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| BERLIN, (Pat) Przed zam-
©] kiem Cesarskim odbyła sią

__ manifestacja _nacjonalistycz-
4 nych korporacji studenckich

'Heimats bundu i organizacji

młodzieży norodowej przeciw-

- ko Traktatowi Wersaiskiemu.
'W manifestacji uczestniczył

książe Albrecht Wilhelm, syn

byłego cesarza, Oraz komen-

3 dant narodowo-socjalistycz-
„| nych szturmówek major
-| Schmidt, objął w mundurach
* partyjnych. Mowę wygłosił

-|_ przywódca narodowych socja-

: listów Alired Rosenberg, mąż
dp. zaufania Hitlera, atakując ostro

>| Polskę. Resenberg oświadczył
między innemi, że Niemcy ni-

"E gdy nie zrezygnują z terytor-
i _ jów prryłączonych do Poiski
.| „Ziemie te zostały użyźnione
d krwią niemiecką. Niemcy nie

- spoczną, dopóki Liga Narodów

a nie zwróci im terytorjów przy-

łączonych do Polski. Zwraca-

my uwagę innych narodów na
ranę ropiejącą na wschodnich

‚ granicach Niemiec i ostrzega-

| Bemonstrucja tmtypolska @ Berlinie
my przed wywoływaniem tam

chaosu".
Po manifestacji doszło w

śródmicściu Berlina do ostrych

starć ulicznych między mło-

dzieżą narodową a policją,

która rozpędzała manliestan-
tów gumowemi pałkami. Za-

burzenia przybrały wieczorem
charakter groźny, wobec cze-

go wezwane zostały większe

oddziały policji z karbbinami,

które zlikwidowały zajścia.

Równocześnie w Reichsta-

gu odbylo się zebranie mani-

festacyjne połączonych orga-
nizacji nacjenallstycznych nie-

mieckich przeciwko Traktato-

wi Wersalskiego. W charakte-

rze gości honorowych wysię-

powali minister von Gayl i se-
kretarz Felgert. ilowę wygło-
sił wiceprezes związków Gro-
eger podkreśiając, że celem

niemieckiej polityki zagranicz-

nej nadal pozostanie dążenie

de obalenia Traktatu Wersal-

й ROZRUCHY W NIEMCZECH.
MAGDEBURG, Pat. W Staas-

sfurcie w regencji magdeburskiej
przyszło dzisiaj podczas pogrzebu
komunisty, zamordowanego przez
hitlerowców do krwawych starć

skiego i de rewizji systemu

powojennego.

między komunistami a policją.
Policja użyła kilkakrotnie broni
palnej. Trzech komunistów zo-
stało zabitych, kilkunastu ran-
nych, w tem 7-miu ciężko.

Dokoła ustawy sejmu pruskiego
o koniiskacie majątków żydów wschodnich.

BERLIN. Żydowska Ag. Pra-
sowa donosi: W kołach miaro-

 dajnych wyjaśniają, iż aczkolwiek
uchwalona przez sejm pruski
ustawa o konfiskacie majątków
żydów wschodnio - europejskich
przy obecnym składzie rządu
pruskiego nie ma żadnego prak-
tycznego znaczenia, to jednak
sytuacja może ulec zmianie, gdy-

 

Et

by narodowym socjalistom udało
się uzyskać decydujący wpływ
na rząd pruski. W tym wypadku
byłoby jednak spornem, czy hi-
tlerowcy mieliby jeszcze wówćzas
ochotę do uchwalania ustaw, wi-
kłających Niemcy w międzynaro-
dowe konflikty i mogących po-
ważnie zaszkodzić obywatelom
niemieckim zagranicą.

 

ŚRÓD PRZESTWORZY OCEANU.
Dalsze relacje Hausnera.

PARYŻ. (Pat). W ostatniej
/ części swego kablogramu Hau-

sner zaznacza, że przez €a.€ nie-

_/ skończenie długie dwa dni ni-

gdzie nie ujrzał ani jednego
| okrętu. Był tak wyczerpany, iż

| tylko z najwyższym wysiłkiem
| przeglądał horyzont, oczekując
'| już prawie bez nadziei ocalenia.

Nastąpiła noc pełna koszmarów

i halucynacyj. Przed wyobrażnią
przesuwały się redzina, przyja-

| ciele, składy żywności irzeki,

“| pełne słodkiej wody. Wreszcie
nastąpił świt. Hausner obudził

się z gorączkowych snów, a rów-

nocześnie głódi pragnienie da-

wały się we znaki ze zdwojoną

siłą. Nagle na horyzoncie uka-
: szybko zbliżający się

   

   

   

  

  

  

  

    

 

  

 

     

  

    
   
  

   
  
   

- Z południa w kierunku samo-
lotu Hausnera plynął okręt. Na-

kazała lutnikowi zapomnieć

nieniu. zie i wyczerpa-

: p koa ióy, wdrapal
wyższy wystający po-

kadłubu i zdjąw-
owiewał nią, jak

rągwią, | 4iac sygnały.
'bisył się cataką odleg-

"ział sylwetki ludzi, ru-
ie "a pokładzie. Był pe-

ocalenia.Jednak okręt
malećirozbitek z

przerażeniem i roz-
umiał, że go nie zau-

jarnęła go ponownie
trudem wszedł do

ozostał bez ruchu do

Już zaczęło się ściem-
na południowym za-

zarysowała się znów
lasa okrętu. Widział już,
wielkich lamp zašwie-

 

  

    
   
    

  

  

  

 

ęt tak się zbliżył, że Hausner
oczął z całej siły krzyczeć i

© pomoc. Nikt go jednak

REJECTSDZYBERTS ZZAR RLAWOOYZZĆ

) | bajecznie, powtarzają wszyscy

anio! Tanio! Tanio! : którzy odwiedzili nasz

skiskład konf. galant. I trykot. p, j-qy W» NOWICKI wizika
i 5,50 | D. koszulki opol.

i 9,80, „szaliki Jedwab.
„ pończochy jedw,
„ parasole dam.

nie usłyszał i wkrótce i ten okręt
znikł w ciemnościach. Ogarnęła
go bezwzględna rezygnscja. Sta-
rał się zasnąć. Gorączkowy pół-
sen pełen halucynacy, osłabił go
jeszcze bardziej. Wreszcie usnął
i obudził się © świcie.

Dzień był cudowny. Morze
spokojne. Samolot płynął lekko
po niskich falach. Hausner nie
ruszał się z miejsca. Stracił już
wszelką nadzieję i już nie roz-
glądał się po horyzoncie. Myślał
nawet o odebraniu sobie życia,
a kiedy ujrzał kilka rekinów, o-
strożnie krążących koło jego
schronienia, zamknął oczy, chcąc
uniknąć tego widoku.

Lotnik zasnał powtórnie. Ze
snu wyrwał go silny wstiząs. Sa-
molot kołysał się niebezpiecznie.
Hausner wysunął głowę i ujrzał
zn w statek, zblizający się z du-

żą szybkością w stronę samolo-
tu. Pomimo tylu rozczarowań lot-
nik ostatnim wysiłkiem wszedł
na najwyższą część kadłuba i
rozpoczął znów z całej siły po-
wiewać koszulą. Brakło mu sił,
mimo to nie ustawal. Po chwili
stwierdził z najwyższą radością,
że statek zbliza się z każdą chwi-
lą. Znów energicznie rozpoczął
powiewać koszulą.

Po tylu zawodach nie wierzył
w ocalenie, mimo to nieustannie
poruszał tą zaimprowizowaną cho-
rągwią. Wreszcie zrozumiał, że
ze statku ujrzano go i że statek
płynie wprost w jego kierunku.
Każda minuta oczekiwania wydłu-
żała się w nieskończoność. Na
kilkadziesiąt metrów przed samo:
lotem statek zatrzymał się. W kil-
ka minut potem spuszczono na
morze szalępę, która podpłynęła
blisko do- samolotu. Lotnik ze-
ślizgnął się z trudem do łodzi,
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Komunikat delegacji niemieckiej.
LONDYN (Pat), Sensacją dzi-

siejszego przedpołudnia był ofi-
cjalny komunikat delegacji nie-
mieckiej, Kanclerz Papen oświad-
czył:

Zaufanie w świecie może być
przywrócone iylko wówczas, je-
żeli państwa zwycięskie zdecydują
się usunąć dyskryminacje, stwo-
rzone przez traktat wersalski.

Papen żąda rewizji granic wschodnich
PARYŻ (Pat). Korespondent

Havasa donosi z Genewy, że pod-
czas dzisiejszego spotkania Her-
riota z kanclerzem Papenem roz-
patrywano zagadnienia, dotyczące
obu państw. Kanclerz Rzeszy do-

magał się rewizji tej części trakta-
tu wersałskiego, która dotyczy
granic wschodnich, następnie rów-
ności zbrojeń i sprowadzenia sił
zbrojnych do obecnego poziomu
sił Rzeszy.

HERRIOT GOTÓW ZERWAĆ ROKOWANIA.
PARYŻ (Ate) 28-VI. Prasa o-

mawia wczorajsze rokowania fran-
eusko - niemieckie w  Lozanie.
Dzienniki okręślają wynik roko-
wań za niepomyślny i opierając
się na wywodach kanclerza i mi-
nistra finansów Rzeszy wyrażają
watpliwość co do. możliwości o-
siągnięcia porozumienia pomię-
dzy Francją i Niemcami. Pertinex
doniósł o l-ej w nocy „Echo de
Paris“, że rozmowy prowaozone
przez Herriota i von Papena z
Mac Donaldem nie zdołały roz-
włać  nieprzyjaznej atmosfery,
która zdaje się rokować niepo-
wodzenie całej konferencji. Mac
Donald będzie w ciągu dnia dzi-
siejszego kontynuował swoje wy-
siłki i usiłował skłonić delegację
niemiecką do ustępstw. Z ener-
gicznych słów wypowiedzianych
przez Herriota podczas zakoń-
czenia rozmów z delegacją nie-
miecką wynika, że w razie nie-
przyjęcie francuskich warunków
minimalnych Herriot jest gotów
zerwać rokowania. Z drugiej zaś
strony Niemcy upierają się przy
całkowitem skreśleniu reparacyj.

„.Naczelny redaktor „Matina* do-
nosi, że wczorajsze rozmowy
rozwiały wszeikie nadzieje co
do porozumienia pomiędzy
Niemcami a Francją. W ubiegły
piątek minister Germain Martin
zadał kanclerzowi pytanie, jakie
są właściwie propozycje niemiec-
kie. Kanclerz spędził sobotę i
niedzielę w Berlinie i po powro-
cie do Lozanny zaproponował
nic innego jak skreślenie repa-

racyj. :
Odnosi się wrażenie, że kanc-

„niemi

lerz w razie gdyby raz jeszcze
udeł się do Berlina, po powrocie
zgłosiłby jakieś żądanie pod ad-
resem Francji. Sprawozdawca
„Excelsior'u* podkreśla, że sta-
nowisko Niemiec uległo całko-
witej zmianie od ubiegłego ty-
godnia. Pozostaje to w związku z
podróżą berlińską von Papena.

„Pełit Parisien” zaznacza, że
zdaniem niemieckiego ministra
finansów, zwrot długów prywat-
nych może spowodować powa-
źńe trudności dla Banku Rzeszy.
Należałoby, aby Mac Donald po-
święcił sprawę dlugów prywat-
nych. O ile chce się uniknąć
bźnkructwa Niemiec i dojść z

do porozumienia, ofiary
muszą ponieść również wierzy-
ciele prywatni a nie tylko pań-
stwa, którym mależą się reparacje.

LONDYN (Pat.) — Wszystkie
dzienniki londyńskie stwierdzają
dziś, że zarówno w Genewie jek
i w Lozannie powstała sytuacja
kryzysu.

„Daily Herald* podkreśla, że
nadzieje na porozumienie fran-
cusko-niemieckie są prawie utra-
€omt«, zaš Ameryka żąda odbycia
wyraźnego głosowania dla wspól-
nej korzyści za lub przeciw pro-
pozycji Hoovera..

„Relacje dzienników  londyń-
skich z Genewy i Lozanny czynią
wrażenie specjalnie inspirowane-
go alarmu, celem zastraszenia
opinji angielskiej i wytworzenia
nacisku na gabinet, który, jak
wiadomo, nie akceptuje bez za-
strzeżeń radykalnych posunięć
premjera Mac Donalda w Gene-
wie i w Lozannie.

Teza francuska w sprawie odszkodowań.
Odmowna odpowiedź Niemców.

LOZANNA. (Pat.) Herriot wy-
stąpił w Lozannie z następu-
jąną tezą francuską. Niemcy
winny zapłacić odszkodowa-
nia—Niemcy mogą spłacić od-
Szkodowania w gotówce, albo
też mogą przyzńać Francji
korzyści gospodarcze. Wresz-
cie Niemcy mogą zwolnić się
od spłat wogóle przez wzmo-
żenia bezpieczeństwa francus-
kiego, oraz udzielenie istotnej
gwarancji pokojowej, pozwa-
lająceį Francji na zmniejsze-
nie ciężarów wojskowych.
W ten sposób Niemcy przy-
czyniłyby się do pokoju Eurc-
py i do przywrócenia zaufa-
nia, będącego nieodzownym
warunkiem przezwyclęženia
kryzysu gospodarczego.

BANKRUCTWO
LONDYN (Pat). Naogół w Lon-

dynie konierencja lozańska uwa-
Żana jest za skończoną i panuje
przekonanie, że bankructwo kon-
ierencji przykryte zostanie na ze-
wnątrz wyborem komisji, której
zadaniem będzie czynić w ciągu
lata próby ponownego zbliżenia
poglądów dla umożliwienia odby-

Wrażenie deklaracji
LONDYN (Pat). Deklaracja

von Papena w Lozannie sprawiła
w Londynie wielkie wrażenie.
Agencja Exshange Telegraph ko-

Niezawodnie godne stano-
wisko Francji wymaga ze stro-
ny niemieckiej również dobrej
woll i zrozumienia powszech-
nego interesu.

Wczorajsze rozmowy nie
pozostawiły niestety żadnych
złudzeń w tym względzie.
Kancierz von Papen zaprze-
czył, jakoby był gotów dać
zobowiązanie do zapłacenia
sum ryczał owych z zastrze-
żeniem pewnych warunków,
oraz zdewałuowania waluty,
którego wszystkie koszty po-
kryłyby rezerwy francuskie.
"Mac Donałd nie zawahał się
oświadczyć, że propozycje te
są nie do przyjęcia, zanim
jeszcze ministrowie francuscy
odrzucili je.

KONFERENCJI.
cia na jesieni już: to nowej sesji
konferencji lozańskiej, już to mix
dzyńarodowej  konierencji eko-
nomicznej w Lendynie. Wskazują
także na faki, że von Papen wy-
brał właśnie dzisiejszą rocznicę
podpisania pokoju wersalskiego,
ażeby wywołać jak największy
eiekt swoją deklaracją.

Papena w Londynie.
mentuje deklarację Papena, jako
postawienie przez Niemcy na po-
rządku dziennym kwestji rewizji
granic Pomorza i Gdańska.

Zaprzeczenie bezsensownej wiadomości.
LOZANNA. — Biuro Wolffa

ogłasza, że wiadomość „Dalły
Telegraph" Iž kancierz Papen
ma zamiar deprowadzić do

porozumienia z Polską na za-
sadzie umiędzynarodowienia
korytarza -polskiego, jest zu-
pełnie zmyślona.

 

Lot do stratosfery.
BERLIN. (Ate). Ze Stutgartu

donoszą, że na dziedzińcu insty-
tutu fizycznego prof. Regener
podjął próby wzbici: *'ę do stra-

tosfery. Puszczono trzy balony

połączone ze sobą liną. które po

locie trwającym dwie godziny
i 55 minut wylądowały koło Ger-
stetten. Aparaty rejestrujące wy-
sokość lotu stwierdziły, że balony
wzbiły się w stratosferę osiągając
wysokość powyżej 20,000 mtr.

zagranięą 8 zł.

być przez Fdministrae
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"Tło demonstracyj antykatolickich
w Ulsterze,

(Kap) Podniosłe chwile wspa-
niałych manifestacyj religijnych
katolickiej Irlandji podczas zakoń-
czenia właśnie Kongresu Euchary-
stycznego w Dublinie zakończone
zostały przykremi wieściami o
antykatolickich _ demonstracjach
(krwawych nawet w kilku miej-
scach) protestanckich mieszkań-
ców Ulsteru, tj. północnej części
Irlandji, nie objętej granicami wol-
nego państwa Irlandji (Saorstat
Eirean) i zależnej od korony an-
gielskiej. Organizacja tych demon-
stracyj spoczywała — jak docho-
dzą wieści — w rękach t. zw. „o-
ranżystów' („orangemen'), tajne-
go dziś stowarzyszenia politycz
nego protestantów na ziemiach ir-
ladzkich. Irlandczycy są narodem
głęboko katolickim.  Protestan-
tyzm reprezentuje przeważnie ele-

ment napływowy, osiadły w Ir-
landji (szczególnie północnej) od
czasów, kolonizacji bardzo inten-
sywnie prowadzonej przez Anglję
za doby Reformacji i walk katolic-
kich Stuartów z protestanckim
domem brunświckim, zwłaszcza z
Wilheimerm III Orańskim. Za cza-
sów tego osłatniego, gdy rozgro-
miony został Jakób II Stuart, szu-
kający ucieczki i pomocy w kało-
lickiej Irlandji, wśród protestanc-
kich kołonistów angielskich w Ir-
landji powstaio stronnictwo zwo-
lenników Wiliielma III, popułarnie

od jego nazwiska nazwane „orange
men“ — oranzystami, Działalność
tego stronnictwa, które następnie
za cel postowiło sobie nietylko
obronę interesów domu brunświc-
kiego, ale i walkę z katolicyzmem
irlandzkim, krwawemi się zapisała
zgłoskami w dziejach Irlandji i Ko-
ścioła katolickiego w tym kraju.
Szczególnie pamiętne jest okrutne
prześladowanie katolików przez
„oranżystów' bezpośrednio po 0-
głoszonej w roku 1830 t. zw. „e-
mancypacji katolików”, Jak nie-
ludzką i straszną była ówczesna
antykatolicka akcja „oranżystów”
świadczy fakt, że nawet rząd lon-
dyński uznał za słuszne sparaliżo*
wać ją przez rozwiązanie organi-
zacji „orange menów' w roku
1832. Związek ten jednak nie prze-
stał istnieć, lecz zreorganizował
pod wodzą ks. Cumberland jako
związek tajnych lóż. Wprawdzie
w r. 1836 na skutek interpelacji
posłów irlandzkich w parlamencie
angielskim rząd brytyjski ponow-
nie zarządził likwidację lóż oran-
żystów, jednak organizacja ta taj-
nie przetrwała do naszych czasów,
wielokrotnie dając znać o swojem
istnieniu przez urządzenie roz-
ruchów antykatolickich. Historja
ostatnich stu lat zanotowała ich
bardzo wiele. Dziś widzimy nowe
ślady jej egzystencji.

„La Republique" o Polsce i żydach
polskich.

PARYZ, Pat. Organ radykał-
ny „La Republique”, rozpatrując
możliwość porożumienia polska-
niemieckiego, podkreśla, że trud-
ność sytuacji polega głównie na
tem, iż ludaość Gdańska jest nie-
miecką, a ludność korytarza jest
polską w 82 proc.

Polska, coraz ludniejsza i co-
raz rdzenniej polska. Gdańsk z

każdym dniem coraz bardziej
zainteresowany w rozwoju Polski.
Prusy Wschodnie z każdym dniein
biedniejsze i bezsilniejsze — oto
sytuacja, która pozwala Polsce
zająć pozycję wyczekującą, zmu-
szając Niemcy do możliwie naj-
szybszego układu ze swoim
wschodnim sąsiadem.

PPESGGERAMI OBN DANS GOBRTZEWIECZOKAKARERZBECA

Japonja zacznie wojnę.
Mimo uspokajającego oświad-

czenia dyplomacji japońskiej, po-
łożenie na Dalekim Wschodzie
jest nadzwyczaj napięte i grozi
wprzyszłości* nowemi powikła-
niami.

Czasopisma francuskie ,,„La Re-
vue des Deux Mondes“ i „Corres-
pondant“ poświęciły stosunkom na
Dalekim Wschodzie obszerne ar-
tykuły, które jasno wykazują, jak
błędne są poglądy europejskie na
lamtejsze zagadnienia.

Przedewszystkiem błędnie poj-
muje się słowo „Chiny”. Chiny
nie są państwem  jednolitem.
Trzeba odróżniać trzy państwa
chińskie, z których każde ma
swoiste oblicze. 1) Przedewszyst-
kiem wymienić należy ołlicjalne
Chiny, Chiny Ligi Narodów, bę-
dące pod ochroną Stanów Zjedno-
czonych; rząd tego państwa pa-
nuje tylko nad dwiema najbliższe-
mi prowincjami, t. j. zaledwie
ósmą częścią terenu Chin; 2) dalej
następuje mandżurska część Chin,
obecnie państwo samodzielne, о-
pierające się o Japonję; 3) wresz-
cie mamy anarchistyczne Chiny,
których granice zmieniają się w
związku z wojią domową. Chiny
te to środowisko bolszewickie,
zmierzające kierunku doliny
Jan-tse-Kiangu.

Według zapewnień francackich
jedynie Japonja uniemożliwia roz-
wój bolszewizmu w Chinach. Dla-
tego też zachodzi prawdopodo-
bieństwo starć japońsko-sowićc-
kich. Do starć tych nie dojdzie
ani jutro, ani w najbliższej przy-
szłości, ale wałka jest nieuniknio-
na, ponieważ równocześnie na te-
renie Chin nie mogą działać wpły-
wy japońskie i bolszewickie. Ja-
pończycy usilnie dążą do uporząd-
kowania stosunków w Mandžurji
i pragną uczynić z kraju tego do-
godne miejsce dla emigracji ja-
pońskiej, któreby było równocześ-

ich przemysłu, jest więc rzeczą
zrozumiałą, ze Japonja obecnie
nie zamierza prowadzić wojny

`г Sowietami.
Z drugiej strony — jak zazna-

cza „Revue des Deux Mondes* —
również Związek Sowietów za
wszelką cenę stara się uniknąć
konfliktu z Japonją. Sowiety bo-
wiemuświadamiają sobie, że tru-
dno byłoby prowadzić wojnę na
tak wielką odległość, zwłaszcza,
że Moskwa ma do dyspozycji tyl-
ko jedną linję kolejową przez Sy-
berję, którą przejechać może naj-
wyżej 16 pociągów w ciągu doby.
Niemniej jednak bolszewicy upew-
niają swe pozycje nad granicami
Mandżurji i rie przebierają w
środkach, by tylko przeszkodzić
Japonji w zupełnem opanowaniu
kraju. Taka sytuacja oczywiście
jest wielce niepewna i lada chwila
może dojść do katastrofy. Sowie-
ty czekają tylko na odpowiedni
moment, aby czynnie wystąpić
przeciwko Japonji. Nastąpiłoby to
wówczas, gdyby Chińczycy wkro-
czyli do Mandżurji lub gdyby na-
stąpił konflikt pomiędzy Stanami
Žjednoczonemi a Japonją. Ponie-
waż Japonja ze zrozumiałych po-
wodów musi starąć.się o utrzyma:*
nie porządku w Mandżurji, może
dojść do tego, że zmuszona będzie

e zaczepić Związek Sowie-  

i napewno jest tem pań-
tė ięrwsze zkolei po-

dejmie w: z A 1 (A
które zbiegiem okoliczn
się znaleźć niespodzianie na stopie
wojennej-z Sowietami.
ROSE NEA

OGŁOSZENIE.
Klinika Chirurgiczna O. $. B. zawiada-
mia, że z dniem 1-go lipca b.r. wstrzy.
muje na okres wakacyjny przyjęcie
chorych w ambulatorjum klinicznem
Termin ponownejo otwarcia Klinik:
będzie w swoim czasie ogłoszony.

   
  

  

nie rozległym rynkiem zbytu dla

"Walka Chin z Tybetem.
MOSKWA. (Pat). Na granicy

chińsko-tybetańskiej walki trwa-
ją. Tybetańczycy, odrzuceni z cen-
trum okręgu Czuan-Bian, przygo-

291-00
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buddyjski klasztor Gatsin. Chiń-
czycy otrzymali posiłki, jednak
pełnomocnik rządu nankińskiego
ma niebawem wyjechać na front

towują kontrofenzywę. 8-mio ty. celem rokowań o zawieszenie
sięczny oddział tybetański zajął broni,
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Armja pracy.
Z Niemiec dochodzi wiado-

mość o tem, że hitlerowcy w

porozumieniu z  ministerswem

Reichswehry opracowali szczegó-
łowy plan poboru t. zw. „armji

pracy”. Obowiązkowi .służby w
tej armji podlegać mają wszyscy

mężczyźni w wieku od 19 do 22

lat, okres służby zaś trwać ma

dwa lata.
„Armja pracy" ma być po-

dzielona na bataljony w liczbie

około 170 ludzi, odpowiadające

stanem liczebnym „mniej więcej

kompanji piechoty na stopie po-

kójowej: każdy bataljon pracy

posiadać ma aż 46 oficerów. Na-

stępną jednostką ma być grupa

w liczbie około 10—15 bataljo-

nów, a wreszcie 10—15 grup po-

dlegałoby fjednej inspekcji, któ-

rych ma być w całem państwie

3© a każda jz nich ma obejmo-

wać około 30.000 ludzi „armii

pracy”, szeregowych i oficerów

łącznie.

Cała „armja pracy" obejmo-
wałaby więc okrągłe -900,000 u-

jętych w dyscyplinę wojskową i

tworzących aż nadto wyraźną re-

zerwę armji czynnej, przecho-

dziliby oni bowi-m całkowite

przeszkolenie wojskowe.

Frmja ta skoszarowanaby zo-

«stała w miejscowościach poniżej

100,000 mjeszkańców, członkowie

jej zaś otrzymaliby żołd w wyso-

kości 30—50 fenigów dziennie.

Czy pomysł powyższy ma wi-
doki powodzenia?
W obecnych, niezmiernie cięż-

„kich czasach, pod presją kryzysu

gospodarczego, przy panującem
bezrobociu (w Niemczech około

5 miljonów) ludzie głodni na

wszystko się zgodzą. Do jakiego

stopnia wyrzeczenie się wszelkiej

godności osobistej doprowadza

nędza, świadczyć może następu-

"jące ogłoszenie, które ukazało się
^w jednem z pism:

„Poszukuję pana. Jestem silny,

zdrów, mam łat 30 i najlepsze świa-
dectwa, lubię piacować, znam się na

ślusarce i robocie rolnej. Pragnę sam

zaprzedać się w niewolę, aby być na

czyjemś utrzymaniu.”

Ogłoszenie powyższe jest uni-

katem — pod względem szczero-

ści. Ileż jednak podobnych. cho-

ciaż bardziej zamaskowanych u-

kazuje się codzień w prasie. W

podobnych warunkach powodze-

nie „armji pracy', wypełnienie

jej szeregów jest zgóry zapewnio-

ne, nawet bez przymusu ze strony

Państwa. Żołd wprawdzie (30—50
fenigów) jest bardzo skromny,

jednakże wystarczający dla mło-
dzieńców 19—22 letnich, nie ob-

ciążonych jeszcze własną rodziną.
Grunt jest utrzymanie całkowite,

zapewniony byt, który skusi miljo-
ny upadające dziś w codziennej

walce o zaspokojenie najprymi-

tywniejszych potrzeb życiowych.
Nie potrzebujemy dodawać, że

dla rządu podobna „armja* by-

łaby potężnym atutem pod każdym
względem, zarówno gospodarczym

jak i politycznym.

Czy jednak z punktu widzenia
ogólno-ludzkiego, z punktu widze-

nia prawdziwego postępu podobny

projekt może być pożądany?
Przedewszystkiem jest to szczy-

tem militaryzacji, gdyż podobna

„armja pracy' na sposób wojsko-

wy zorganizowana i wyćwiczona,

każdej chwili da się przekształcić

na armję bojową, podobnie jak

obecne „niewinne' latawce „pa-

sažerskie“ na aparaty wojskowe.

Jak na dzisiejsze tendencje

rozbrojeniowe, tak gorąco przez

Niemców propagowane (gdy cho-
dzi o rozbrojenie sąsiadów) pro-

jekt jest bardzo znamienny i staje

się groźną przestrogą.

Pod względem społecznym po-
dobna organizecja stałaby się z”

bójstwem wszelkiej inAywidual-
ności i zupełner” <mechanizowa-
niem l-d<KOŚCi.

Ponieważ nic nowego pod słoń-
cem, dodać trzeba, iż przed więcej

niż stu laty groźny despota Arak-

czejew, prawa ręka cara Aleksan-

dra I, w swych olbrzymich do-
brach wprowadził podobną zupeł-

nie armję pracy, koszarując swych

nieszczęśliwych poddanych.
Na wielką skalę przeprowa-

dzają ten sam eksperyment So-
wiety,

Przysłowie powiada že „osta-

teczności się stykają”, Dziwnie

zaiste carski despotyzm, komu-

nizm i hitlerowski faszyzm.

Pomysł „armji pracy* nie jest

zresztą jedynym punktem stycz-

nym.

DZIENNIK WILEŃSKI”

Z prasy.
Pod znakiem bezkarnych zbrodni.
W przeciągu kilku ostatnich

dni prasa zamieściła wiadomość o
kilku morderstwach, dokonanych
przez członków rozmaitych orga-
nizacyj sanacyjnych. 3

Jednego dnia w bestjalski spo-
sób zamordowany został przez
bandę Łokietka i Tasiemki kupiec
warszawski Getter.

Niemal w 24 godziny później
pada z ręki członka t. zw. Legjo-
nu Młodych, Tadeusza Kujaw-
skiego (znanego również z tego,
że asystował przy porwaniu A.
Nowaczyńskiego) naczelnik sekcji
Magistratu m. Warszawy Henryk
Dębiński, który osierocił żonę i
dziecko.

I jeszcze publiczność nie zdo-
łała ochłonąć po tej krwawej sen-
sacji, a już prasa przynosi wiado-
mość o zamordowaniu w restau-
racji Kolejowej znanego działacza
P. P. S. Pocztowskiego.

Mordercą był osławiony ex-
komunista, dziś działacz sanacyj-
ny — Czuma.

Zamordowany Pocztowski po-
zostawił po sobie żonę i troje
dzieci.

Pisząc o powyższych zbro-
dniach, „ABC' czyni słuszną u-
wagę:

„Zbrodnie zdarzają się wszędzie,
i zawsze, w świecie powojennym są
częstsze niż były kiedykolwiek."

Ale
„co jest szczególnie znamienne dla

łańcucha zbrodni opisanych, to że
1) przeważnie nie są odruchowe ani tyl-
ko indywidualne, ale są wyrazem akcji
planowej i czasem zorganizowanej (ban-
dy Łokietka, Tasiemki i w rzeźni miej-
skiej), 2) że wszyscy zbrodniarze należą
lub conajmniej grawitują ku „sanacji”,
która, wedle własnych twierdzeń, jest
odpowiedzialna za stan porządku i bez-
pieczeństwa w kraju, i która rządy roz-
poczęła pod hasłem walki z „niepra-
wościami'; 3) dawniejsze zbrodnie z po-
śród wymienionych (żeby już nie wspo-
minać o sławnych „nieznanych spraw-

cach' głośnych napadów politycznych
sanacyjnej ery), pozostały dotąd bez-
karne." a -

Słusznie dalej pisze „ABC”, że
„bezkarność zbrodni nigdy nie po-

zostaje bezkarna. W świecie zjawisk mo-
ralnych działa pewnego rodzaju prawo
bezwładności, podobnie jak w świetle
zjawisk fizycznych. Sprawia ono, że za-
sada „cel uświęca środki” prowadzi z
czasem do wypaczania „nieświętych”
środków w cele, lub w środki do celów

stępnych.
ka T że: zbrodnia dla idei, stosowana
jako metoda, wyradza się w metodycz-
ną zbrodnię dla zysku lub zemsty, czyli
w pospolity bandytyzm. Tak było w
roku 1905, tak zaczyna się dziać i dzi-
siaj. Co więcej, ręka zbrodnicza, kiero-
wana zrazu świadomie i planowo prze-
ciw wrogom, t. zw. ideowym, raz bez-
karnie wyzwolona z pod władzy czyn-
ników hamujących, zwraca się z czasem

równie swobodnie przeciw wrogom 0so-

bistym, choćby należeli do tego samego

obozu ideowego. Tak było w wypadku
z Kujawskim i p. Dębińskim. To jest
Nemezis bezkarnej zbrodni.”

Uwagi słuszne od początku do
końca. :

System,
Na ten sam temat pisze wczo-

rajszy „Robotnik”, który zwraca

uwagę, że ostatnie wypadki wy-
mownie świadczą już o pewnym
systemie. й

„U źródeł leży to, co dowcip stolicy
ochrzcił mianem „nieznanych spraw-
ców”. Wiele, wiele rzeczy zapoczątko-
wało tę „linję”, u której kresu znalazł
się Czuma. I nietylko Getter padł od
kuli, Getter — przedsiębiorca; przed
nim padali robotnicy, bo mieli inne po-
glądy, albo tež „przeszkadzali“. Niepo-
dobna grać bezkarnie na najgorszych
strunach duszy ludzkiej — na tchórzo-
stwie i zdradzie ideałów, na bezkarnem
tolerowaniu bezeceństw, ś$dyż popełnili
je „swof”. Powstaje wtedy swoista
„atmosfera moralna* danego środowiska;
taki Czuma pławi się w niej, jak ryba
w wodzie.”

Jednakże nie o Czumę tu cho-
dzi, nie chodzi o jednostki,

„chodzi o metody, o system.
Kto toleruje, ten jest współwinowajcą
i współodpowiedzialnym. ‚

Niewątpliwie w systemie
leży istota złego.

 

"Bo olzydie eskadry niemieckiej
w Gdańsku |

Jednym z najważniejszych wy-
padków ubiegłego tygodnia była
niewątpliwie nieproszona wizyta
niemiecka w Gdańsku.

'Na temat powyższy zamieszcza
bardzo trafne uwagi w „Kurjerze
Poznańskim” korespondent ber-
liński pisma iego, p. Jerzy Drob-
nik.

Wizyta niemiecka okrętów wo-
jennych w Gdańsku, czytamy, wy-
wołała w prasie polskiej szerokie
echo. Również prasa „niemiecka
zajmowała się nią obszernie, oczy-
wiście z innego punktu widzenia.
Sprawa ta jest jednem z ogniw u-
prawianej przez Niemcy od dłuż-
szego czasu wobec Polski polityki
prowokacyj, którą należy sobie
raz jeszcze uświadomić i wyciąg-
nąć ze stanu rzeczy odpowiednie
wnioski.

Nie jest oczywiście rzeczą taj-
ną, aczkolwiek oficjalnie się tego
nie ogłasza, że rzecz cała została
ułożona dokładnie między Wil-
helmstrasse, a temi zwłaszcza
czynnikami, które są łącznikiem
między Wilhelmstrasse a minister-
stwem Reichswehry, i odpowied-
niemi czynnikami w Gdańsku. —
Gdańsk jest rządzony przez hitle-
rowców. Cała kampania, którą od
dłuższego czasu obserwujemy, pro
wadzona w sprawie Prus Wschod-
nich i Gdańska, wychodzi zarówno
z kół hitlerowskich, jak i z mini-
sterstwa Reichswehry, będących
ze sobą w ścisłem porozumieniu,
przyczem oczywiście  Wilhelm-
strasse nie uchyla się od współ-”
pracy. Odpowiednia akcja praso-
wa, książki, fałszywe wiadomości
o grożącem rzekomo wmaszero-

waniu Polaków do Prus Wschod-
nich i Gdańska, interpelacje i mo-
wy w parlamencie, telegramy do
prezydenta Hindenburga i jeśo od-
powiedź, uchwała komisji spraw
zagranicznych Reichstagu i prze-
dziwnie zainscenizowana  historja
z rzekomem dėmarche posła pol-
skiego w Beriinie, a wreszcie de-
monstracyjna zapowiedź zniesienia
fortyfikacyj w Prusach Wschod-
nich — wszystko to są ogniwa le
gicznego łańcucha specjaln=j poli-
tyki W tych war«ukach wizyta
niemieckich okrętów wojennych
w Gdańsku nie była oczywiście
-„wykłą wizytą, ale wyraźną de-
monstracją wiążącą się logicznie
z całością dotychczasowej akcji
niemieckiej.

, Miała ona być zarówno „odpo-
wiedzią” na rzekome niebezpie-
czeństwo polskie, jak też dobitnem
podkreśleniem treści uchwał ko-
misji spraw zagranicznych Reich-
stagu. Jak wiadomo Niemcy mają
wprawę w lego rodzaju „wizy-
tach”, Przedwojenna wizyta „Pan-
tery' w Marokku, słynny „coup
d'Agadir" nie zatarł się jeszcze w
pamięci. Nie był też krok niemiec-
ki niespodzianką dla nikogo, kto
zdawał sobie sprawę z celowości
tej poiltyki. Przepowiadaliśmy na -
tem miejscu kilkakrotnie dalszy
jej ciąg,

Jakim sposobem jednak rzeczy
zaszły tak daleko? Czemu się to
dzieje, że Polska narażona jest na
systematyczne niemieckie afronty,
których intensywność i obfitość
się wzmaga? 2

Wytlumaczenie tej sprawy jest
jasne. Nasza dyplomacja oddawna

stosuje wobec Niemiec taktykę

zasadniczo błędną, unikając syste-
matycznie jakiejkolwiek reakcji na

ich ataki, — Uważa ona, że cisza

i cierpliwość jest najlepszą meto-
dą. Daleko posunięta uprzejmość
i wyrozumiałość miała łagodzić
przeciwieństwa. Milczano, gdy w
Niemczech podnosiły się pierwsze
oświądczenia przeciwko. naszym
granicom. Tclerowano liczne wy-
bryki niemieckie, nie reagowano
na wyraźne już afronty, mimo, że
zamiast lepiej, było coraz gorzej.
Nie liczono się zupełnie z psycho-
logją niemiecką.

Niemiec zarówno w życiu pry-
watnem jak i publicznem uznaje i
ceni jeden sposób zachowania się,
który określa słowem „Schneid'”
(„ciętość').

Tej  „cięiości* wystąpienia
(„schneidiges Aufreten“) uczyło
Niemca przedewszystkiem wycho-
wanie wojskowe i oficerskie, Kto
nie okazywał ciętości, ten nie był
godzien stopnia oficera, ten wyla-
tywai z korpusu, z dyplomacji, z
wszystkich stanowisk, na których
trzeba było umieć odpowiednio
występować. Nie wolno było po-
zwolić na uchybienie sobie, albo
swemu stopniowi w najdrobniej-
szej nawet rzeczy, obowiązywała
natychmiastowa reakcja. Ideal
ciętego oficera („des schneidigen
Offiziers') wszedł zupełnie w
krew narodu niemieckiego, panuje
niepodzielnie zarówno w Reichs-
wehrze, jak w dyplomacji i wogóle
w kołach politycznych, a już spe-
cjalnie prawicowych. Nie zaginął
on nigdy, bo takich rzeczy nawet,
gdyby się chciało, nie można wy-
trzebić z roku na rok, a już zupeł-
nie się ich nie wytrzebi, gdy ideał
nie przestał być ideałem. Dzisiaj
święci on poprostu triumfalne od-
rodzenie swego istnienia, Przecież
prawie wszyscy członkowie dyplo-
macji, wybitni politycy,- ludzie,
którzy odgrywają rolę w Niem-
czeck, „ą byłymi aktywnymi ofice-
tami, albo co najmniej oficerami
rezerwy. Wszyscy zresztą prze-
chodzili szkołę „ciętości'* w korpo-
racjach niemieckich. Człowiek,
który nie wie, co to jest „Schneid”
i sam tej właściwości nie umie o-
kazać, jest w Niemczech człowie-
kiem skończonym.

Dlatego dla Niemca i polityki
niemieckiej polska uprzejmość i
unikanie wszeikiego ostrego wy-
stąpienia i reakcji nie jest wcale
dowodem jakiejś dobrej woli, a
jest poprostu brakiem „ciętości” i
brakiem odwagi, zasługującym na
pogardę. Wobec takiego kogoś
można sobie na niejedno pozwolić.
Dłatego posunięta uprzejmość pol-
ska nadomiar jest w gruncie rze-
czy uważana jako fałsz. Niemiec
jej poprostu nie rozumie, tak jak
nie rozumie braku natychmiasto-
wego ostrego wystąpienia w odpo-
wiedzi na atak, albo na uchybie-
nie,

Tego nasi „urękawicznieni“
panowie z M. S. Z. nigdy nie mogli
pojąć. Jak zwykle bywa w takich
wypadkach: gdyby odpowiednio
reagowano odrazu na pierwsze
próby jeszcze przed kilku laty, nie

- Wartość pamiętnikówĘBiilowa.
Wiadomo, że niemieckie słery

polityczne odsądziły czterotomo-
we wspomnienia kanclerza Biilowa
od czci i wiary, dlatego, że autor
wyraźnie przypisał winę' wywola-
nia ostatniej wielkiej wojny ów-
czesnemu rządowi niemieckiemu.

Inaczej niż politycy i osobistoś
ci, zaatakowane przez Biilowa, są-
dzą o wartości jego wspomnień —
historycy niemieccy. Johannes
Ziekursch w 44 tomie „Forschun-
Gen zur Branderburgischen und
Preusischen Geschichte“ udowod-
nił, że wbrew twierdzeniu wydaw-
cy Biilow, pisząc wspomnienia, nie
opierał się wyłącznie na swojej pa
mięci, lecz czerpał bezpośrednio ze
źródeł, a mianowicie z listów, me-
morjałów, telegramów i t. d. Setki
tych dokumentów podaje w toku
opowiadanie.

Najważniejszym jednak źród-
łem jego był dziennik który oddaw
na, jak każdy dyplomata jego cza-
sów, prowadził, Dlatego też w pa-
miętnikach swoich mógł podać w
dosłownem brzmieniu tyle rozmów
z cesarzem Wiihelmem, królem bel
gijskim Leopoldem i innemi osobi-
stościami. Rozmowy te spisywał
Biilow za świeżej pamięci w swo-
im dzienniku. Podobnie i żona je-
go zapisywała w dzieninku swoim
zdarzenia z czasów jego kancler-
skich. Wreszcie Biilow, będąc se-
kretarzem stanu spraw zagranicz-
nych, a później kanclerzem, kazał
sporządzać kopje ważniejszych do-
kumentów urzędowych i odpisy te
wcielał do swoich aktów prywat-
nych. Stąd pochodzi, że jeden z
dokumentów z zakresu polityki za
granicznej Niemiec, podany w pu-
blikacji urzędowej („Die grosse Po
lityk der europžischen Kabinette')
z lukami, w pamiętnikach Biilowa

 

został wydrukowany w całości,

bez braków.
Byłby się Biilow bez porówna-

nia lepiej przysłużył nauce, gdyby

był podał do druku właśnie ten su
rowy materjał, bez żadnego retu-

szu i naświetlenia ze swej strony.

Ale jemu, jak i każdemu pamiętni-

karzowi, chodziło nie o naukę, lecz

o własną osobę, którą chciał uka-

zać w jak najlepszem świetle. Zie-

kursch wykazuje na kilku przykła

dach, jak łatwo można w pamiętni

kach Biilowa odłączyć to, co jest
wzięte ze źródeł, któremi rozpo-
rządzał, co zalem jest wiarygo-

dne, od rezonowania, dodanego w

czasie ostatecznego redagowania

wspomnień i przygotowywania ich
do druku. I historyk musi umieć
usuwać tynk, aby dotrzeć do cen-
nych fresków.

Oprócz pragnienia ukazania
swej osoby w jak najlepszem świe-
tle i zmieszania z błotem wrogów,
odgrywały u Biilowa wybitną rolę
pobudki pieniężne. W latach in-
ilacji niewielki majątek osobisty
i emeryturą kanclerska nie pozwa
lały mu na kontynuowanie trybu
życia wielkiego pana. Nie chcąc
jednak na starość zbytnio przycią
gać pasa, podpisał w r. 1921 układ
z firmą Ullstein, dla której zobowią
zał się spisać swoje wspomnienia
za dożywotnią rentę. A że wydaw
ca obawiał się, iż 72-letni książę
łacno mógł byi nie dojechać do e
poki najciekawszej swego życia,
mianowicie epoki kanclerskiej, gdy
by zaczął opowiadać najpierw o
swojej młodości, skłonił swojego
kontrahenta od opracowania naj-
pierw okresu od r. 1897 do 1909.
Stąd wspomnienia z okresu młodo
ści, spisane dopiero na końcu, sta-
nowią tom czwarty i ostatni.

Huragan we Włoszech.
BOLONJA (Pat). Z całych pół-

nocnych Włoch nadchodzą wia-
domości o szkodach, wyrządzo-
nych przez gwałtowne burze wi-
chrowe, grad i śnieg, który spadł
obficie szczególniej w okolicach
górskich wzdłuż grzbietu Apeniń-
skiego. W pobliżu Wenecji ze-
rwała się nagle trąba powietrzna,
przenosząc płytę marmurową wagi

80 klg. o 200 metrów na dach
jednego z domostw. W Alpach
Apuańskich kilka osób zostało
porażonych pierunem. W  okoli-
cach Bergamo burze gradowe wy-
rządziły bardzo poważne szkody
w polu. W Bolonji temperatura
obniżyła się do 10 st., a okoliczne
góry pokryły się śniegiem.

 

W «brygadzie» coraz gorzej.
Pisaliśmy już, że stosunki w ro-

dzinie pomajowej psują się coraz
bardziej.

Wspólnicy z okresu walk ma-
jowych, pepesowcy, stanowczo się
wyrzekli wszelkiego pokrewieńst-
wa z sanacją. Coraz częściej ktoś
ucieka z jej grożącego zatonięciem
okrętu, Nie dość jednakże tego,
bo oto najbliżs: krewni zaczynają
już mówić, że oni tam nie ze
wszystkimi są skuzynowani, że są
tam pod daszkiem sanacyjnym je-
dnostki, które ponoć zostały pod-
rzucone i krwi „brygadowej“ (na-
wet czwartego rzędu) w sobie nie
mają.

Właśnie ostatnio bebesowska
„Walka“ poczęła na ten temat
spierać się z naczelnym organem
„pułkowników”' i pisze tak:

„Naczelny organ „Gazeta Polska“, po
chopnie zalicza się do siebie. Mamy ro-
bociarskie przeświadczenie o zachodzą-
cem tu nieporozumieniu. Jeśli chodzi o
obóz Piłsudskiego — tak, Jesteśmy pił-
sudczykami od roku 1893. Obóz bebecki
nie jest obozem tylko piłsudczyżów. Pił-

sudczykowstwa Walerego Sławka nikt ni
gdy kwestjonować nie będzie. Również
piłsudczykowstwa szeregu innych dzia-
łaczów z B. B., mających za sobą prze-
szłość legjonowych walk z Pierwszej Bry-
gady — kwestjonować nikt nie będzie.
Ale panowie Radziwiłłowie, Hołyńscy,
Wartalscy, Lubomirscy i falangi niedaw-
nych endeków, niedawnych. ugodowców,
słuprocentowi wyzyskiwacze, patentowa-
ne rozumowe żubry gospodarcze — to co

innego."

A więc rodzinka się kłóci.
U nas w Wilnie „Kurjerek” ze

„Słowem', a w Warszawie już na-
wet organ „pułkowników” nie ma
chwili spokoju i młodsze szarże po
czynają opinjować o tem, kto tam
jest „brygadowcem”, a kto nie za-
sługuje na to miano.

Sprawa jest tem gorsza, że w
danym wypadku już nie tylko o
korytko się rozchodzi, ale mają w
grę wchodzić sprawy ideowe,, je-
grę wchodzić sprawy „ideowe”, je-
żeli wogóle o ideach tam może
W każdym razie jedno jest dla

każdego jasnem: w „brygadzie“
dzieje się coraz gorzej.

 

Fałszowany tytoń i papierosy.
Skutki zbyt wyśórowanych cen

Jak ogłasza Związek Kupców
Tytoniowych, w cały kraju ukaza-
ła się na rynku znaczna ilość fał-
szowanego tytoniu i fałszowanych
papierosów gatunku „Ergo”. Wy-
roby te sprzedawane są oczywista
po cenach niższych od nominal-
nych. Związek kupców  tytonio-
wych nawołuje dyrekcję Monopo-
lu Tytoniowego o przedsięwzięcie
odpowiednich środków dla prze-
ciwdziałania temu. :

Przy tej okazji zauwažyč nale-
ży, że tak, jak podwyższenie ceny
wódki stąuówiłow swoim czasie

 

Echa procesu brzeskiego w Krakowie.
Z Krakowa donoszą:
W czasie procesu brzeskiego

starosta krakowski dr. Małaszyń-
ski i referent wojewódzkiego urzę-
du bezpieczeństwa w Krakowie,

WHCAWTEZPWRAEPCTZE PANRETEZIEZEDA
doszłoby do rozwoju polityki nie-
mieckiej wobec Polski w tych for-
mach, jakie dzisiaj obserwujemy.
Zawsze łatwiej jest przeciąć czyjeś
postępowanie w początkach ener-
giczną reakcją, niż gdy dzięki ka-
rygodnej słobości pozwoli się na
rozwój afrontów, których odpar-
cie wymaga już potem znacznie
większego wysiłku — i dokonać
się może dzięki temu tylko przez
zderzenie znacznie ostrzejsze i
większe, wywołujące komplikacje.
Jest to poprostu reguła psycholo-
giczna, której się, jak widać, jesz-
cze u nas nie nauczono.

Że dzisiaj sytuacja tak się roz-
winęła, mamy do zawdzięczenia
tej z gruntu falszywej i uporczywej
w błędach polityce M. S. Z. Cała
Polska woła o zmianę metod i lu-
dzi, bo niewiadomo, co nam nasza
oficjalna polityka każe jeszcze
w pokorze przełykać.

monopolow, wyrobów tytoniowych

dogodną okazję dla prywatnego
nielegalnego wyrobu wódki na
szkodę Skarbu Państwa i władze
z wielką trudnością mogły tylko
częściowo te nadużycia wykry-
wać, tak samo przemyti fałszo-
wanie tytoniu jest odbiciem tej
sytuacji, że ceny na wyroby tyto-
niowe w okresie obecnym, — gdy
wszystko tak silnie tanieje, a za-
robki tak dalece się zmniejszyły,—
są bezwarunłkowo za wysokie. —
Obniżenie ich będzie najlepszym
sposobem zwalczania nadużyć.

dr. Wolaniecki zeznali w charak-
terze świadków, że u p. Wiesława
Wohnouta w czasie rewizji za bro-
nią w prywatnem mieszkaniu zna-

leziono szablę ułańską, zabraną w
czasie zajść listopadowych w roku
1923. P. Wohnout zaskarżył p. Ma-
łaszyńskiego i dr. Wolanieckiego o
zniesławienie.

Wyznaczona na dzień 10 czer-
wca przez właściwego sędziego,
dr. Patrykę rozprawa nie odbyła
się, gdyż oskarżony Małaszyński
był na urlopie. Obecnie doręczono
p. Wohnoutowi wezwanie na roz-
prawę na dzień 30 b. m. z tem, że
rozprawę prowadzić będzie inny
sędzia, a mianowicie dr. Janicki,
komendant krakowskiego „Strzel-
ca.

Koklama Jei
ОЫ Вн,

 

SZKICE I OBRAZKI.
RYBKA.

Fortunat miał się bogato ożenić.

Panna jego, coprawda, to piękną nie

była.
W ślepiach miała bowiem jakiś de-

iekt. Gdy jedno oko miłośnie na Fortu-
nata spoglądało, inne w tej samej chwili,

ł.
ž

wyprawialo takie dziwne koziołki i za+ |
chowywało się zgoła niepoprawnie...

Fortunat też mniej spoglądał w oczy
ukochanej, (śdyż go wysoce mierziły)
wzrokiem sięgając „tam, gdzie wzrok nie
sięga'* — to jest do szkatuły panny. M

Dziewczyna bowiem posiadała wgo- 3
tówce dwa tysiące złotych. *

Skarb to na dzisiejsze czasy wielki,
a w małżeństwie podwójnie procentujący
(odsetki od dziewiczego serca).

I jeść dawali u panny dobrze.
Tłusto i sytno.

Fortunatowi przybyło od dnia za-
ręczyn trzy kilo żywej wagi. A

Postanowił się więc ożenić.

Dnia poprzedniego oficjalnie zarę- |

czony, chadzał diugo po pokoju.
Tak spacerują samobójcy na godzinę !

przed wbiciem haka w sufit,

Na szali rozwagi życiowej położył z
jednej strony dwa tysiące gotówki, na

drugiej zaś szali figlarne oczy panny, z
których jedno było melancholijno-spara-
liżowane, a drugie zwarjowanie skaczące.

Myślał długo.
Rzęsisty pot wystąpił mu na skro- |

nie, aż po godzinie krzyknął strasznym
głosem, jak w Fauście Małgorzata:

„Niech się stanie”,

Złoto przeważyło na szali rozsądku.
Fortunat jednek postanowił, decyzję

swoją „zakropić”* w barze. В

Przypomniał sobie bowiem, że i
Petronjusz przed zgonem ucztował.

Bar się nazywał „Niespodzianka”.

Perłidna to była nazwa, ale bardzo |
prawdzie odpowiadała. -

Nigdy nie wiedziałeś, co się z tobą
stanie po skonsumowaniu w owym bą-
rze... {

Stali bywalcy powiadali, że pamię-
tają nawet, jak jednego gościa po majo-

nezie „to tak wzięło, że ani zipnął”,
Fortunat wszedł śmiałym krokiem.
Gości było nie wiele.

Kazał sobie podać wódkę i coś do
zagryzienia,

Na buiecie była rybka. 7
Hy! Bože jedynyl...

Rybka ta w dniu owym przechodziła |
właśnie cichy jubileusz odległej śmierci

swojej...

Ślepia miała okropne — wybałuszone
jakoś rozpaczliwie, a gębę zmiętą i zjeł-
czałą.

Wyraz jej gęby mówił wyraźnie
„poprobuj mnie tylko!“

To nie byla rybka — to byl trup
straszny, wprawiający w skrajny pesy-
mizm stałych bywalców „Niespodzianki“,

Fortunat łyknął kieliszek.
Jeden, potem drugi.
Zrobiło mu się raźniej na duszy.

Spojrzał na rybkę...
W oczach Fortunata zamigotała jej

straszna gęba i ślepia, ślepia, które mu |
przypomniały narzeczoną.

—Proszę o rybkę — zawołał.
Kelner zdumiał się, przetarł czoło.

— Pan dobrodziej pozwoli??
— Rybkę!...
W kelnerze zarżało coś z radości.
Nienawidził kowiem tej ryby, której

zapach, podobny był do zapachu prosek-
torjum, 2

Wchłaniać go musiał od wielu mie-
sięcy.

Fortunat pożarł rybkę.
I zrobiło mu się błogo...
Takich wrażeń doznają ludzie na

chwilę przed agonją... 2
W, umyśle jego dziwnie zaczęła się |

kojarzyć zmięta gęba rybki z šlepiami
oblubienicy.

Fortunata odwieziono do szpitala.

Po dwu miesiącach kuracji dowie-
dział się, że panna wyszła zamąż za
kaprala od ułanów i że zaraz po ślubie,
ślepia jej się same jakoś naprawiły, 3

Była piękną : bogatą.

Dziś spotkałem Fortunata w „Nie-
spodziance“, ;
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Ponurym głosem zażądał od Kėlnera |
podania sobie resztek rybki, którą po-
próbował przed dwoma miesiącami, a
której okrutny łeb dojrzał jeszcze na bu-_
tecie. 2

Rybkę zawinął do papieru i poszedł
do domu.

Tam umrze w męczarniach. 8
M. Junosza.

Orzeczenie Sądulajwydiego a
w sprawie umów służ k 2

organistów. rza
Sąd Najwyższy. rozpatrywał

skargę kasacyjną proboszczaKs.
M.w sprawie wyroku, mocą które.
go Ks. M. miał wypłacić 5.000'zł.|
z tytułu odprawy i zaległej pensji
na rzecz organisty F. L., ||

Sądy niższych instancyj nzzpał,
że proboszcz odpowiada Gwok  

 

za uposażenie organisty, który. 3 ss
przez niego angažowany i pozOSią.
je w bezpośredniem stosunku służ
bowym do proboszcza. Sąd Naj
wyższy nie podzielił tego zdania i “2
wydal zasadnicze orzeczenie, ktė-
re kasuje poprzednie wyroki,W0-
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rzeczeniu czytamy: „Sądyniższych ‚
instancyj przyszły do wniosku,że
między stronami doszła doskutku
umowa służbowa w sposób doro-
zumiany przez wykonywan   
i przyjmowanie pracy. Oba sądy 4
popadają w błąd, gdyż powód, wy- |
konywując swą pracę, a więcgra-
jąc na organach i śpiewając nie
świadczył żadnych usług pozwane-
mu, lecz Kościołowi i chybamię- |
dzy Kościołem jako osobą prawną
a powodem zaistniała w ten spo-
sób umowa służbowa”. 7:zz  
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- Wydawca

Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych" stanowią koledzy: Kazimierz Hałaburda, Bo
i w lokalu Młodzieży Wszechpolskiej (Or

DZIENNIK WILEŃSKI

t+£4 + 142

RUCH MŁODYCH.
Pięć minut rozważań.

у o przyczynach i skutkach.

' Życie jest piękne, niewątpliwie
piękne i dlatego każdy chce żyć.

Chce żyć i wydawca „Głosu
"Wilna", a że w gromadzie żyć za-
wsze weselej, więc zebrał sobie
śronko przyjaciół, Tak w ciszy i
spokoju wydawano pisemko i snu-
to plany. Naraz w mieście uka-
zało się jeszcze jedno pisemko.

nieszczególne widać
mając pojęcie o swoim organie,
bojąc się konkurencji, uczuł się
urażony w najboleśniejsze miej-
sce — w kieszeń. Naraz otwo-
rzyły mu się oczy i buzia. Zoba-
czył nieprawości akurat tego
dnia, gdy zaczęła wychodzić na-
pawająca go strachem gazeta.
Niezwlekając, przemówił, ale jak
przemówił?!

Wspiął się na takie wyżyny
rynsztokowego stylu, że najbar-
dziej pyskate megery oniemiały
z emocji i zazdrości — pod hala-
mi dwa dni panowała cisza. A dla
dodania sobie powagi, przemówił
w imieniu młodych. Niestety, mło-
dzi nie czuli jakoś ochoty do roz-
bijackich poczynań i zaprotesto-
wali. Okazało się, że mają włas-
ny głos, a „Głos Wilna* jest tylko
„głosem Górnisiewicza”'.

Trzeba było ratować sytuację.
Przemówił tedy p. Pawłowski, ale
jakoś siwe włosy i „my młodzi”
nie bardzo do siebie pasowało.

Zasmuciło się kryształowe ser-
ce wydawcy i uzdrawiacza. Obej-
rzał się, poszukując koło siebie
młodszych i dojrzał naraz całe
gronko — i Ochocki i Daszkiewicz
i Wójcicki.

Hip! hip! hura! Są młodzi, ja-
koże tres faciun collegium.

Pierwszy z nich akurat powró-
cił był po parodniowej nieobec-
ności do Wilna. Zwrócił się tedy

 

do niego wydawca:
— „Ostojo ', bądź moją ostoją!
Poczciwe owe chłopię, prze-

czuwając snać coś, cofnęło było
swój podpis pod „Głosem Wilna”,
rezygnując z tytułu aż naczelnego
redaktora. Ale jak tu opuścić
przyjaciela w biedzie? Powrócił,
podpisał się znowu pod gazetą
i zagrzmiał:
— Niema, bezmyślni, dla was

miejsca w „Głosie Wilna”!
Snać przypuszczał, że inni

równie jak on rwą się do występo-
wania w tym szlachetnym orga-
nie.

Blady strach padł na „Młodzież
Wszechpolską*. Prezes z okrzy-
kiem: — Nie przyjmą nas do
„Głosu Wilna” — usiłował z dzie-
siątego piętra rzucić się w nurty
rzeki. Obóz Wielkiej Polski na
znak pokuty i żałoby posypał po-
piołem głowy.
A wielki wydawca odetchnął.

Pogłaskał po główce grzecznego
Stasia i nawel w rozmowie z włas-
ną kucharką inaczej już o sobie
nie mówi, jak „my”.

Megalomanja jest zaraźliwa:
wszyscy członkowie redakcji, czy-
li nowa grupa młodych, także
odęli się dumą, a zwłaszcza pocz-
ciwa „Ostoja * cnoty.

czytujcie się w moje ar-
tykuły i wyjątki z protokułów
mędrców Syonu, które drukuję
obok. Wczytujcie się, a zgłębicie
mądrość wszechświata. Będziecie
jako ja chadzali w aureoli i blasku.

Nawet podobno porównał sie-
bie do Dembińskiego, za co ten
słusznie i ciężko się obraził.
A Marchołt? — Uśmiecha się.

Dobre i to w tym ogórkowym se-
zonie.

Marcholt.

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
— Rocznica koronacji obra-

“zu M. B. Ostrobramskiej. Dnia
2 lipca wypada 4 rocznica Koro-

/ nacji Obrazu M. B. Ostrobram-

' Arcyb. Jałorzykowski

skie :

orządek nabożeństw:
BPiątek 1 lipca: Uroczysta Li-

tanja św. o godz. 6 wieczór.
Sobota 2 = 3 Uroczysta

Msza św. o g. 8-ej; 2) Suma o
g. 11; 3) Litanja św. o g. 6 p.p.

Mszę św. o g. 8-ej rano w so-
botę i wszystkie litanje podczas
uroczystości celebruje J, Eks, ks.

|. — Kazania
ks. Prałat Żebrowski.

—Dzisiejsze pos! y
obradować będzie nad

wygłosi

| zniżką taryfy autobusowej. W dniu

I
s
i
s

ь
в

- tychczasowej

mna ul. Zygmuntowskiej dobiegają

dzisiejszym obradować będzie ple-
* num Rady Miejskiej. Uwagę ogółu
przykuwa sprawa zmniejszenia do-
tychczasowych opłat za przejazdy
autobusami oraz kwestja uregulo-
wania usterek i braków w do-

komunikacji miej-
skiej. Sprawa ta została już
szczegółowo i dokładnie omówio-
na przez miarodajne czynniki
miejskie na posiedzeniach, w kfó-

| rych udział brali również przed-
_ stawiciele Arbonu. Obecnie w
sprawie t y ma zapaść osta-
teczna decyzja, oczekiwana już
dawna z niecierpliwością przez
ogół ludności,
„aż Regulacja brzegów Wilii.

Prace nad regulacją brzegów Wilji

   

   

   

 

  

 

  
  

  

   

   

   

   

jużkońca. Gros robót zostało już

wykonane. Roboty te nie wyczer-
oują planu zabezpieczenia miasta

ed skutkami ewentualnej przy-
ej powodzi 1 ograniczają się je-

ie do częściowego, bardzo

ględnego zabezpieczenia śród-
mieścia. Jedynie wykonanie pla-
nu regulacyjnegona przestrzeni od
wieziei kowego na Anto-

u u Zwierzynieckiego
iś$warantowaćar;

zi iętnyc|
Asų roku.

  

   
  

    

  

         

- sztandar swego

następujące wypadki
choroby zakaźne: o-

lal, tyfus brzuszny 7,
łonica 5, odra 5 (w tem

2, (zgon 1), gruźlica

 

  

 

11, jaglica 2 i paratyfus 1.
Ogółem chorowało 37 osób.

Zmarły 4. į
Uderza nagly wzrost zasłabnięć

na tyfus brzuszny. Dotychczas no-
towano tygodniowo 1 względnie
kilka wypadków, podczas śdy ty-
dzień miniony przyniósł aż 7 za-
słabnięć na tę chorobę, której na-
silenie zresztą stale w okresie let-
nuim wzrasta.

Z MIASTA
— Wystawa Moniuszkowska.

Zamknięcie wystawy Moniusz-
kowskie w ogrodzie po Bernar-
dyńskim nastąpi nieodwołalnie w
niedzielę 3-go lipca. Kto jeszcze
nie zdążył zwiedzić tej wysluwy i
poznać pamiątek, związanych z
życiem i twórczością wielkiego
kompozytora, niech pośpieszy to
uczynić. Wyslawa otwarta od go-
dziny 11-ej rano do 8-ej wieczór.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Nowy d-ca 3-go P, A, C.

Dowódcą 3 P. A. C. w Wilnie
mianowany został ppułk, Bolesław
Dziubiński, który objął onegdaj
dowództwo.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Delegacja rękawiczników

wileńskich nawiązuje kontakt ze
wszystkiemi państwami europej-
skiemi. W najbliższych dniach o-
puszcza Wilno delegacja ręka-
wiczników wileńskich, udając się
do szeregu państw europejskich.
W Londynie delegacja zabawi naj-
dłużej. Podróż rękawiczników ma
na celu nawiązanie stosunków w
sprawie zbytu rękawiczek wileń-
skich,

Podróż delegacji częściowo sub-
wencjonowana jest przez rząd,

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Związki zawodowe a sa-

nacja. W ciągu ostatniego tygo-
dnia ponieśli klęskę sanacyjne
związki zawodowe, ponieważ ro-
botnicy, należący do związku ce-
gielników rzucili sanacyjną cen-
tralę przy ul. Wielkiej i przyłą-
ezyli się do klasowych związków.

Wraz z robotnikami cegielni
Purty przeszedł do klasowych
związków wice-prezes sanacyjne-
go związku cegielników.

Ustępując z sanacyjnej cen-
trali robotnicy usiłowali zabrać

związku, lecz
prezes Rady Naczelnej sanacyj-
nych związków poseł d-r Вго-

wski nie dał sztandaru.
(ównież wystąpili ze związku
jnego robotnicy cegielni

na, którzy narazie nie

dejdo żadnej centrali robo-
  

 

Posiedzenie Wileńskiego
aNeurologicznego od-

ię, dn.30czerwcar.b.o
"poł. inice Neurolo-
SB. z następującym po-

kier obrad: REZ REA
dyczko.— Wspomnieni% pośmiert-
= o dr. Edwardzie Flatau. Dr. N.
Baniewicz. — Pokaz chorych. Dr.
А. Wirszubski. — „Omówienie

    

   

       

Nowe władze Zrzeszenia Kół Naukowych.
W ubiegły poniedziałek odbyły

się doroczne wybory władz Zrze-
szenia Kół Naukowych U. S. B.

Sprawozdanie ustępującego za-
rządu przyjęto prawie bez dys-
kusji, będzie ono rozesłane po-
szczególnym kołom w formie biu-
ietynu. Po udzieleniu absolu-
torjum przystąpiono do wyborów
nowych władz. Kol. Dembiński,
ustępujący prezes rady Zrzeszenia,
powołując się na zwyczaj lat ubie-
głych, usiłował przekonać zebra-
nych, iż prawo „głosu decydują-
cego, prócz delegatów poszczegól-
nych Kół, mają członkowie ustę-
pujących władz. Sprzeciwił się
temu kol. Pieńkowski. Powołał
się on na staiut stowarzyszenia,
a następnie udowodnił, że głosy 8
osób, wobec 18 delegatów upra-
wnionych do głosowania, stano-
wią zbyt przeważającą większość
wraz z nieliczną nawet grupą de-
legatów. Taki stan rzeczy władzę
w Zrzeszeniu pozostawiałby w rę-
ku jednego ugrupowania przez
szereg lat, co dla interesów sto-
warzyszenia nie jest dobre, W re-

Chybione
Polska: zagłębia węglowe, za-

głębie naftowe, cynk, ołów, fosfo-
ryty, sole połasowe, sole sodowe,
marmur, miedź, wodospady — bia-
ły węgiel, lasy,  czarnoziem,
pszenne gleby.. Łódź, Bielsk,

Warszawa, Białystok, Śląsk — ol-
brzymia fabryka.. Trzydzieści
miljonów mieszkańców i tylko 5
tysięcy uczniów średnich szkół
rolniczych.

Czemu się gospodarzy na roli
częstokroć jeszcze systemem trój-
polowym, czemu nie kształci się
przyszłych rolników?

Trzydzieści miljonów mieszkań-

zultacie dyskusji zebrani przy-
chylili się do zdania kol. Pieńkow-
skiego i głosowali tylko delegaci
Kół obecni na zebraniu w liczbie
12 osób.

Nowe władze. wybrano w na-
stępującym skiadzie: przes zarzą-
du — kol. Wolski (Koło Prawni-
ków); członkowie zarządu — kol.
kol. Folejewsk' (Koło Polonistów),
Andysiak (Koło Filozołów), Pan-
klowa (Koło Romanistów), Deruga
(Koło Historyków).

Komisja Rewizyjna: przewodni-
czący — kol. Wener („Lechja“);
członkowie — kol. kol. Gutowski
(Koło Matematyków), Bortkiewi-
czówna (Koło Rolników).

Prezydjum Rady: przewodni-
czący — kol. Stupkiewicz (Koło
Polonistów), wiceprzewodniczący
— kol. Piotrowski (Koło Prawni-
ków), sekretarz — kol. Pieńkow-
ski („Lechja').

Wobec niezgloszenia projekto-
wanych zmian statutu i wolnych
wniosków — zebranie na tem
zamknięto.

szkolenie.
ców i tylko 10 tysięcy rocznie
abiturjentów średnich szkół tech-
nicznych.

A gimnazja rok' w rok wy-
puszczają przeszło 15 tysięcy ma-
turzystów. Z tych 15 tysięcy
przeszło 10 tysięcy wstępuje do
wyższych zakładów, ale kończy je
tylko 3 tysięce. Rok rocznie 7 ty-
sięcy chybieńców, którzy nie zdo-
iałi ukończyć studjów, 7 tysięcy
dyletantów z aspiracjami, ale bez
możliwości ich zrealizowania.
A ilu odpada ze szkół śre-

dnich!
Trzydzieści miljonów mieszkań-

Ławnik Kruk obrzucony jajami,
W dniu wczorajszym o g. 11

w poł. przy zbiegu ulic Niemiec-
kiej i Mikołajewskiej miała miej-
sce napaść na przewodniczącego
zarządu Gm. Żydowskiej ławnika
Kruka. Do przechodzącego Kruka
od zaułka Mikołejewskiego zbli-
żyło się 2 osobników, którzy

obrzucili go cuchnącemi jajami.
Twarz i ubranie napadniętego
zostały całkowicie zalane cuchną-
cym płynem. Dokonawszy napa-
ści osobnicy mimo pościgu zbie-
gli. Ławnik Kruk o wypadku po-
wiadomił wladze policyjne, które
wdrożyły dochodzenie.

przypadku letargu. Dr. J. Boryso-
wicz. — Przypadek zatrucia za-
wodowego.

— { -;$ еф —

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatry Miejskie Z. A. S. P. w Ber-

nardynce. iš i jutro o godz. 8 m. 15
świetna sztuka J. Kraszewskiego p. t.
„Chata za wsią”. W/ widowisku tem bie-
rze udział liczna orkiestra, chór, statyś-
ci i balet.
— W „Lutni“. Dziś, o godz. 8 m. 15

po raz ostatni pełna humoru rewja wileń-
ska p. t. „20.000 dolarów”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dn. 30-go czerwca br.
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Audycja

dla poborowych. 15.40: Kom. meteor.
i koncert dla młodzieży (płyty). 16.10:
Muzyka z płyt. 16.40: „Fantazja u dzie-
ci" pog. 17.50: Koncert. 18.20: „Bazy-
lika wileńska” przed katastrofą. 18.20:
Muz. tan. 19.15; „Skrzynka pocztowa nr.
207. 19:35: Prac. dziennik radjowy. 19.35:
Prac. dziennik radjowy. 19.45: „Ciotka
Albinowa”* mówi. 20,00: Koncert. 21.05:
„Warszawa — ulica Zielna 25" felj. 21.20:
Słuchowisko. 21.50: Muz. tan.

KRONIKA POLICYJNA.
— Dozorca T:wa „Kiucze”

walczy ze złodziejem. Ubiegłej
nocy dozorca T-wa „Klucze” Wy-
socki zauważył jakiegoś włamy-
wacza, który po wybiciu iszyby
usiłował przedostać się do pra-
cowni Imachcingiera przy ul. Szo-
pena 3. Wysocki ujął włamywa-
cza, który będąc silniejszy od
niego fizycznie rzucił go na zie-
mię i począł uciekać. Wysocki
oddał do zbiega kilka strzałów
rewolwerowych, lecz bez skutku.
Włamywacz zbiegł.

Skutki pozostawiania
mieszkania bez opieki. Wczo-
rajszej nocy nieznani sprawcy
przedostali się do mieszkania
inż. A. Dłuskiego (Ponarska 63)
i splądrowali oraz okradli całe
mieszkanie. Strat narazie nieu-
stalono, bowiem inž. Dluski prze-
bywa obecnie na urlopie i bawi
z rodziną w Warszawie pozosta-
wiając mieszkanie bez opieki.
— Nieudana wizyta w mie-

szkaniu doktora. Wczoraj wie-
czorem nieznani sprawcy usiło-
wali przedostać się do mieszka-
nia prof. Karnickiego (Mickiewi-
cza 28). Zdążyli już włamywacze
wyważyć drzwi i przeciąć żelazne
łańcuchy. W ostatniej jednak
chwili zostali spłoszeni przez słu:
żącę profesora. Pościg za zbieg-
łemi włamywaczami nie dał re-
zultatu.
— Bójka żydówek. Wczoraj

w południe pomiędzy kilku ży-

 

dówkami, znajdującemi się na.
rynku drzewnym,wynikłasprzecz-
ka, która szybko przeistoczyła się
„w krwawą bójkę.

W trakcie tejbójki została
poważnie poraniona Rywa Szklan-

zycie gospodarce.
WYWÓZ LNU.

Według ostatnich zestawień w
w maju roku bież, z terenu woje-
wództw: wilenskiego, nowogródz=
kiego, białostockiego i poleskiego
wywieziono inu czesaneśo 3.968
kg., pakuł kądzieli 95.925 kg. i reis
sfladzsu 33.475 kg.

Ładunki lnu kierowano przewa
żnie do Francji, Czechosłowacji i
Belgji.

Ostatnio przewiduje się nowy
rynek zbytu — niemiecki.

Udała się ostatnio zagranicę
(m. innemi: Ruraunja, Czechosłowa
cja, Niemcy 1 Anglja) delegacja wi-
leńskiej spółdzielni rękawiczniczej
Kazanwil.

Celem wycieczki jest nawiąza-
nie kontaktu z zagranicznymi im-
porterami rękawiczek wileńskich,
wyszukanie nowych rynków zby-
tu oraz zaznajomienie się z nowe-
mi sposobami produkcji rękawi-
czek.

Objawy zastoju.
Huta Bankowa w Dąbrowie

Górniczej unieruchamia na okres
miesiąca z powodu braku zamó-
wień 3 oddziały. W związku z tem
straci pracę 650 robotników.

==
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

ker (Szklana 6).
Rannej pierwszej pomocy le-

karskiej udzieliło zawezwane Po-
mosz ainas
— Nieszczęśliwy wypadek.

27-letnia Janina Radzińsiee(Wer:
kowska 8) wskutek nieostrożności
wypiła większą ilość spirytusu
skażonego i uległa niebezpieczne-
mu zatruciu.

Pogotowie Ratunkowe po u-
dzieleniu pierwszej pomocy od-
wiozło Radzińską do Szpitala Sa-
wicz.

Ujęcie deiraudanta.
Zatrzymany został Basiul An-

toni (Szkaplerna 4), który przy-
właszczył sobie 1000 zł., zainka-
sowanych na rzecz Wojewódz-
kiego Komiteiu doSpraw Bez-

robocia, Z
°— —Obława policyjna. Onegdaj

policja „śledcza przeprowadziła
obławę w całym szeregu podej-
„rzanych melin złodziejskich. Pod-
czas obławy zatrzymano około 20
podejrzanych osobników, których
osadzono narazie w areszcie Cen-
tralnym. Dalsze dochodzenie w
toku,

AKADEMICKIE KOLONJE WY-
POCZYNKOWE.

1, — Nadmorska Kolonja Wy-
poczynkowa w Tupadłach nad
Bałtykiem. Przeszło 200 miejsc,
sezon od 25 czerwca, opłata: aka-
demicy 4,50 zł., nieakademicy 5,50
zł. dziennie; zgłoszenia — Kie-
rownictwo Kolonji Akademickiej
w Tupadłach, poczta Łebcz, po-
wiat morski.

2. — Turystyczno-Wycieczko-
wa Kolonja w Gdyni. Około 150
miejsc na barkach, sezon od 1
lipca, opłata: akademicy 4,50 zł.,
nieakademicy 5,50 zł. dziennie;
zgłoszenia — Kierownictwo Ko-
lonji Turystyczno - Wypoczynko-
wej w Gdyni, Gdynia — Szosa
Gdańska.

3. — Akademicka Kolonja
Wypoczynkowa w Legaciszkach.
Przeszło 100 miejsc, sezon od 1
lipca, opłata: akademicy 4 zł.
nieakademicy 5,50 zł. dziennie;
zgłoszenia — Bratnia Pomoc P. M..
A. U. S. B., Wilno, ul. Wielka 24,

4, — Kolonja Sportowo-Wypo-
czynkowa w Plawnej (tylko dla
kolegów). Około 80 miejsc, sezon
od 1 lipca, opłata: akademicy4 zł.,
nieakademicy 4,50 zł. dziennie;
zgłoszenia — Kierownictwo Ko-
lonji w Pławnej, Pławna kolo
Stróż.

5. — Letnisko Akademickie w
Kuźnicy Zbąskiej. Przeszło 60
miejsc, sezon od 30 czerwca,
opłata: dla członków „Bratniej
Pomocy W. S. H.* 4 zł., dla aka-
demików i absolwentów 4,50 zł.,
dla nieakademików 5,50 zł,; zgło-

ców to tylko armja pracy — inte-
ligencja, kierownicy tej armii, jest
szkolona byle jak. To trzeba zro-
zumieć i naprawić. Uświadamiaj-
cie tych, co jeszcze nie wiedzą
i nie rozumieją. Walczcie o nale-
żyte kierownictwo Narodowej
Armiji Pracy!

gźłnit Kuroń i Czesław Ślesicki. — Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki
szkowej 11) w godzinach od 16 do 18.

szenia — Kierownictwo Letniska
w Kuźnicy Zbąszowskiej, pow.
Wolsztyn, Wielkopolska.

6. — Kolonja Akademicka w
Bukowinie w Tatrach. Około 50
miejsc, sezon od 15 czerwca, opła-
ta: 5,50 zł. dziennie; zgłoszenia —
p. Ewa Kobakówna w Bukowinie
pod Zakopanem, willa „Warsza-
wianka“. Należy zawiadomić Cen-
tralę Akademicką Bratniej Po-
mocy — Warszawa, ul. Akade-
micka 5.

7, — Kolonja Leczniczo-Wypo-
czynkowa w Szczawnicy (tylko
dla koleżanek). Przeszło 20 miejsc,
sezon: pierwszy okres od 1 lipca
do 1 sierpnia, drugi okres od 8
sierpnia do 15 września; opłata:
członkinie „Bratniej Pomocy” 5
zł., nieczłonkinie 5,50 zł. dziennie;
zgłoszenia — Kierownictwo Ko-
lonji Leczniczo - Wypoczynkowej,
Szczawnica, willa „Pod Aniołem
Strėžem“,

8. — Kolonja Akademicka w
Drobinie, Około 20 miejsc, sezon
od 1 lipca, opłata 5 zł. dziennie;
zgłoszenia — Bratnia Pomoc S. U.
P. Warszawa, Krakowskie Przed-
mieście 26. :

Iniormator dla nowowstępujących.
Staraniem Koła Medyków i

Akademickiego Towarzystwa Far-
maceutycznego „Lechja“ zostanie
wkrėtce wydany „Informator dla
nowowstępujących na Wydział
Lekarski i Studjum Farmaceu-
tyczne”.

Korespondencję, przeznaczoną
dla działu „Ruch Młodych”, upra-
sza się adresować: „Dziennik Wi-
leński* — Ruch Młodych, Mo-
stowa 1.

SPE VA ESUEN IFESPEZTEZYTOATRWEROITCTAPETY ТЕр

Z pogranicza.
Porwanie rybaka przez strażników sowieckich.

W ub. poniedziałek strażnicy sowieccy zatrzymali na rzece Wilji
w rejonie Kamienia 2 rybaków,
ryb. Jeden z rybaków,
ność straży sowieckiej i zbiec,
strażnicy sowieccy uwięzili.

którzy zatrudnieni byli przy połowie
Władysław Łukaszewicz, zdołał zmylić czuj-

drugiego rybaka Fleksandra Narkuna

Podpalenie składów sowieckich wDryssie.

Z Dzisny donoszą, iż w niedzielę w Dryssie spzliły się dwa
składy sowieckie z żywnością i furażem. Władze graniczne sowieckie
podejrzewają o podpalenie włościan białoruskich.

Tratwa z „raju” sowieckiego.

W dniu wczorajszym rano w
małą tratwę, na której znajdował

pasa Dzisny zauważono płynącą
SIĘ

cem. Byli to uciekinierzy z rejonu
jakiś starzec z 18 letnim chłop-
połockiego, którzy szczęśliwym

zbiegiem okoliczności przedostali się w przebraniu rybakówDźwiną
do Polski przez placówki sowieekie. н

Starzec nazwiskiem Timofiej Wuldow, b. rosyjski preporszczyk,
pełnił funkcję pisarza gminnego w Połockim rejonie. 18-letni chłopiec
jest jego synem Michałem.

 

Ugoda z robotnikami w Sosnowcu.
WARSZAWA. W. poniedzia-

łek w inspekloracie pracy w So-

snowcu odbyła się konferencja

przedstawiciel robotników kopal-
ni Helena i dyrektora tej kopalni.

Konferencja odbyła się w związku

z zamierzonem zamknięciem ko-

palni na 4 miesiące z powodu bu-

dowy nowego szybu. Robotnicy

wówczas zwrócili się z propo-

zycją do zarządu kopalni, iż zgo-

dzą się na wszelkie warunki, by-

leby nie unieruchomiać kopalni.

Wobec tego na konferencji usta-
lono, że robotnicy, zarabiający
ponad 100 zł., otrzymywać będą
tylko 50% zarobków, zarabiający
poniżej 100 zł. — 600%, zaś kobiety
i małoletni — 70%. Po upływie 4

miesięcy płace będą normalne, a

jednocześnie zarząd kopalni bę-

dzie wypłacał po 25/% zaległych
zarobków. Jest to pierwszy wy-
padek takiego załatwienia spra-
wy.

 

Charakterystyczny
wynik wyborów.
W niedzielę odbyły się wybo-

ry do rady miejskiej w Wolbro-
miu. Wybory przyniosły zwy-
cięstwo listom polskim, miano-
wicie: lista mieszczańska 8 man-
datów, Р.Р.5. — 1, Blok pracow-
ników umysłowych —1 1 ВВ —4.
Żydów weszło do rady 10. Do
zwycięstwa polskich list wybor-
czych przyczyniło się w dużej
mierze zjednoczenie miejscowych
organizacyj mieszczańsko - chrze-
ścijańskich. Przy poprzednich wy-
borach, które unieważniono, ży-
dzi mieli 13 mandatów a chrze-
ścijanie 11.

Nie mniej znamienną jest klę-
ska sanacji, która pomimo stoso-
wania, jak zwykle, niedozwolo-
nych chwytów, osiągnęła nader
marne wyniki.

Uiica Piusa XI
w stolicy.

Na ostatniem posiedzeniu Ra-
dy Miejskiej w Warszawie posta-
nowiono na wniosek Koła Naro-
dowego przemianować ulicę Pię-
kną na ulicę Piusa XI w uznaniu
zasług, jakie obecny Papież po-
łożył dla Polski, gdy urzędował w
Warszawie jako nuncjusz Stolicy
Apostolskiej. (Kap.).

Ruch wydawniczy.
„Państwo korporacyjne”, Ukazała się

w druku praca p. dr. Antonio Menotti
Corvi, radcy handl. Ambasadv Italskiej
w Warszawie pt. „Państwo Korporacyj-
ne”, na której treść złożył się odczyt.
wygłoszony na Walnem Zgromadzeniu
Izby Handlowej Polsko-ltalskiej w dn
29 kwietnia rb.

W pracy swej autor wyjaśnia; iż »
becnie paistwo w ltalji zorganizowane
jest w państwo korporacyjne w tem zna-

czeniu, iż stanowi ono syntezę wszyst-
kich sił społecznych, ześrodkowanychw
związkach
unje, federacje i konfederacje). Związki
zawodowe zart pracodawcze, jak i
pracownicze, współpracując Pooye
współdziałają z państwem nad urzeczy-
wistnieniem jego zadań. Państwu zaś
czuwającemu nad utrzymaniem  równo-
wagi sił i interesów społecznych,
nad  utrwaleniem  harmonji społecz-

nej oraz jedności narodowej przypada
rola najwyższego arbitra, rozstrzygające-
go wszelkie spory w razie niemożności
załatwienia ich w drodze porozumienia
stron. Strukturę pionową państwa kor-
oracyjnego stanowią syndykaty, unje,
ias i konlederacje (związki zawo-
dowe niższego i wyższego rzędu), struk-
turę zaś poziomą tworzą korporacje,
obecnie jeszcze nie istniejące i mające
łączyć zarówno syndykaty pracownicze,
jak i pracodawcze. Na czele organizacji
syndykalistycznej znajduje się Narodowa
Rada Korporacyjna, która stoi na straży
równowagi sił społecznych w państwie.
Wszystkie te organy stanowią ciała po-
mocnicze, za pomocą któ: państwo
oddziałowuje na kierunek i kształtowa-
nie się rozwoju życia gospodarczego i
społecznego kraju, oraz czuwa, aby ich
działalność nie była rozbieżna z intere-
sem Narodu.

Nakład Izby Handlowej Polsko-
Italskiej, Warszawa, Wierzbowa 11,

zawodowych (syndykat LT
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Z KRAJU.
Podniosłe uroczystości w Mejszagole.
Niezatarte w sercach i pamięci

parafjan Mejszagolskich pozostaną
wypadki z ubiegłych lat: w r. 1927
na uroczystość N. M. P. Różańco-
wej po kilkudziesięciu latach wzno

wienie 40 godz. nabożeństwa, w r.
1928 poświęcenie uroczyste sztan-
daru 5. M. P. przy udziale Stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej licznie
przybyłych z orkiestrą z Wilna,
na czele władz Związkowych w o-
becności p. Starosty powiatu Wi-
leńsko - Trockiego, który przy wbi
janiu gwoździa serdecznie po sta-
ropolsku zaapelował do serc mło-
dzieży i starszego społeczeństwa,
miejscowych urzędów administra-
cyjnych (och! nie tak in illo tem-
pore bywało — zresztą, czasy mo-
cno się zmieniły) i wobec tłumów
parafjan, w r. 1929 wycieczka do
Poznania na Powsz. wystawę, w
jesieni tegoż roku odezwanie się
nowozbudowanych organów nie-
słyszanych od długich pokoleń, w
r. 1930 wizytacja Arcypasterza w
odnowionej świątyni i przyjęcie Do
stojnego Gościa w wydźwigniętej
z ruiny plebanji, w r. 1931 jubileusz
25 - lecia kapiaństwa miejscowego
proboszcza ks. Wacława Grabow-
skiego, w tym roku udział dziatwy
szkolnej i $. M. P, w liturgicznem
nabożeństwie majestatycznie w
„Dniu liturgicznym” obchodzonem
w kościele Mejszagolskim, nastę-
pnie udział w takiemże nabożeńst-
wie w Duksztach — Pijarskich i
w Korwie.
A jednak najbardziej imponu-

jącem było uroczyste przyjęcie

dzieci szkolnych w dniu 26-go czer
wca r. b. do Rycerstwa Jezusowe-
go, Krucjaty Eucharystycznej,

przedszkola Akcji Katolickiej, któ
ra na terenie parafji jest czynną.

Rozczulenie w załzawionych о-
czach rodziców wywołało publi-
czne zaprzysiężenie dziatwy, odda
jącej się pod opiekę Serca Jezuso-

wego i zobowiązującej się bronić

zasad wiary katolickiej. Kulmina
cyjnym punktem uroczystości było
udekorowanie przez ks. Dyrekto-
ra Krucjaty Księdza Proboszcza as
pirantów, rycerek i rycerzy Chry-

słusowych odznakami krucjaty z

hasłem „„Krėluj nam Chryste!“ — i
hymn krucjaty z uczuciem wyko-
nany przez dziatwę. W. dalszym
ciągu nabożeństwa Krucjaty i S.
M. P. recytowaly po łacinie mszę
św. Ks. Proboszcz po aktualnem
przemówieniu do dziatwy i rodzi-
ców zapowiedział pielgrzymkę do
Kalwarji i porządek udziału Krucja
ty we Mszy św. podczas wywcza-
sów letnich, kiedy dzieci szkolne

bez przeszkód będą miały możność
śpiewać godzinki, recytować Mszę
św. wykonywać śpiewy kościelne
w czasie Mszy św. dla dziatwy
szkolnej odprawianej w każdą nie-
dzielę. Ku upamiętnieniu niezwy-
kle rzewnej uroczystości dekora-
no zdjęcia fotograficznego. Po na-
bożeństwie S. M. P. dla dzieci u-
rządziło akademję z deklamacjami
audycję radjową w Ognisku na ple
anji. R

Gospodarka starosty grodzkiego w świetle wyroku sądowego.

Przed kilku dniami w sądzie
okręgowym grodzieńskim w trybie
odwoławczym, rozpoznawana była
sprawa b. red. „Nowego Życia” p.
A. Domaradzkiego  pociągnięte-
go do odpowiedzialności za niepo-
szanowanie władzy i rozpowszech
nianie wiadomości świadomie fał-
szywych, a mianowicie, iż „admi-
nistracja w pow. grodzieńskim od
kiłku lat idzie po linji katastrofal-

nej gospodarki, a w ostatnich cza-
sah doszła do zaniku”. Sąd grodz-
ki skazał p. Domaradzkiego na 2
miesiące więzienia, oskarżony od
wyroku założył apelację. Sąd o-
kręgowy po zbadaniu świadków,
podanych przez oskarżonego u-
chylił wyrok sądu grodzkiego,
uniewinniając redaktora Doma-
radzkiego.

Pożar we wsi Markucie.

We wsi Markucie gm. prze-
włockiej w zabudowaniach Igna-
cego Liśkiewicza wybuchł pożar
spowodowany przez  nieletnie
dzieci, pozostawione bez opieki.
Ogień strawił 3 zabudowania go-
spodarskie Liśkiewicza, Epoczem
przerzucił się na sąsiednie zabu-
dowania i domy mieszkalne.

 

student przemylnikiem.
W Krakowie aresztowano Mie-

czysława Kurkiewicza, studenta
uniwersytetu Jagiellońskiego na
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Dzięki wysiłkom straży pożar-
nej i ludności pożar po 7 godzi-
nach zdołano zlokalizować.

Pastwą płomieni padło 18 bu-
dynków gospodarskich i miesz-
kalnych. W ogniu spaliło się
przeszło 200 pudów zboża iIl
sztuk żywego inwentarza. Straty
znaczne.

wydziale rolniczym, oraz niejakie-

go Jana Achlera z powodu prze-
mytu tytuniu i papierosów z Cze-

chosłowacji. Przemyt uprawiany
był na wielką skalę.

* Na śliskiej drodze Albright.
rywający swoim realizmem! Na scenie: Na żądanie publiczności jeszcze kilka występów dASNOWIBZA

_DZIENNIK MILENSKI

SP O R T.
Zawody pływackie.

A. Sierdziukow (Wil T. W.)

Tegoroczny wyścig 4
organizowany przez P, К. 5., па
dystansie 1100 mtr. udał się do-
skonale.

Ciepła woda Wilji zachęciła
naszych sporlowc:w, którzy pun-
ktualnie o godz. 13 z miejsca star-
tu skaczą do wody i rozpoczynają
wyścig.
W wodzie widać płynących

44 głów. Co chwilę wyciąga się
czyjeś ramię 1 rózcina wodę. Z po-
śród zawodnisów wysuwa się. je-
den, drugi, trzeci.

Zbliżamy się do mety. Sier-
dziukow finiszuje i zwycięża zu-
pełnie zdecydowanie, podkreśla-
jąc w ten sposób swój wszech-
stronny talent sportowy.

Jako drugi przypływa Nowicki
Stefan z 1 p. p. leg.

O trzecie i czwarte miejsce
rozgrywa się ostra walka o pierw-
szeństwo. Zwycięża Wolski przed
Subotowiczem. |

Wciąż ktoś wpada na metę.
Jest więc już 1 Czeczot, jest Cho-
dakowski, Radziulewicz,  Wró-
blewski, Korhow, Stankiewicz,
Krajewski.

Jako trzynasta wśród panów,
a pierwsza wśród pań przypływa
popularna sportsmenka Wilna H.
Mincerówna.

Chłopcy wciąż jeszcze płyną.
Jedni są już na brzegu, a inni
jeszcze kończą swoje ostatnie

Mincerėwna (A. Z. S.) zwyciężają
Walki,

metry  długodystansowego
ścigu. ;

Sędziowie notują nazwiska:
Legunek, Milewski, Wojdak, Sa-
dowski, Orski, Stanowicz, Sa-
dowski; przypływa również jako
25 wśród panów, a druga wśród
pań J. Hazówna, a za nią pozna-
jemy Miecia Nowickiego, Rajzina,
Ingielewicza i Szonertównę, która
wśród pań zajmuje 3-cie miejsce.

Wyścig jest skończony. Nad
brzegiem gromadzi się komisja sę-
dziowska, która odczytuje wy-
niki, a p. insp. Izydorczyk, gra-
tulując pływakom, wręcza na-
grody.

1) A. Sierdziukow (Wil. T. W.),
czas 11 min. 55,5 sek., 2) Stefan
Nowicki (1 p. p. leg.), czas 12,9.4,
3) W. Wolski (Pogoń), 4) A. Subo-
towicz (S. M. P.), 5) St. Czeczot
(niestowarzyszony), 6) Chodakow-
ski (niestowarzyszony), 7) Z. Ra-
dziulewicz (Pogoń), 8) R. Wró-
blewski (niestowarzysz.), 9) Kor-
how (Pogoń), 10) W. Stankiewicz
(S. M. P.).

Wśród pan: 1) H. Mincerówna
(A. Z. S.) 13 min. 22 sek., 2) J. Ha-
zėwna (A. Z. S.), 3) L. Szonertėw-
na (A. Z. S.), 4) St Jozajtisówna
(Pogoń).

Zawody propagandowo udały
się b. dobrze. Organizacja dobra.
W zawodach zeszłoroczny zwy-

cięzca Kukliński udziału nie brał.

wy-

1p. p. leg, sięga po mistrzostwo Wilna.
Zdaje się już nie ułegać wąt-

pliwości, że mistrzem Wilna w
piłce nożnej zostanie drużyna
1 p. p. leg.

Ostatni mecz 1 p. p. leg. —
Ognisko można rozpatrywać pod
dwoma punktami widzenia.

Pierwsza połowa gry nie dała
'nam spodziewanego efektu, efe-
ktu, na który liczyliśmy, że 1 p. p.
leg. po wspaniałym sukcesie z Ha-
koachem, pokaże nam, jak rzeczy-
wiście trzeba grać, ale linja ataku
wojskowych źle zestawiona, z Pa-
włowskim na skrzydle, nie mogła
nic zrobić. Ognisko ma przewagę,
a z pomocy sędziego, który nie-
spodziewanie podyktował strzał
karny, zdobywa bramkę,

Przerwa mija w niepewności.
Kibice Ogniska jeszcze nie cieszą
się, bo wiedzą, że wojskowi tak
łatwo nie oddadzą dwóch cennych
punktów. Kibice zaś 1 p. p. leg.
z obawą zaczęli wyczekiwac po-
czątku drugiej połowy gry, która
całkiem była niepodobna do
pierwszej.

Longin Pawłowski ze skrzydła
przechodzi na łącznika i tu pod-

Dorothy Jordan i slyn.
z życia złotej młodzieży. W

kreśla parokrotnie, że jest raso-
wym łącznikiem, a miernym skrzy-
dłowcem.

Gwizdkiem sędziego przerywa
się raptem mecz. Sędzia, widocz-

nie chcąc mieć czyste sumienie,

dyktuje drugi grzecznościowy kar-

ny. Na trybunach świzdy. Cho-
waniec strzela. Piłka siedzi. Ma-

my 1:1. Teraz rozpoczyna się
prawdziwa walka.

Z kombinacji Halickiego w 28

minucie Pawłowski strzela drugą

bramkę, a po dwóch minutach ten

sam Pawłowski zdobywa jeszcze
jedną bramkę.

Koledzy Pawłowskiego całują.
Ognisko upada na siłach i wyka-

zuje szereg błędów technicznych.
Dobrze zbudowany fizycznie

sędzia nie zwraca uwagi na bru-

talną grę Naczulskiego, który jed-

nak strzela jeszcze jedną bramkę,
a Godlewski w ostatnich minutach
gry ustanawia wynik meczu 4:2

na korzyść 1 p. p. leg. :
Mecz był ciekawy, ostry i ner-

wowy.

Sędzia, p.

szereg zasadniczych błędów.
Sznajder, popełnił

ZWIRLICZA Fenomen XX wieku. Odgadywanie myśli. Odszukiwanie zaginionych etę. —Na I-szy seans

ceny zniżone.

Wyścigi

Wczoraj mieliśmy na Pośpiesz-
ce inowację konkurs  hip-
piczny pań. Na ustawionych prze-
szkodach rozgrywa się walka. Po
obliczeniu punktów zwycięża Ni-
tosławska-Maciejowska na koniu
„Negr”, drugie miejsce zajmuje
również Nitoslawska - Maciejow-
ska, ale juž na koniu „Rycerz“.
Trzecie miejsce zdobywa Beni-
sławska na koniu „Żmija”,

Gonitwę pierwszą płaską o na-
grodę 500 zł. na dystansie 2400
mtr. wygrywa „Alła 1I'* — jeździec
Bohdanowicz.

Gonitwa druga płaska, Nagro-
da 600 zł. Dystans 1600 zł. Wy-
grywa „Gazimar“ — jeździec Li-
piński. A

Gonitwę trzecią o nagrodę
1500 zł. na dystansie 1600 metr.
wygrywa „Geraz“ ježdziec

konne.

Konczan. Totalizator płaci 64 zł.
Gonitwa czwarta z plotami,

Nagroda 600 zł. Dystans 2400 mtr.
Wygrywa „Zulus“ jeździec
Bohdanowicz.

Gonitwa piąta z przeszkodami.
Nagroda 900 zi. Dystans 3600 zł.
Wygrywa „Zygiryd“ — jeździec
Wojtkowiak.

Gonitwa szósta z przeszkoda
mi. Nagroda 3000 zł Startuje 6
koni. W czasie biegu padają z ko-
ni kap, Mrowiec, kap. Rozwa-
dowski i por. Małuski Na metę
pierwszy wpada „Zbir”, mając na
swym grzbiecie por. Bohdano-
wicza. 2) „Delja” — jeździec
Kwieciński. 3) „Irena“ — ježdziec
Pieczyński.

Wyścigi cieszyły się już nieco |
większem powodzeniem.

Ognisko (Wilno) — Ognisko (War-
szawa).

Na Pióromoncie odbył się mecz
piłki koszykowej między graczami
Warszawy, a graczami Ogniska
wileńskiego.

Gra stała na stosunkowo niskim
poziomie. Do przerwy prowadzili
gracze Warszawy 12:14, ale po
przerwie nasi gracze zdobywają
kosz za koszem i wygrywają
mecz 32:28.

Wilno grało w składzie: Pień-
kowski, Butkiewicz, Sauk, Kosar-
ski i Nowicki.

„Vector“ w Lidzie,
Klub sportowy „Vector“ przy

P. Sz. Technicznej bawil w Lidzie,
gdzie byl bardzo serdecznie przyj-
mowany przez swych kolegow, a
zwlaszcza przez K. Buszkę i Kun-
cewicza.

Technicy wileńscy rozegrali z
uczniami Lidy szereg spotkań w
siatkówce i koszykówce.

W. piłce koszykowej P. Sz.
Techn. zwyciężyła w stosunku
27:25, a w piłce siatkowej wy-
grała Lida (!) 30:15. Wśród graczy
Lidy wyróżnili się bracia Sienkie-
wiczowie,

Zawodom przyglądało się oko-
ło 1000 osób. Występ więc wil-
„nian w Lidzie udał się propagan-
dowo b. dobrze.

Kajakiem na zlot Sokoła do Gdyni.
W dniu 15 czerwca liczne gro-

no sokołów, oraz krewnych i zna-
jomych odprowadzalo członków
śniazda w Wilnie A. Brewińskiego
i T. Głogowskiego, którzy kaja-
kiem p. n. „Wilnianin—Sokół'*
odjechali z przystani 3 baonu sa-
perów na zloi dzielnicy pomor-
skiej „Sokoła' do Gdyni, mający
się odbyć w dniu 10 lipca.

Z otrzymanego listu dowiadu-
jemy się, iż dzielni sokoli w dniu

ragnie

t Hardie wyjechać na kondycje za-
az LEKARZE į skromnem wynagrodze- RÓŻNE

niem. Oferty do Adm.
„Dz. Wil.* pod A. M.

Dr. Sz. Bernsztejn
wene- Uczenica klasy V-e] gi-

Okazyjna!!!
różne pozostałe z licy-

22 czerwca byli w Grodnie, po
przebyciu drogi wodnej Żyżma—
Gawja i Niemen od st. Mosty,
A apa? się na Kanał Augustow-
ski.

Heljasz i Kusociński rekordzistami
świata.

W Poznaniu odbyły się wczoraj
zawody lekkoatletyczne Wiedeń
— Poznań, zakończone zwycię-
stwem Wiednia.
W czasie zawodów Kusociński

zaatakował rekord świata Nur-
miego na 4 mile (6.400 mtr.), bijąc
go o 13 sek. wynikiem 19 min.
2,6 sek. Jest to już drugi więc
rekord światowy Kusocińskiego.

Drugą atrakcją zawodów był
rzut kulą Heljasza, który niespo-
dziewanie pobił oficjalny rekord
świata Hirszfelda, osiągając świet-
ny wynik 16 metr, 5 cm. Rekord
Niemca Hirszielda pobity został
o 1 cm.

Siedlecki zrobił 7.862 pkt.!
Startując w Warszawie, moral-

ny mistrz Polski w 10 bojo Sie-
dlecki, chcąc wyjechać na olim-
pjadę, zaatakował jeszcze raz mi-
nimum olimpijskie w 10 boju.
Próba udała się doskonale.  Sie-
dlecki ustanowił wspaniały wynik
1.862 pkt., kwalifikując się w ten
sposób na wyjazd do Ameryki.

Lepsze wyniki Siedleckiego są:
110 przez płotki 16,2 sek., oszczep
63 mtr. 26 cm., dysk 43 mtr. 29
cm., tyka 3 mtr. 50 cm.

Na ironcie Ligi.
Dwa wczorajsze mecz ligowe

zakończyły się następująco:
Wisła pokonała samobójczą

bramką Polonię 1:0 (1:0). Samo-
bójcą był Odrowąż.

Cracovia zwyciężyła Ł. K. 5.
3:1 (3:0).

rol. główn. prześliczna KIENEENKSKKNNNOWH Student med.
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zaj Kine: «PAN» Dziś! Najwspanialszy dźwiękowy arcyfilm śpiewno-taneczny z życia nocnego „złotej młodzieży" i lekkomyślnych kobiet

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.
rzuconych w bagno wielkomiejskie,

  
   

Dziś! Jedno z czołowych dzieł czeskiej produkcji fil-
całkowicie mówiony I jez z czesku

telnego „Szwelka“. W roll gl. SASZA ZYt

dla których niema już powrotu
STANWYCK, niezrównana rywalka JANET GAYNOR. Jest to film, który wzrusza i podnieca! Moc numerów śpiewn
baletowych i tanecznych. Nad progr.; Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 I 10.15, w dnie świąt. o godz.
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lony. — Ceny zniżone: Balkon od 25 gr. Parter dz. 60 gr.
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REFUS KING. || || | 30) zależało moje žycie,a pewnie zaiežy — rzekł Anto- —Przeoczyliśmy jedną możliwość — przerwał sztuczny wygląd. Mógłbyć pociągnąć...
х ь Et oddając A szkło. — Ale pewnie w Barry. — W jakim celu?

Pi tem nie może być omyłki. — Jaką — zapytał szybko Antoni. — Żeby się przekonać, czy są przyprawione, czy -

” ieniądze albo zycie + Niema omyłki — odparł Bairy po ponownej in- —Przebranie. prawdziwe.

ŚGRWLEK spekcji znaków. — Te ślady pochodzą od pelców — Czy masz na myśli perukę i fałszywe wąsy? — Poco mam go ciągnąć za wąsy — rzekł Bar-
‚ н ф Micaha Thrumma, to znaczy, że Micah Thrumm jest No, dobrze, ale jak on mógł zmienić ślady palców? ry — kiedy mogę kazać Jonesowi zrobić odciski je-

ydroplan. na statku, — Nie mógł — ale — kiedy Jones zdjął odciski go palców. Łotr czuje się bezpieczniejszym,gdyż wie,
—Niech się wuj osunie na ręce i kolana — sze-

pnął Barry, sam wcielając słowa w czyn.

Znowu?
— I niech się wuj nie trzeszczy.

— Cóż ja na to poradzę? — odrzucił żałosnym

szeptem Antoni, okazując dowoanie, że jest rzeczy-

wiście bezsilny. Nie chodziłem na kolanach już tyle

lat,
— $2!... — rozkazał Barry i otworzywszy drzwi

kajuty, wycelował do wnętrza rewolwer, ;

Antoni spodziewał się, że co najmniej świśnie mu

koło głowy nóż albo kula. Ale nie stało się nic. Wstał

więc z ziemi i oznajmił głośno oczywistą prawdę.

(Miał pasję oczywistych prawd).
— Niema go!
Barry myszkował po kajucie,

—Przypuszczam, że on tu wośóle nie był — rzekł.

= Nie nie było ruszone.
: —Czy ty jesteś pewny, že
się na drzwiach? |
— Niech wuj sam zobaczy — rzekł Barry, wciska-

jąc w rękę wuja szkło powiększające i przysuwając

do mosiężnej blaszki na drzwiach policyjną odbitkę

daktyloskopową palców Micaha Thrumma, |
— Nie poznałbym się na tem, choćby od tego

to jego palce odbiły

— Ale gdzie? — zapytał Antoni — Jakeśmy
go mogli nie znaleźć? Nie ma chyba czapki niewidki.

—Przeoczyliśmy jedną możliwość — rzekł Bar-
ry, zaryglowując od środka drzwi kajuty. — Nasza
rewizja była w każdym razie na tyle gruntowna, że
$0 musiała wypłoszyć z kryjówki. Wiemy napewno,
że kręci się po statku, bo podczas, gdy szukaliśmy na
dole, on był tu w korytarzu i usdłował się włamać do
kajuty. Co z tego wynika?

Że i on czegoś szukał.
— Rzucają się w oczy dwa wnioski — rzekł su-

rowo Bary. — Pierwszy, że Micah Thrumm zna roz-
kład kajut, a drugi, że wie, iż ja jestem na jego tropie.
— Nie rozumiem — odprał Antoni. Logicznie

biorąc, powinien chcieć się wedrzeć do kajuty Billing-
sa. A ta jest o troje drzwi dalej.
— Chciał wejść do mojej, żeby zbadać, czego

zdołałem się już dowiedzieć — rzekł Barry, — Na-
suwają się jeszcze dalsze wnioski, mianowicie, że
Micah Thrumm musi być niesłychanie sprytny, albo
że — umilkł dla większegociektu — że go wszyscy
znają z widzenia i że jego obecność na tym korytarzu
nie mogła się nikomu wydać dziwna.
ы — Ależ, chłopcze kochany, sam powiedziałeś że
ones...

Dzieje słynnego
Jarosława Habka autora nieśmier-

OW. Nad program Rewelacyjne dodatki dźwięki
nemi zamach na Prezydenta Doumera. Ze względu na wysokiej wartości artystycznej fllm dla młodzieży dozwo

ilustrujący w najdyskretniejszych szczegółach życie miljarderėw
i ich „pocieszycielek*. W roli głównej urocze-wiośniana BARBARA

 

poety czeskiege (horoby skórne,

й 9—1 i od 4—8 pp.
owe miadzy IN- Mickiewicza 28,

| AKUSZERKI R. Gisin,

 

palcėw zalogi?
— Dwa dni temu. ”
— Wlašnie. Otóż skąd możemy wiedzieć, że Mi-

cah Thrumm nie porwał od tego czasu albo nie za-
bił którego z majtków i nie przebrał się za niego?
Mogło się tak zdarzyć, że ten majtek mógł być do
niego podobny i że niewiele trzeba było dodać, aby
osiągnąć zupełne podobieństwo. Łatwo będzie wy-
eliminować...
— Zaczynając od chłopca okrętowego, który jak

się dowiedziałem, ma piętnaście lat i... — rzekł An-
toni.
— Niepotrzeba przeglądać listy. Tylko jednego

z załogi możemy wziąć pod uwagę: Hawkinsa.
Hawkins przyznawał się do przekroczonej pięć-

dziesiątki, to znaczy mógł mieć sześćdziesiąt.
— Ależ Hawkins — rzekł Antoni — jest Angli-

kiem. Zawsze był taki sumienny i spokojny i służy
u nas pięć lat. i
‚  — Hawkins nie żyje — to jest możemy zrobić to
przypuszczenie — i pod jego osobę podsuwa się Mi-
cah Thrumm. Musimy się zaraz przekonać, czy tak
jest, czy nie.

— Ma wąsy — posunął Anioni — ufarbowane
na czarno. Nawet ja to zauważyłem. To nadaje im 7

й mnazjum im. Orzeszko-
zyzae | watecyleiawe wej poszukuje kondycji.

m. 5. Królewska 5, m.23. —00

+ Nauczyciel kroju
ul. Uniwersy-

' tecka 1—7 udziela lekcji
[Ars Mi m] kroju, ubrań męskichi

LAKNEROWAmosz PIC

"tai Ant

tacji rzeczy oraz samo- 66
pi puseje tanio
Lombard ul. Biskupia 4,
tel. 14—10. Od 9—2 I od JB
5—7 po poł. 292—0 o 5 — 6 zł. dziennie, pię-
——=. a ciorazowe utrzymanie —

LOKALE | pierwszorzędna kuchnia,

 

obfitość jarzyn, owoców,
wszystkie pokoje‚ sło- 

 

damskich. Nowy system. 125 neczne, elektrycznošė,
ch, AKUSZERKA Ceny dostępne. saiko WTZ:| kanalizacja, łazienka. Za”

-ej. MARJA Je się różne foremki. mę "mleczarnię, farbiar- = Dąbrowska zake
nię, pralnię oraz duży
LOKAL odpowiedni na: Lętnisko pensjonat rze-

że mamy już odciski palców Hawkinsa, i nić, wyobra-
,ża sobie abyśmy zdejmowali jeszcze-Taz. +

Antoni pożałował Hawkinsa, którego bardzo lu-
bił. Trudno było o sprawniejszego i grzeczniūjszeg0 —
stewarda i żeby biedak już nie/żył...
— Musimy zrobić cośdlą wdowy — zeki Wę- $

ražając glošno swą myšl.
— Dla kogo?
— Dla wdowy po

wiernej służby...
— Prawda —

awkinsie. Po pięciu latach

nia Jonesa. Możliwe, że nasza teorja jest mylna, cho-
ciaż jedyna prawdopodobna...

Pukanie dó drzwi przerwało dyskusję. Barry od
sunął szybką zasuwkę i do kajuty wszedł kapitan
Milkstrom /ż czołem przeciętem frasobliwą brózdą.
z Z owu kłopot z radjem, kapitanie? — zapy-

i.
| Z radjem zawsze jest kłopot, ale teraz mam
innąsprawę.
/ — Mówią, że rozmaitość jesi przyprawą życia—

odparł umyślnie lekkim tonem Antoni. $ į
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zgodził się Barry. — Zwlaszoza, |

że on umarł na służbie, Ale poczekamy do orzecze- -
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