kongres międzynarodowej konfe-

deracji studentów (CIE). Obrady kon-

gresu toczyć się będą od 28 lipca do 3

sierpnia w Pradze, w dniach 4 15 sierp-

nia w Trenciańskich Teplicach, oraz w

dniach od 6 do 8 sierpnia w Bratislawie,

Na kongresie omawiany będzie szereg

aktualnych zagadnień, dotyczących wy-

miany praktyk wakacyjnych, wzajem-

nych stosunków młodzieży akademickiej

poszczególnych krajów, ogólnej sytuacji

młodzieży akademickiej, pómocy uzdol-

nionym, bezrobocia: wśród absolwentów

wyższych zakładów naukowych i t. d.

Z okazji kongresu odbędzie się szereś

przyjęć i uroczystości oficjalnych, m. iń.

garden party u prezydenta Masaryka.

Udział w obradach kongresu przyobieca-

li min. Benesz i poseł czeskosłowacki w
Paryżu dr. Osusky.
Na kongres udaje się delegacja z Pol-

ski. W obradach poszczególnych komi-

syj kongresu wezmą udział delegaci a-

kademickiego Związku sportowego, kó-

ła Medyków U. W., oraz przedstawiciele

młodych prawników. |



 

 

8 Regaty skończone. Załogi odpoczywa-
ją, oraz zwiedzają miasteczko, Visby —
to mała mieścina, którą rok rocznie od-
wiedza tysiące turystów, położone na
wyspie (Gotlandja) wśród skał, okryta
gęstą i bujną zielenią. Wąskie, strome u
liczki, pnące się to w górę, to w dół peł-
ne są rowerów i samochodów, pędzą-
cych z zadziwiającą szybkością. A przy-
tem grobowa cisza. Nie słychaać ni
dzwonków ni sygnałów samochodowych.
Frzy każdym domku ogródek, skromnie
a wzorowo utrzymany. W mieście mnó-
stwó ruin — to pozostałość po czasach
pirackich. Mieszkańcy dawnych Visby
byli piratami, a ograbiwszy jakiś port
wracali do siebie i budowali świątynie,
byprzebłagać Boga. Dookoła miasta cią-
śnie się wysoki mur, dotąd starannie u-
trzymany — także pozostałość z tych
czasów. `
Pobyt w Visby przedłużył się spowo

du silnych sztormów i deszczu. W sobotę
w południe podnieśliśmy żagle į adaliśmy
się w kierunku Sztokholmu. Inni wrócili
do Gdyni. Nam towarzyszy Knež. Opu
szczamy port i wpadamy w sztorm. Al-
batros kołysze się silnie, Fala za falą u-
derza w dziób i wkrada się na pokład,
Zerwał nam się szkot (lina) od foka,
który z trudnością przymocowaliśmy.
Wraz z wieczorem uspokoił się wiatr,
lecz fala się nie zmniejszyła, bo morze
zbyt silnie się rozszalało.  

SPORT
Wśród miljona wysp

Wyjazd z Visby — Sztorm na morzu
(Od własnego korespondenta)

W nocy mijamy północny cypel Got-
landji i wczesnym rankiem wjeżdżamy w
fjordy. Przez 24 godziny płyniemy wśród
wysp, których nie widać końca. Płynie-
my pod motorem, holując Kneža przej-
ścia bowiem między wyspami są bardzo
rzadkie i obawiamy się by nie nie naje-
chać na mieliznę lub skałę podwodną.
Zresztą płyniemy pod wiatr, którego
prawie niema. Morze zupełnie spokojne
odbija przybrzeżne skały, Oczy nasze
utkwione są na mapie i morzu. Szukamy
latarń, .boi, wiech i tyczek, wskazuią-
cych drogę. Obok jednej z wysp płynie-
my o 2 m. od brzegu. Skóra cierpnie,
porównujemy głębokość na mapie, a ta
wskazuje 40 m.
Przepływamy Kanholm Fjord, Sandó

Fjord, Grinda Fjord i mnóstwo  mniej-
szych, Tak powoli mkniemy naprzód,
podziwiając różnorodność krajobrazu.
większy. A my nadal płyniemy wśród
niej tu i ówdzie bieli się lub czerwieni
maleńka, drewniana willa, artystycznie i
gustownie wykonana. Inne wyspy znów
straszą swą nagością i wielkością ka-
mienia. Na ich grzbietach czasami pora-
stają mchy i porosty.

Im bliżej Sztokholmu tem większy pa-
nuje ruch na morzu. Mija nas mnóstwo
parostatków — tramwaie morskie —
jachtów i motorówek. Zdala nas wita-
ją i zdeimują czauki.
Po drodze spotykamy krąžownik, dwa

 

Boje piłkarskie
WARSZAWIANKA ZWYCIĘŻA

CRACOVIĘ
Spotkanie dwu ostatnich drużyn w ta-

beli ligowej Warszawianki i Cracovii
wywołało w Warszawie znaczne zainte-
resowanie i mimo niepomyślnej pogody
zgromadziło na boisku Warszawianki po-
nad 2.000 widzów.
Mecz był bardzo ciekawy, chociaż nie

stał na zbyt wysokim poziomie. Przy-
czynił się do tego zresztą rozmiękły te-
ren. Warszawianka odniosła zasłużone
zwycięstwo, była bowiem jako całość,
lepsza od przeciwnika i walczyła ambit-
niej. Przewaga Warszawianki zaznaczy:
ła się szczególnie w pierwszej połowie,
podczas gdy po przerwie walka była
mniej więcej równorzędna.
Prowadzenie zdobył dla Warszawian-

ki Knioła, wyrównał przed przerwą
Malczyk. Decydujący punkt zdobył pod
koniec spotkania Zwierz, z rzutu wolne-
śo, z odległości 30 metrów. Pod koniec
meczu gra staje się ostra, której ofiarą
padł Zieliński, zniesiony z boiska. po
odniesionej kontuzji. A że prócz tego Ki-
sieliński został usunięty z boiska za kop-

nięcie Ziemiana, Cracovia kończyła
mecz w dziewiątkę,

U zwycięzców najlepsi byli w ataku
Smoczek i Knioła, a w obronie Zwierz,
U pokonanych wyróżnić można Kisieliń-
skiego, Malczyka, Pająka i Radwań-

skiego. :
Cracovia wystąpiła z Kossokiem a

Warszawianka z Ziemianem,
Ogólny wynik spotkania 2:1 (1:1) dla

Warszawianki.
SENSACYJNE ZWYCIĘSTWO

ŚLĄSKA
W Świętochłowicach Śląsk pokonał

Wartę aż 3:1 (1:1). Warta była technicz-
nie lepsza od przeciwnika, a w pierw-
szej połowie górowała nawet o klasę, a-
le nie wytrzymała do końca tempa, a po-
zatem załamała się nerwowo. Pierwszą

bramkę zdobyła Warta przez Kryszkie-

Kolarskie m strzosiwa
Pękne zwycięstwo reemigranta
W niedzielę, na szosie radomskiej ro-

zegrane zostały XV kolarskie mistrzostwa

Polski na szosie. Do tych mistrzostw

zgłoszono ogółem 84 zawodników, z

których na starcie stanęło 69. Zbardziej

znanych zawodników zabrakło nastarcie

Kapiaka Józefa, który prawdopodobnie

nie wyleczył jeszcze naderwanego ścięg-

na, następnie Stefańskiego Józefa (lekarz

zabronił mu startować) i Targońskiego (u-

legł w dniu wczorajszym wypadkowi)

Start nastąpił z jednogodzinnem opóź-

nieniem. Zawodnicy wyruszali nie w

dwuminutowych odstępach, a co minutę.

Pomimo deszczu, na starcie tłumy pu-
bliczności. Większość zawodników wy-
ruszyła w gumowych pelerynkach, wzglę-

dnie płaszczach.
Ogółem ukończyło wyścig 50 zawodni-

ków. Przeciętna szybkość wynosiła 33,390

klm/godz Jest to szybkość, jak na fatal-

 
 

wicza, który dobił strzał Lisa. Śląsk wy-
równał przez Goda, a po przerwie, z
przypadkowego zresztą strzału Więcka,
uzyskał'prowadzenie. Wystarczyło to, a-
by Poznańczycy się załamali i oddali
przeciwnikowi jeszcze jeden punkt.
Część winy ponosi tu zresztą Fontowicz
w ich bramce, Widzów około 5.000.

ADMIRA — POGOŃ 6:0
Po sobotnim zaszczytnym wyniku nie-

rozstrzygniętym 2:2 z wiedeńskimi za-
wodowcami Admiry poniosła Pogoń w
niedzielę klęskę aż 0:6! Widać sobotni
wysiłek drogo ją kosztował, goście zaś
za wszelką cenę starali się zrehabilito-
wać. Wszystkie bramki dla Admiry
zdobył najlepszy jej gracz Durspekt. Po-
goń grała, tym razem, bardzo słabo. Na-
tomiast Admira doskonale i „śniotła”
cały czas, wykazując wysoki poziom gry.
Z Pogoni zadowolili jedynie Albański,
Zimmer i Borowski. Widzów około
3.000.

PORAŻKA Ł. K, S. W ŁODZI

Niepokonany na własnem boisku Ł K.
S. przegrał w niedzielę niespodziewanie
z krakowską Wisłą w stosunku 1:2.
Bramki zdobyli dla gości Artur i Łyko,
a dla Ł. K. S. — Król. Widzów 4.000.

TABELA LIGOWA
Po niedzielnych zawodach o mistrzo-

stwo Ligi, na pierwszem miejscu znajdu-
je się w dalszym ciągu Pogoń przed Gar-
barnią.

gier st. pkt. st. br.
1) Pogoń 10 13:7 27:13
2) Garbarnia 9 12:6 17:10
3) Ruch 10 128 — 20:17
4) L. K. S. 10 12:8 18:14
5) Warta 10 11:9 24:17
6) Wisła 10 Te 25.22
7) Legja 11 9:43 1921
8) Śląsk 9 9:9 15:23
9) Polonia 9 7:11 10:20

10) Warszawianka 9 6:12 14:22
11) Cracovia 9 4:14 9:19

Polski
Nanierały

ne warunki, bardzo dobra, co świadczy o
wysokim poziomie naszego kolarstwa

szosowego,
Po obliczeniu czasów, tytuł mistrza

Polski na rok 1935/36 zdobył reemigrant
z Francji, Napierała, występujący w bar-
wach Fortu Bema,
Techniczne wyniki zawodów przedsta-

wiają się następująco: 1) Napierała
(Fort Bema) — 6:19:20, 2) Olecki (Iskra
Warszawa) — 6:24:21, 3) Kiełbasa
(Fort Bema — 6:29:30, 4) Konopczyński
(Świt Warszawa) — 6:30:30,6, 5) Góral
(Orkan Warszawa) — 6:32:26, 6) Mi-
chalak (Fort Bema) — 6:34:18, 7) Igna-
czak (Prąd Warszawa) — 6:34:32, 8)
Zieliński (Skoda Warszawa) — 6:40:30,
9) Rurański (Tempo Wielkie Hajduki)—
6:41:50, 10) Więcek (Resursa Łódź) —

6:42:03.  

— Sztokholm
SZTOKHOLM, w lipcu

kontrtorpedowce i łódź podwodną
szwedzkiej marynarki wojennej. Ściąga
my banderę, Szwedzi nam odpowiadają.
Przed statkami marynarki wojennej bo-
wiem wpierw się salutuje, jachty zaś
szwedzkie nam pierwsze muszą oddać
cześć.

Na horyzoncie — w dali błyszczy zło-
ta kula — to kopuła nowego ratusze
Sztokholmu, wykonana ze szczerego zło-
ta. Im bliżej portu, tem ruch jeszcze
większy. A my nadal płyniemy wśród
wysp. Sam bowiem Sztokholm to także
wyspa, okolona zewsząd wodą, Na mo-
rzu mkną liczne motorówki, luksusowo
urządzone — to samochody morskie.
Widać z nich dostatek, jaki panuje w
Szwecji.

Zerwał się lekki wiatr i wraz z nim
wieżdżamy do portu. Bandera polska
dumnie się kołysze na rufie, a Orzeł
Biały twarzą zwrócił się ku miastu. Pol-
ski ptak wita stolicę Szwecji.

Rozglądamy się dookoła, szukając
miejsca na przystanek. Zauważono nas
w Yacht Klubie Królewskim — S. S S.
i przysłano bosmana, który wskazał nam
miejsce. Jeszcze nie wiechaliśmy do przy
stani klubowej, a już obok flagi szwedz
kiej, fińskiej i norwedzkiej zawisła bia-
ło-czerwona flaga polska. Przymocowa-
liśmy się przy bofi, tuż obok nas Knež.
a z drugiej strony Wojewoda Pomorski—

A. Z. M. Gdańsk, który przybył na dru-

& dzień z Farasundu, gdzie odbywał się
od 2 do 6 lipca zjazd jacht klubów, w
którym brał i udział Y. K. P.
Po całodziennej podróży wśród malow-

niczych okolic, zmęczeni uda'emy się na
spoczynek. Słońce krwawo zaszło, nieco
się zmieniło — by za parę chwil znów
się ukazał świt. Szwecja nie zna nocy
a szczególnie Sztokholm. Wiecznie tu
panuje jasność, która myli nam rachubę
czasu. Zresztą straciliśmy już orjentację,
obojętnem jest dla nas czy to poniedzia

łek, czy sobota, czy wieczór, czy połud-
nie, Na drugi dzień zwiedzamy miasto.
Samochód mknie za samochodem. Dużo
taksówek i to bardzo pięknych i tanich.
Podziwiamy zamek królewski, parla-

ment, operę, teatr dramatyczny i inne
okazałe gmachy. Obiad zjadamy na 22
piętrze, patrząc z góry na Sztokholm i
przepiękną okolicę. Lasy, wyspy i woda
ciągną się we wszystkich kierunkach.

Obiad drogi i słodki. Mięso słodkie,
śledź, chleb, ziemniaki — jednem sło-
wem wszystko słodkie, Piwo i papiero-
sy gorsze o wiele od naszych..
Po obiedzie uda'ę się na peryferie

Sztokholmu, chcę poznać „biedę szwedz-

ką”, lecz nigdzie jej nie znajduję. Wszę-
dzie czystość i porządek. Ruch kiero-
wany automatycznie, a ludność przestrze

ga przejścia po ulicach. Po przechod-

niach też nie widać biedy. Piękne wysta-
wy i olbrzymie magazyny —lecz wszyst-

ko drogie.
Stolica Szwecji — Sztokholm zrobiła

na nas miłe wrażenie. Ludność bardzo

grzeczna, policjanci chętnie udzielają

informacyj. Rozmawiamy w języku nie-

mieckim, lecz więcej na migi, bo mało

bardzo osób rozumie go,

Kończy się czwartek, Przed dwunastą
podniesiemy żagle i jedziemy do Helsi-

nek.
Damazy Czwójdak

 

Różne w
DZIŚ ZAWODY KOLARSKIE

Zapowiedziane na niedzielę przez

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów

Międzynarodowe wyścigi kolarskie na

Dynasach, zostały z powodu niepogody

przełożone na dziś, na poniedziałek na

godz. 8-mą wieczorem.

Startować będą dwaj znakomici zawo-

dnicy niemieccy Wiemer i Kónig, a z za-

wodników polskich — mistrzowie Polski

Pusz i Włodarczyk, oraz Frączkowski,

Einbrodt, Łączyński, Dubrawski, Panak,

Szandurski, Stahl i inni.

ŚLUBOWANIE OLIMPIJCZYKÓW
WE LWOWIE

Przed meczem Admira — Pogoń, od-

było się ślubowanie olimpijczyków Iwow-

skich. Ślubowanie złożyli: Albański i Ma-

tjas (piłkarze), Kasprzak i Sokołowski

(hokeiści) oraz Frantz (szermierz).

O PUHAR DAVISA

Mecz finałowy o puhar Davisa w strefie

europejskiej pomiędzy Niemcami a Cze-

chosłowacją zakończył się niespodziewa-

nie wysokocyfrowem zwycięstwem Niem-

ców 4:1.
W niedzielę Niemcy 6dnieśli 2 zwy-

cięstwa: Cramm pokonał po ciężkiej wal-  

Polsty jeźdźcy zagranicą
Na czwartem miejscu w puharze Narodów w Lucernie
W najważniejszym konkursie jeździec

kich zawodów w Lucernie, konkursie
drużynowym o puhar Szwajcarji (Puhar

Narodów) pierwsze miejsce zajęła dru-

żyna irlandzka bez punktów karnych

przed Szwajcarją — 24 pkt. i Belgją 35

pkt. Polska zajęła czwarte miejsce z 39

pkt. Włochy odstąpiły w czasie rozśry-

wek, nie mając szans ukończenia. W

skład polskiej drużyny wchodzili: Gu-

MICKUNAS NAJLEPSZY Z NASZYCH

W/ Doeberitz pod Berlinem zakończył

się wielki międzynarodowy przed . olim-

pijski konkurs jeździecki „Military Trop-

hy”, przy udziale kilkudziesięciu jeźdź-

ców 10 państw Europy. Ostateczne zwy-

cięstwo odniósł Niemiec Stubbendorf na

koniu Nurmi, od pierwszego dnia prowa-
dząc w zawodach.
Z jeźdźców polskich por. Mickunas

1. Stubbendort (Niemcy) na

2. Grand Jean (Danja) 9

3. Lippert (Niemcy) =

4, Von Ploetz» (Niemcy) =

5. Tonnet (Holandja) W

6

7.

8
9

 
„ Von Trotha (Niemcy) 5

, De la Moussay (Francja) „.

. Endródy (Węgry) «
, Kahn (Holandia)

10. Neckelman (Niemcy) "
11. Varkonyi (Węgry) x

12. Jousseaume (Francja) :

13. Lunding (Dania) dž

14. Mickunas (Polska) %

15. Feruzzi (Wlochy) й

W ostatnim dniu międzynarodowych

zawodów hippicznych w Lucernie roze- |

grano konkurs o wielką nagrodę Lucer-

ny. Zwyciężył Włoch major Lequio na

koniu Nereids. Drugą i trzecią nagrodę

zdobyli Irlandczycy. Z Polaków Szo-

towski na Warszawiance, Mossakowski
na Wenecji, Galica na Savannah i Szo-
sland na Milordzie, będąc najlepszym w

drużynie. й

W ciężkim konkursie o nagrodę Weg-
genhorna (wysokość przeszkód 140 cm.)

zwyciężył Francuz, por. Castries na Te-

nace przed Szwajcarem, Belgiem i Wło-
chem. Z Polaków Szosland na Zapale był
10-ty, a Komorowski na Wizji — 14-ty.

W BERLINIE

sklasyfikował się na 14-tem miejscu w

ogólnej klasyfikacji. Nie jest to wynik,

mogący napawać dumą, ale w każdym

razie nie kompromitujący, jeśli się we-

źmie pod uwagę niezwykle silną konku-
rencję i udział najlepszych jeźdźców

Niemiec, Francji, Włoch, Węgier i t. d.

Ogólna klasyfikacja zawodów przed-

stawia się następująco:

koniu Nurmi — 21 pkt. .
„ Grey Friar — 47,8 pkt.
„ Granit — 499 ,

„ Fasan — 45 „
„ Harlekin |— 853 ,
„ Magnet —1027 „
„ roise —1071 4
„ Merkur —126,1 |
„ Espoir —1396 „
„ Kurfūrst —140,5 ,

„ Lump —1420 „
„ La Nounou —1458 |
„ Weser —161,0 ,

w. Walczyk —1774 ‚
„ Nogeto —183,4 ,

sland na Zapale zdobył 8-mą nagrodę.

W poniedziałek jeźdźcy polscy wy=

jeżdżają do Spaa, na międzynarodowe

zawody, które rozegrane zostaną w

dniach 20 — 28 lipca b. r.

Kobiece mistrzostwa lekkoatietyczne
Słabe wyniki. — Wejówna i Kweśniewska

jeszcze ne w formie

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski

pań w Krakowie przyniosły naogół słabe

wyniki, Jedyną ich okrasą były wyniki

bezkonkurencyjnej Walasiewiczówny,któ-

ra wygrywała jak chciała, zwłaszcza na

200 m. uzyskując doskonały czas.

Pozostałe nasze mistrzynie zawiodły.

Wajsówna wygrała rzut kulą i skok

wzwyż dobrym wynikiem, ale za to w

dysku uzyskała zaledwie 38,74 m., przy-

czem dość poważnie zagroziła jej tu Cej-

zikowa. Pocieszajmy się, że to dopiero

pierwszy występ Wajsówny, że jeszcze

zdoła zawiązać walkę z Mauermeier o re-

kord świata.
Blado też wypadła

rzucie oszczepem.
Wogóle wyniki zawodów były mierne,

rzucające cień na naszą lekkoatletykę

kobiecą.
* Wyniki szczegółowe:

60 m. Walasiewiczówna (Grażyna) w

czasie 7,8 sek. przed  Kałużową ' (Sta-

djon) 8,1, Freiwaldówną (Makabi), Prei-

sówną (Legja), Książkiewiczówną  (So-

kół - Bydgoszcz) i Szajnówną (AZS —

Poznań).

100 m. — Walasiewiczówna 12 sek.

przed Kałużową 12,9, Książkiewiczówną,

Kwaśniewska w

 

adomości
ce Menzla 6:2, 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, a Hen-
kel Caskę 2:6, 7:5, 6:4, 6:0.

Niemcy w ten sposób. zdobyły po raz
trzeci mistrzostwo strefy europejskiej w
walkach o puhar Davisa. Obecnie wal-
czyć będą z Ameryką. Zwycięzcą strefy
amerykańskiej, w Londynie. Zwycięsca
tego meczu spotka się z posiadaczką pu-
baru, Anglją, o pierwsze miejsce w roz-
grywkach,

DRUŻYNOWY PIĘCIOBÓJ ATLETÓW
Na stadjonie Wojska Polskiego odbył

się drużynowy pięciobój atletyczny o
mistrzostwo Warszawy. Pierwsze miej-
sce zdobył W. K. $. Legja, osiągając
1.237 punktów przed R. K, S. Prąd —
1.195 pkt, i drugą drużyną W. K. S. Le-

gia. 3
W poszczególnych konkurencjach

zwyciężyli: w rzucie kulą: Hebda (Le-
gia) 11,10 m. przed Merkerem (Leśja)
10,95 i Gajewskim (Prąd) 10,50 m.: w
skoku w dal: Gaiewski (Prąd) 5,22 m.
przed Hebdą 5,15 i Merkerem 5,05 m.: na
100 m,: Hebda 12,8 s. przed Merkecem
12,9 sek, i Mianowskim (Prąd) 13 sel,  w podnoszeniu ciężarów: Merker 110 kg.
przed Hebdą 95 kg. i Gajewskim 87,5 kg.,

Mondralówną (Warszawianka), Batiu-

kėwną i Piasecką.

200 m. — Walasiewiczówna 24,5 przed

Kałużową 28,1 i Mondralówną, Seśną i

Nowacką.

800 m. — Świderska (AZS — Poznań)

2:33,4 przed Horstejnówną (Hasmonea—

Lwów) 2:37,4, Nowacką (AZS — War-

szawa) 2:39,4, Głażewską (IKP Łódź) i

Zagórską (Czeladź).

80 m. przez płotki — Freiwaldówna

(Makabi — Kraków) 12,4 przed Hoffma-

nówną (Stadjon — Chorzów), Kałużową

i Šwiderską.

Szialeta 4 X 100 m. — Stadjon Cho-

rzów 55 sek. przed AZS II Poznań 55,6,
Warszawianką, AZS I-ym Poznań i Ma-

kabi Kraków.
Sztaiety 4 X 200 m. — Stadjon Cho-

rzów 1:56,8 przed AZS I Poznań 1:57,6,
Warszawianką, AZS II Poznań i Pogo-

nią.
Skok wdal z miejsca — Paliszewska

(SKS — Sosnowiec) 225 m. przed Kwaś-
niewską (ŁKS) 222 cm. Świderską 221
om., Mazurówną (Cracovia) 219 cm., Si-
korzanką (Stadjon — Chorzów) 217 cm.

i Orzełówną (Stadjon).
Skok wdal z rozbiegiem — Duninówna

(AZS — Poznań) 4,98 m. przed Słom-
czewską (Wima) 4,93, Wenzlówną 4,92,
Kwaśniewską 4,84, Freiwaldówną i Świ-

derską.

Skok wzwyż — Wajsówna (Sokół —
Poznań) 141 cm. przed Orzełówną 136
cm., Janowską (Poznań) 136 cm. Wi-

śniewską (Sokół — Grudziądz) — 136
cm., Paliszewską (Sosnowiec) —136 cm.
i Mazurówną 131 cm. +
Rzut kulą — Wajsówna 11,85 m. przed

Cejzikową (AZS — Warsz.) 11,04 cm,
Kwaśniewską 10,37 cm, Dutkėwną

(Warszawianka) 10,15 m., Skirliūską (So-
kół — Kraków) 9.60 m. i Kryżanką

(Warta).

Rzut dyskiem — Wajsówna 38,74 m.
przed Cejzikową (36,02 m., Gackowską

(Sokół — Grudziądz) 35,12 m, Kryżanką

(Warta), Batiukówną (Strzelec — Lwów)

i Paliszewską (SKS — Sosnowiec).

Rzut oszczepem — Kwaśniewska (ŁK
S) 36,56 m. przed Smętkówną (Warsza-

wianka) 32,35 m., Cejzikową 31,53 m.
Sikorzanką 29,91 m. i Świderską 28,28 m.
Organizacja zawodów była bardzo

sprawna. Publiczności, mimo deszczu, ze-
brało się około 2.000.

P TV]

wreszcie na zakończenie odbyły się
walki.

Indywidualnie najlepszy wynik osią-
śnął Hebda, zdobywając 397 punktów,

 

     



 

Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie zmienne ze skłon-

nością do burz i przelotnych desz-

czów. Lekki wzrost temperatury,

Słabe wiatry z północo-zachodu i

zachodu.

DYŻURY APTEK: х
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki: ы

Apteka Rostkowskiego Kalwaryj-

ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,

Apteka  Augustowskiego — Kijowska 2

Apteka Frumkina — Niemiecka 23.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Uroczystość św. Wincentego

a Paulo. Dnia 19 lipca w święto pa-

trona naszego Stowarzyszenia Św.

Wincentego a Paulo — odprawioną

zostanie Msza św. na inteńcję Sto-

warzyszenia o godz. 9-ej w kościele

OO. Misjonarzy, na którą zaprasza

wszystkich członków oraz sympaty-

ków Rada Centralna Stowarzysze-
nia.

Z MIASTA.
— Wycieczka z Czechosłowacji.

W dniu wczorajszym w Wilnie ba-

wiła większa wycieczka młodzieży i
akademików z Czechosłowacji. Wy-

cieczka zwiedziła miasto, przyczem

zapoznała. się z historycznemi za-
bytkami Wilna. Wycieczkę opro-
wadzali profesorowie U.S.B. (h)
— Lustracja w Hali miejskiej. W

dniu wczorajszym w Hali miejskiej

oraz przyległych ulicach komisja lu-

stracyjna dokonała lotnej lustracji
straganów oraz sklepów spożyw-
czych.
"dów oraz 30 straganów, w których
stwierdzono znaczne uchybienia pod
względem sanitarnym.  Właścicieli
tych straganów pociągnięto do od-
powiedzialności karno-sądowej.  (h)
— Statystyka Pogotowia. We-

dług danych statystycznych w ciągu
ub. miesiąca Pogotowie Ratunkowe
w Wilnie zanotowało 136 wypad-
*ków. Z czego 17 samobójstw, 14 po-
kaleczeń w mieście, 29 bójek ulicz-
nych oraz 40 wypadków innych

— Spęd bydła, W. ub. tygodniu
na tan$ miejski spędzono 1678sztuk |

Zbadano przeszło 16 zakła-; 
| terenie m, Wilna i Kalwarii.

ukarana 7-dniowym

SPRAWY KOLEJOWE.
— Powrót dyrektora K. P. inż.

Falkowskiego. P. dyrektor Kolei
Państwowych w Wilnie, inż, Kazi-
mierz Falkowski, powrócił 15 lipca
r. b. z objazdu inspekcyjnego linij

kolejowych do Wilna i objął urzę-

dowanie.
— Robotnicze bilety tygodniowe.

Wprowadzone przez Ministerstwo
Komunikacji na Polskich Kolejach
Państwowych robotnicze bilety ty-
godniowe uprawniają — jak komu-
mikuje nam Dyr. Okr. Kolei Państw.
w Wilnie — za cenę trzech prze-
jazdów dwustronnych, do odbycia
siedmiu przejazdów: jednostronnych,

ważne są wszakże nie w ciągu sie-

dmiu dni od daty nabycia, lecz od
poniedziałku danego tygodnia do
najbliższej niedzieli włącznie.

Bilety te sprzedawane są с0-
dziennie w kasach kolejowych, bo-
wiem przywiązana do biletów tych
znaczna zniżka sprawia, że nawet

niezupełne ich wykorzystanie wy-
pada taniej, niż taka sama ilość
przejazdów za biletami normalnemi,

Warunki korzystania z robotni-
czych biletów tygodniowych ogło-
szone są w taryfach i uwidocznione
na każdym bilecie.

Robotnicy, nabywający bilety
podobne, winni dla uniknięcia nie-
porozumienia dokładnie zapoznać się
z ich treścią.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Protest i strajk rzeźników.

Na wczorajszem posiedzeniu Cechu
Rzeźników m. Wilna uchwalono
dwudniowy strajk protestacyjny z
powodu nieuwzględnienia memorjału

Cechu, złożonego zarządowi miasta
w sprawie wygórowanych podatków
miejskich dla Cechu Rzeźników. (h)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za żebraninę, Starostwo

Grodzkie ukarało bezwzględnym a-'
resztem w dniu 15 b. m. 14 osób za
natrętną i zuchwałą żebraninę na

Jedna
osoba została
bezwzględnym aresztem za wyzywa”

bydła i nierogacizny. Na konsumcję jące zachowanie się wobec, odmowy
zakupiono 1585
zakwestjonowała,

miejscową
45 komisja

sztuk,|udzielenia datku. 4 z pomiędzy uka-
zaś| ranych żebraków wysiedlono

resztę bydła zakupiła gmina pow.| miejsca stałego ich zamieszkania na
wileńsko-trockiego.
żywiony, popyt znączny. Ceny
utrzymały się na poziomie poprzed-
nich tygodni. (h)
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KLEOPATRA

Spęd bydła o-| prowincji.

OFIARY,
Dla inteligentnej rodziny z czworgiem

dzieci 5— zł. p. Bolesław Ośnicki.

Na wszystkie seanse; balkon 25 gr, parter od 54 gr.
który wstrząsnął światemi

CECILA B. De MILLEA

Claudeite Celbert — Kieopatra.FR War. William — Cezar, Henry Wilkoxon — Marek
B Antonjusz, J. Schildkraut —

Nad program: KOPIEC NA SOWIŃCU,
Herod.
2) TELEWIZJA i inne.

 

Arcydzieło króla reżyserów

Teatr i muzyka. |
-— Teatr Mióski na Pohulance, Dziś o

godz. 8.30 wiecz.p— "Teatr" na Pohulance
gra po raz ostatni farsę w 3-ch aktach
„Codziennie o 5-ej'.

—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 wiecz. —
Teatr Letni gra w dalszym ciągu cieszącą
się wielkiem powodzeniem  rewję p. t.
„Gwiazdy nad Wilnem”, w której udział
biorą: pp. J. Sokołowska, I. Carnero, J.
Kozłowska, L. Sempoliński (kier. artystycz-
ny), J. Sulima-Jaszczołt, zespół baletowy i
inne. Kupony i bilety bezpłatne nie ważne.

— Najbliższa premjera w Teatrze na
Pohulance. W najbliższych dniach Teatr
na Pohulance wystąpi z nową premjerą,
pełnej humoru i dowcipu komedji w 3-ch
aktach Niewiarowicza p. t. „Kochanek, to
ja” w opracowaniu scenicznem W. Ścibora.
W rolach głównych: p. E. Ściborowa i A.
Łodziński,

— Teatr muzyczny „Lutnia* Z po-
wodu rozpoczęcia remontów, w ciągu bie-
żącego tygodnia Teatr „Lutnia” będzie nie-
czynny.
— Teatr „Rewja”. Dziś drugi dzień

nowego programu p. t. „Błazeńska miłość”.
Początek seansów o godz. 6 m. 30 i 9 m. 15.

Z za kotar studjo.
Soliści w radjo.

Dnia 17. VIL wystąpią przed mikrofo-
nem znakomici soliści: o godz. 15.30 do-
brze znany Aleksander Brachocki z utwo-

rami Paderewskiego. Audycja ta zapowia-

da się tem ciekawiej, że Brachocki, jako
uczeń Paderewskiego, interpretuje wiernie
dzieła swego Mistrza, Będzie to trams-  misja z Katowic.

O godz. 17.20 śpiewaczka koloratu-
rowa Danka Sleczkowska (Transmisja ze

Lwowa) odśpiewa przy akompanjamencie
Tadeusza Seredyńskiego, arje Mozarta i
Rossiniego. Bezpośrednio potem o godz.
17.35 w Krakowie, odegra: St. Mikuszewski:
(skrzypce) szereg drobnych utworów wir-

tuozowskich.
„Coin des entanis“ — Cl. Debussy.

Mistrz impresjonizmu, który potrafił z
fortepianu wydobyć efekty zupełnie do-
tychczas nieznane, malarskie barwy dźwię-
kowe, pełne jakby niematerjalnego fluidu,

skomponował w roku 1908-ym uroczy utwór

w cyklu krótkich kompozycyj fortepiano-
wych p. t „Pokój dziecinny”. „Childern's 
Corner”, Radjosłuchacze usłyszą tę jedyną Roż

w swoim rodzaju kompozycję dnia 17. VII.

o godz. 19.30 w wykonaniu fortepianowem

L. Strassberżanki. Audycja ta będzie tem

ciekawsza, że do gry dołączy się opowia-

danie Hanny Brzezińskiej.
„Świat się śmieje”.

Dnia 17. VIL o godz. 19.50 w ramach

tygodniowego przeglądu humoru zagranicz-

nego „Świat się śmieje”, zostaną przyto-

czone najlepsze dowcipy aktualne, jakie
(znajdą się teraz ma łamach francuskiej

prasy humorystycznej. Spółka radjowych

| satyryków, ukrywająca się pod pse
mem „Karmin”, gwarantuje świetną,
sięciominutową zabawę.
O obozach wypoczynkowych dla kobiet,

Sprawa obozów wypoczynkowych
kobiet, jest sprawą bardzo jeszcze nową w

Polsce. Jeszcze nie tak
obozy tylko dla młodzież
ły dopiero teraz obozy d
skiej. O tem, że kobieta pracująca potrze-
buje wypoczynku, o tem, że b.

1

dzie-
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PAN|
1) „Miraże

2) „Szatańs
„z TO,MSTYL

Już jutro: „42-ga ULICA"
Dziś uieodwcłałnie ostatal azień podwójay program;

szczęścia"
ki Cow-Boy'
E R.E,Mamw roli gł.

Cery, zniżóne; Balkon,na wszystkie. seanse 25 gr. parter od 54 gr.

 

NAD NAROCZĄ POCHMURNO... °
(Ciąg dalszy.)

" CO DAJE NADLEŚNICTWO?

Zagwarantowane w kontrakcie

dzierżawnym _ zatrudnienie przez

Dyr. Lasów przy połowach wyłącz-

nie miejscowej lduności, jest tylko

paljatywą, która nie rozwiązuje

kwestji z tej prostej przyczyny, że

administracja jeziora, mimo najlep-

szych chęci, może dać pracę tylko

nieznacznej części ludności, przytem

na warunkach gorszych, niż dawali

rybacy.
Prywatnych niewodów było do-

tychczas siedem, robotników przy

nich 250 płatnych (oficjalnych) i dru-

gie tyle za wynagrodzeniem wyłącz-

nie rybnem. Reszta ludności łowiła

na sprzęt mniejszy, na małe siatki,

wędki do 5—7—10 kilo. W małym

budżecie chłopskim była to pozycja

poważna.

Obecnie cztery niewody rządowe
zatrudnią maximum 120 ludzi, z

czego czterech zawodniczych ma po

3 zł, tyleż niewodniczych po 2 zł,
reszta po 1 zł. za całodzienną pracę

od 7 rano do późnego wieczora, bo
trzeba odpracować 2 tonie.

Ryby nie wolno podnieść (to zn.'

wziąść) nawet zdeptanej, wtedy,

gdy przedtem robotnik miał torbę
zawsze wypełnioną.

Latem nadleśnictwo może dać

pracę tylko 36 ludziom do sześciu
podwołok i jakimś 15—20 do siatki
stojącej.

Na wędkę wolno będzie łapać
tylko 100 ludziom, i to takim; któ-
rzy potrafią wykazać się świadec-
twem ubóstwa. To ostatnie jest
szczególnie konieczne. Chłop, obar-
czony rodziną z pięciu czy sześciu
osób, siedzący na paru ha. słabiut-
kiej gleby, chłop, który dobrze jeśli
parę razy do roku przypomni sobie
smak cukru, chłop, dla którego naf-
ta i sól to też luksus — nie jest.
jeszcze ubogi, jeśli tego nie orzeknie
sołtys czy wójt.

Część ryb, złapanych przez ta-
kich „koncesjonarjuszy”, trzeba „od-
przedać” nadleśnictwu po cenie
sztywnej, to znaczy: nominalnie ce-
na wynosi 45 gr. za kilo, ale z tego
nadleśnictwo potrąca: 20 gr. na
ministrację, 2 gr. na zarybienie, 3gr.
jeszcze na coś i chłop otrzyma na
rękę 20 gr. za kilo, naprzykład, oko-
ni długości dłoni.

Jeśli się do tego zważy, że przy
zakazie połowów pirywatnych podaż

GRENA.NEWRALGUA|
CC LE ZEBOW
EUEe)

MA TEŲ
SPRZEDAJĄWAPTEKI
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siły roboczej że być znaczna i

jego stosunek do ceny robocizny,

łatwo zrozumieć obawy chłopów. |

| śmieszny się wydaje chłopu fakt,

|że powróciwszy z całodziennej cięż-

kie pracy połowu, nie będzie miał

łani jednej ryby, chyba, że je sobie

kupi.

Nie można więc zbytnio dziwić

się gwałtownej niechęci ludności

wobec wprowadzania nowego stanu

rzeczy.

| Trzeba zrozumieć pobudki psy-

chologiczne tego oporu, trzeba pa-

mięta,ć czem to jezioro jest dla nich

naprawdę. Tu mie chodzi o żadne

sentymenty. Chłopi czują, żeidzie

o ich najżywotniejsze interesy. Ode-

brać im jezioro, odsunąć od niego,

to byłoby to samo, co ptakom. pod-

ciąć skrzydła. Narocz, i praca na

niej jest dla nich drugą naturą. Po-

zostawić tylko na nędznych kawał

kach gruntu, to nietylko zmniejszyć

im skąpy kęs chlęba, ale rozpołowić

ich naturę.

BIUROKRACJA.

Nawet. najbardziej wszechstron-

nie przepracowane przepisy nie są

| stanie przewidzieć wszystkich

| możliwych okoliczności, jakie się

  

  

udoni-| 13.35: „Z rynku pracy”. 15.15; Płyty. 15.25:

dla |tepianowy Heleny Landauówny.

często w; zyka z płyt.

ramach swoich własnych możliwości dla
niej niedostępne, pomyślano dopiero nie-
dawno. O organizacji takich obozów, o ich
znaczeniu i o tem, co dają kobiecie pra-
cującej — będzie mówiła lnspektorka Pra-
cy Janina Miedzińska w dniu 17. VII. o
godz. 16.00,

„Flis” — opera Moniuszki
w Polskiem Radjo.

Rok 1858 złotemi zgłoskami zapisał się
w dziejach polskiej kultury muzycznej.
Był to bowiem rok pierwszego wystawie-
nia „Halki* na scenie warszawskiej. Jesz-
cze w tym samym roku komponuje Mo-
niuszko operę do słów Stanisława Bogu-
sławskiego „Flis”. _ Podobno skomponował
ją Moniuszko w Paryżu podczas najgor-
szych upałów. Szczelnie pozamykał okien-
nice i przy świetle świec w czterech dniach
napisał paryturę. We wrześniu 1858 od-
byio się pierwsze przedstawienie „Flisa“.
1 tutaj także wstępuje Moniuszko między
lud: mieszkańcy wsi, nad brzegami Wisły
położonej, dziękują po gwałtownej burzy
Panu Bogu za uratowanie ich włości przed
klęską powodzi. Tylko Zosię, córkę, An-|
toniego, trapi niepokój o los ukochanego|
Franka, flisaka, który na galarze wyjechał
na rzekę, Niedługo jednak trwa zmartwie-
nie. Franek wraca zdrów i wesół. Nowyj
jednak cios spada na młodą parę. Otóż oj-
ciec Zosi — Antoni — oświadcza, że nie
odda córki biednemu flisakowi, lecz prze-
znaczył ją zamożnemu fryzjerowi z miasta.
Franek zrozpaczony chce odjechać na zaw-
sze, w ostatniej jednak chwili pożegnania
wspomina utraconego brata. Wówczas oka-
zuje się, że bratem tym jest właśnie fryzjer,i
który naturalnie chętnie rezygnuje z Zosi
na rzecz odnalezionego brata. Ogólna ra-
dość kończy operę.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych
w Polskiem Radjo.

Dyrekcja Naczelna Polskiego Radja
komunikuje:

Długoletni dyrektor programów, a
ostatnio dyrektor Rozgłośni Wileńskiej S.A.
Polskie Radjo, p. Witold Hulewicz, obej-
muje z dniem 1 września r. b. stanowisko
kierownika Wydziału Literackiego w Cen-
trali Polskiego Radja w Warszawie.

Należy przypomnieć, że p. Hulewicz
powołany był ostatnio na-6-miesięczny
stage do Warszawy, gdzie, jako pełniący
obowiązki kierownika Wydziału Literackie-
go, wykazał wiele inicjatywy w kierunku
pobudzenia twórczości literackiej dla radja
i zrozumienia jego zadań.

Jednocześnie na stanowisko dyrektora
głośni Wileńskiej z dniem 1 września

r. b. powołana została p. Wanda z Filip-
kowskich Pełczyńskich, stała  współpra-
cowniczka „Gazety Polskiej”.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 18 lipca.

6.30—8.20: Audycja poranna. 8.25—
8.30: Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.03:
Wiad. meteor. 12.05: Dzien. poł. 12.15:
Płyty. 13,00: Chwilka dla kobiet. 13.05:
espół salonowy Pawła Rynasa. 13.30—

! KRONIKA POLICYJNA.
— (Qszustwo. Zamieszkały stale

w N. Święcianach Roman Pietruse-
wicz doniósł policji, iż poznał wcza-
sie pobytu w Wilnie, na uł. Wiel-
kiej mężczyznę i kobietę o nieusta-
lonych nazwiskach, którzy zapropo-
nowali mu dogodny nocleg na ul. Ki-
jowskiej. W] drodze na ul, Kijowską
nieznani zaproponowali mu kupno
wódki. R. Pietrusewicz zgodził się
i dał im swoją portmonetkę, zawie-
rającą 7 złotych. Podejrzani osobni-
cy wzięli pieniądze i oddalili się w
celu kupienia wódki na boczną uli-
cę. Po parogodzinnem oczekiwaniu
przybysz z prowincji zrozumiał, że
został oszukany, (k)
— Krwawa bójka przy ul. Połoc-

kiej. W dniu wczorajszym przy ul.
Połockiej wynikła między kilku pi-
janymi bójka. W, wyniku bójki zo-
stał ciężko poraniony nożami L. Ko-
leśnik (Trakt Batorego 7) przez kil-
|ku sprawców, na czele z niejakim
B. Pietranosem (Trakt Batorego 66).
— Oblała męża witryolem. Nie-.

jaki T. Machniewicz, nieżyjący z żo-
ną Eleonorą od 3 lat, ikłócił się
wczoraj z nią na ulicy. W czasie kłó-
tni żona oblała męża witryolem, pa-
rząc dotkliwie małżonkowi twarz. (h

Obława na rzezimieszków.
Organa P. P. przeprowadziły gene-
ralną obławę w obrębie m. Wi na, w
wyniku której zatrzymano około 20
poszukiwanych złodziei i oszustów.
Zatrzymanych skierowano do dys-
pozycji władz śledczo-sądowych. (h)

WYPADKI.
— Przejechany przez dorożkę.

Pirzechodzący przez jezdnię na ul.
Wielkiej Fajwer Szachet, L 15, zam.
przy ul. Kijowskiej 53 m, 5, trafił
pod dorożkę konną, wskutek o
doznał silnego potłuczenia ciała.
Poszkodowanym  zaopiekowało się
pogotowie ratunkowe. (k)
— Nieszczęśliwy wypadek przy

pracy. Paweł Pietraszkiewicz, elek-
tromonter Elektrowni Miejskiej,
podczas naprawiania maszyny utra-
cił dwa palce, które urwały mu try-
by maszyny. Pietraszkiewicza
wieziono do szpitala. żydowskiego.
HikomiaiaEWIE

19.30: Recital śpiewaczy Włodzimierza Życie art. i kultur. miasta. 15.30: Transm. z
| Jubil. Zlotu Harcestwa Polskiego w Spale.| P,
1600: Skłzywka PIGO| 1645 Recikal forloci 4

16.35:|

odz „odc. prozy. 17.00: Koncert muzyki

18.15: „Cała Polska

twa Polskiego w Spale.
19.15: onc.

18.45: Mu-
reklamowy.

cers

Kaczmara. 19.50: Pogad. aktualna. 20,00:
' radjotechniczna. 20.10: Koncert

ork. wiejskiej. 20.45: Dzien. wiecz. 20,55:
! „Wileńska rękawiczka” — z cyklu „Obraz-*
ki z życia dawnej i współcz. Polski". 21.00:

dawno istniały| lekkiej. 18.00: „Wielkie gwiazdy” —pog.!Saint- ZY :

męskiej, powsta-| 18.10: Minuta poezji. L 8 Koncert skrzypcowy. 21.30:

a młodzieży żeń-| śpiewa”, 18,30: Transm. z Jub. Zlotu Har- Spale. 22.00: Koncert chóru Wesoła Piąt.
Transm. z Jubil. Zlotu Harcerstwa Pol. w

ka", 2230: Wiad. t. > 22.40: ь
23.00: Wiad. Mośeci,R09 BB23.05—-23.30: Płyty.
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APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA
WŁADYSŁAWA NARBUTA

Wilno, Świętojańska 2,
kupuje zioła lecznicze dla potrzeb apteki,
daje wszelkie wskazówki ich zbierania,

suszenia, uprawy.

Glam.|ADMINISTRACJI

i PRACA. skromne
dzenie.
oraz

PRACOWNIKÓW _fi-| dową,
zycznych i umyslo-
wych wykwalifiko-
wanych sumiennych i
uczciwych — poleca
Wydział Mio-
dych Stro n-
nictwa Naro-
dowe $o. Łaska-
we zgłoszenia prosi-
my kierować: Mosto-
wa 1. „Dz. WiL*,

Administracja ”

FACHOWY

przedmiotów. Waru!
ki skromne,
lońska Nr. 5—32.   

bezpośrednio stykający się z oby-
watelem.

Takt, umiar, umiejętność wni-
knięcia w psychologię przeciętnego
klijenta, chęć zrozumienia jego po-
trzeb i przynajmniej bezśtronne, jeśli
nie można się zdobyć na życzliwe
ustosunkowanie, często sprawiają
ulgę, wpływają kojąco na te bolące
miejsca, których ustawodawca oczy-
wiście nie zamierzał stwarzać, ale
które powstały zupełnie niezależnie
od: jego woli i chęci, wywołane nie-
dającemii się przewidzieć okoliczno-

ściami czy specyficznemi warun-
kami.

Tępota, czy ślepa bezduszność
małego biurokraty może obrzydzić
myśl najbardziej w gruncie rzeczy
pożyteczną. Prowincjonalny kauzy-
perda, odgrywający rolę kacyka wo-
bec ciemnych, podejrzliwych chto-
pów, powinien wsiąknąć raz na
zawsze w przeszłość, w niebyt, jak
atrament w: bibułę.

To wszystko staje się szczególnie
aktualne, gdy się pomyśli o wsi kre-
sowej, wybiedzonej kryzysem do
ostatnich możliwości. Gaci
okazja zarobku, zdobycia kilku mar-
nych groszy, jest dla chłopa na Wi-
leńszczyźnie wogóle, a nad Naroczą
w szczególności, błogosławieństwem
nieba. Ё

O stosunku miejscowej admini-
stracji — ściśle administracji jezior-

majątku poszukuję za

wynagro-
Znam prawo,

procedurę  są-
administracyj-

ną i skarbową. Mogę
złożyć '$warancję, —!

Dz.
Wil.“ dla B. W.

KOREPETYTOR
przygotawia do Pań-
stwowej Szkoły Tech- $odami do wynajęcia
nicznej ze wszystkich

Jagiel-

ą Mieszkania

Biuro
POŚREDNICTWA

MIESZKANIOWEGO
а.

„Uniwersal
|zostało przeniesione
|na ul. Mickiewicza 4.
Poleca mieszkania i
pokoje  umieblowane,

Lokale
6-cio i 7-mio pokojo-
we z wszelkimi wy-

 

czarnej, oddam na
własność na prowin-
cję. Karaimska 4—2,
od g. 2 do 4 popoł.

rAereęywesywwcowerywy

Zgubione
"| mašwiadczenie 0 u-
kończeniu I-go stop-

nia P. W. Nr. 497,

wydane na imię Hen-

ryka Wolskiego
unieważnia się.

 

3

przy ulicy Ad, Mic- =
kiewicza Nr. 7. Wia- 335
domość u dozorcy.
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nej — do ludności nadnaroczańskiej,
nie można, niestety, przy najwięk-
szym nawet objektywiźmie, wydać
sądu pochlebnego. Jest to sprawa,
która każdego musi przejąć zniechę-
ceniem,

Piszę to wszystko dlatego, że
stosunek administracji miejscowej
do tej ludności nie zawsze jest na
miejscu. Pisało się, mówiło się, do-
wodziło, że ziemie wschodnie spe-
cjalnie wymagają uważnego. obcho-
dzenia się z materjałem ludzkim, nic,
wszystko mapróżno, wciąź się do
tego powraca, a on, ten umazany
atramentem sub-podradca swoje jak
robił, talk nobi. *

Miejscowe organa Dyrekcji La-
sów — oficjalny teraz dzierżawca
Naroczy — odrazu poczęły sobie

buńczucznie, zpańska i nad wyraz

samodzielnie: przeszło 2-ch tysięcy
chłopów, żyjących z Naroczy, popro-
stu jakby nie dostrzegły. Dostrzegły
natomiast wiejskich chłopaków, ło-
wiących ryby; na wędkę,

— „Niewolno!* — Chłop zdumiał
się początkowo, spłunął ze złością,
ale jeszcze nasadzał robaka na ha-

czyk i zarzucał wędkę postaremu,
| Gdy mu jednak raz i drugiodebrali
sprzęt rybacki, zrozumiał, że go
| chcą poprostu od jeziora odsunąć.

| (Dokończenie nastąpi.)

 
Lech.

 

 

_ Wydawca. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

| mogą wyłonić przy zetknięciu z rze-

| czywistością. W tych wypadkach

wszelkie pole do popismąą, admini-

stracja najniższy kzędnik,

A. Zwierzyń

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ. Й


