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WYWIAD Z MIN. ZALESKIM W SPRAWIE

„UKŁADU ZAUFANIA".
PARYŻ (Pat). „Paris-Midi“

ogłasza wywiad z ministrem spraw
zagranicznych Zaleskim.

Na zapytanie, co minister są-
zi o układzie zaufania oraz o

możliwych reperkusjach na los in-
nych państw nie-sygnatarjuszy u-
kładu, głównie sojuszników Fran-
cji, w pierwszym rzędzie Polski,
minister odpowiedziai, iz w/g
opinji publicznej, panującej w Pol-
sce, dobre stosunki między Fran-
cją a Wielką Brytanją leżą rów-
nież w interesie Polski. Dlatego
też polityka rządu polskiego była
zawsze przychylna zbliżeniu fran-
cusko-angielskiemu. Dlatego moż-
na zauważyć, że ile razy rozbież-
ność zapanowała między Francją
a Wiielką Brytanją, konsekwencje
odbijały się przedewszystkiem na
Polsce.

Następne pytanie, jakie re-
daktor „Paris- Midi" zadał, brzmia-
ło: „Czy układ taki, jaki się przed-
stawia obecnie, może dać powody
do fałszywej interpretacji?  Za-
proszenia do wstąpienia skiero-
wane zostały do Włoch, Belgji i
Niemiec. Co zamierzają zatem
uczynić inne państwa?" — Mini-
ster Zaleski oświadczył, iż rząd
polski nie zdołał jeszcze przestu-
djować  kwestji ewentualnego
rzystąpienia Polski do układu.
rocedura postępowania nie zo-

stała jeszcze dotychczas ustalona,
lecz — zdaniem ministra — opu-
blikoway układ jest w sobie jasny.
Zresztą i oświadczenia ministra
Simona w Genewie były również
jasne. Minister spraw zagranicz-
nych Wielkiej Brytanji stwierdził,
iż układ ten jest otwarty dla
wszystkich, z czego wynika, iż
w kwestji przystąpienia do układu
innych państw niema żadnej wąt-
pliwości, Wszelka inna interpre-
tacja byłaby bezwątpienia sprze-
czna z paktem Ligi Narodów, na
który powoływano się w art. 1

Przystąpienie Polski
* .WARSZAWA, (Pat). Rząd pol-
ski przyjął z dużem zaintereso-
waniem do wiadomości fakt za-
warcia między Francją a Anglją
paktu o zaufaniu. Jak się do-
wiadujemy, ambasadorowie Rze-

£

układu.
Dalej redaktor dziennika fran-

cuskiego zadał pytanie, czy to, co
mówi minister Zaleski, odpowiada
opinji całego rządu polskiego,
wielokrotnie bowiem mówiono o
istnieniu różnic poglądów między
ministrem Zaleskim a wicemini-
strem Beckiem, który jest jakoby
mniej przyjaźnie usposobiony wo-
bec Francji? Co się tyczy poli-
tyki zagranicznej — odpowiedział
minister Zaleski — to linja, po
której idzie rząd polski, jest pro-
sta i jednolita, co możę panu pod-
kreślić. Polityka ta nie dała nigdy
powodu do jakiejkolwiek dyskusji,
a co do pana Becka —ciągnie mi-
nister — który jest najbliższym
moim kolegą, to zawsze byłem
z nim w pełnem porozumieniu.

Na zapytanie, czy minister Za-
leski nie uważa, iż wkrótce już
może się nadarzyć okazja stwier-
dzenia realnej wartosci francusko-
angielskiego układu zaufania, mi-
nister Zaleski odpowiedzia: „Jest
to możliwe. Wartość układu bę-
dzie zależała od sposobu wykona-
nia. Sądząc z tego, co widziałem
w Lozannie, stosunki między Mac
Donaldem a Herriotem zdają się
zapowiadać na przyszłość najpo-
myślniej'.

W/g mego zdania — konty-
nuuje minister — negocjacje ge-
newskie, które rozpoczną się w
przyszłym tygodniu, będą pierw-
szą próbą solidarnośc. tej nowej
polityki. Reasumując, należy
stwierdzić, że układ zaufania może
tylko wzmocnić współpracę fran-
cusko-polską.

Współpracownik „Paris-Midi"
dodaje od siebie, iz nie miał
okazji do prowadzenia rozmowy
z przedstawicielami Małej Enten-
ty, lecz jest przekonany, iż po-
glądy ich w tej sprawie są analo-
giczne z poglądami ministra Za-
leskiego.

do „paktu zaufania",
czypospolitej Polskiej w Paryżu i w
Londynie są w trakcie omawiania
z rządami francuskim i angielskim
kwestji przyłączenia się Polski do
tego układu.

Kto może należeć do „paktu zaufania"
LONDYN (Pat). „Daily Tele-

graph“ donosi, że w sprawie pro-
cedury anglo-francuskiego „paktu
zaulania“ — jak obecnie nazywają
anglo-francuską deklarację — wy-
nikło pewne zamieszanie. Gdy
pakt ogłoszono, powszechnie przy-
puszczano, że jest on podstawą do
omówienia wszystkich głównych
europejskich zagadnień przez mo-
carstwa zapraszające do Lozanny,
a mianowicie Wielką Brytanję,
Francję Włochy i Belgię. Ten po-
gląd został obalony przez Simona,
który w piątek oświadczył w Ge-
newie, że każde z państw europej-

GENEWA (Pat) Zgromadzenie
Ligi pzylsio jednogłośnie Turcję
do Ligi Narodów. Po wprowa-
dzeniu delegatów tureckich, prze-
wodniczący  Hymans wygłosił
przemówienie powitalne, zazna-

" czając, że przystąpienie republiki
tureckiej do Ligi Narodów stano-
"wi krok naprzód do uniwersalno-

skich może przystąpić do paktu.
WI tym wypadku — twierdzi ,„Dai-
ly Telegraph“ — nowx rada kon-
sultacyjna Europy byłaby jedynie
powtórzeniem komisji  europej-
skiej, wyłonionej przez Ligę w wy-
konaniu projektu Brianda. Akcja
ze strony innych państw europej-
skich co do ewentualnego ich
przystąpienia kierowana jest —
jak twierdzi pismo — przez Ро!-
skę, która zgłosiła zapytanie, czy
jest zamierzone zaproszenie in-
nych państw. Simon dał na to
przedstawicielowi Polski odpo-
wiedź twierdzącą.

 

Przyjęcie Turcji do Ligi Narodów.
ści Ligi, oraz do zagwarantowa-
nia pokoju. Turecki minister peł-
nomocny w Bernie w odpowiedzi
wspomniał z uznaniem pakt
Briand-Kellog i oświadczył, że
Turcja współpracować będzie nad
zapewnieniem pokoju w miarę
swych sił i środków.
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Termin Zgromadzenia Ligi Narodów,
GENEWA (Pat) Na propozycję

Madariagi i Politisa Zgromadzenie
Ligi wyznaczyło termin swej do-

rocznej sesji na 26—27 września,
zamiast przewidywanego terminu
5 września.

Rezolucja konferencji rozbrojeniowej.
GENEWA (Pat). W. obecnym

stanie rzeczy opracowany przez
Benesza projekt, końcowej rezo-
lucji konferencji  rozbrojeniowej
obejmuje te punkty, co do których
osiągnięto rzeczywiste  porozu-
mienie, a mianowicie w sprawie
wojny chemicznej i bakterjologicz
nej, czołgów, artylerji ciężkiej i
organizacji kontroli międzynaro-

dowej. Projekt postanawia nadto,
że wszystkie sprawy polityczne
będą odłożone na później i ustala,
że rozejm w zbrojeniach wygaśnie
z końcem konferencji. Wsród nie-
załatwionych dotychczas spraw
znajduje się kwestja cgraniczenia
wydatków wojskowych i zniesie-
nia lotnictwa bombardującego.
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DLACZEGO ROSJI SOWIECKIEJ
zagraża brak zboża.

MOSKWA  (Centropress|.
Związek sowietów przeżywa obec-
nie przełomowe chwiie, Wszyst-
kie władze sowieckie uświada-
miają sobie realne niebezpieczeń-
stwo braku zboża. '*'Kwestja zboża
staje się obecnie najdotkliwszym
problemem całego państwa. W
wielu miejscowościach już przed
nowemi żniwami daje się silnie we
znaki brak zboża. Na jesieni, po
zniwach sytuacja się cośkolwiek
poprawi, ale w zimie — co jest
rzeczą pewną — nastąpią nowe

 

Kroaoa niedziela © Niemczech.
W walkach przedwyborczych padło 16 zabitych i 208 rannych.

ZABURZENIA

BERLIN (Pat) W niedzielę po
poludniu doszło w Altonie do
bardzo poważnych zaburzeń,
w których do wieczora 10 osób
zabito, a ponad 50 raniono.
Policja interwenjowała, używając

W ALTONIE.

przytem samochodów pancer-
nych. Policję oztrzeliwano syste-
matycznie z za barykad i z da-
chów. Dotychczas aresztowano
około 300 osób.

ATAK KOMUNISTÓW NA HITLEROWCÓW.

BERLIN (Pat) Sytuację w Al-
tonie policja zdołała opanować
dopiero późną nocą. Komunikat
policyjny stwierdza, że zajścia
wywołali komuniści w czasie
pochodu narodowo - socjali-
stycznego. Na peryferjach mia-
sta pochód ten został zaatako-
wany przez komunistów, którzy
dali szereg strzałów, ukryci bądź
za prowizorycznemi barykadami

przewróconych wozów, bądź też
z dachów okolicznych domów.
Pąlicja musiała użyć dwóch sa-
mochodów pancernych oraz we-
zwać na pomoc pogotowie z
Hamburga. Doszło przytem do
silnej wymiany strzałów między
komunistami a policją. W-g ostat-
nich nieoficjalnych danycn, w
cząsie zajścia padło 12 zabitych
1 55 ciężko rannych.

POLAK OFIARĄ ZAJŚĆ,

BERLIN (Pat). Wsród rannych
w czasie zajść niedzielnych w Al-
tonie znajduje się między innemi
były pracownik konsulatu pol-

skiego w Hamburgu Pluciński,
zam. w Altonie. Pluciński otrzy-
mał niebezpieczny strzał w plecy.

WIEŚCI Z INNYCH MIEJSCOWOŚCI.

BERLIN (Pat) Dzień wczoraj-
szy zapisał się w Niemczech, jako
szczególnie krwawa niedziela wy-
borcza. Poza walkami w Altonie
doszło do ostrych starć w całym
szeregu miast i miasteczek Rze-
szy. Według zestawień prasy
łączna liczba ofiar w ciągu
ub. doby wynosi 16 zabitych

ODWET KOMUNISTÓW —

BERLIN (Pat). Kumuniści za-
reagowali na wypadki z ub. nie-
dzieli a w szczególnosci wobec za-
bicia przez narodowych socjali-
stów dwóch komunistów w Berli-
nie, proklamowaniem na wtorek
demonstracyjnego strajku w Span-
dau pod Berlinem. Pizypuszczal-
nie strajk ten rozciągnie się rów-
nież na inne dzielnice: przemysło-
we Berlina. Frakcja socjal-demo-
kratyczna przedłożyła pruskiej

1 208 rannych. Wśród rannych
jest kilku policjantów i poseł na-
rodowo-socjalistyczny do Reich-
stagu Eiger, którego w stanie
ciężkim odwieziono do szpitała.
Policja, dokonując aresztowań,
skonfiskowała znaczną ilość broni
palnej.

STRAJK DEMONSTRACYJNY.

Radzie Państwa wniozek, wzywa-
jący rząd pruski do ponownego
interwenjowania u rządu Rzeszy,
celem natychmiastowego przywró-
cenia zakazu noszenia mundurów.
HAMBURG (Pat). Komuniści

rozwinęli dziś w Altonie silną agi-
tację uliczną za proklamowaniem
strajku generalnego na znak pro-
teslu, przeciwko akcji policyjnej i
prowokacjom hitlerowców.

|AzKuW a KEK TIANSSTNT

Austrjaccy wielkoniemcy przeciwko
protokułowi

WIEDEŃ (Pat). Rada naczelna
stronnictwa  wielkonicmcėw  u-
chwaliła wczoraj rezolucję, w któ-
rej oświadcza, że protokół lozań-
ski oznacza niewolę polityczną
Austrji i narusza jej suwerenność,
Rząd austrjacki zgodził się na da-
leko idące zobowiązania wchwili,
kiedy świat niemiecki ma zerwać
definitywnie więzy polityczne i

Rozruchy robotnicze

lozańskiemu.
utorować drogę Anschiussowi.

Kanclerz Dolfuss przyjął te zo-
bowiązania, mimo iż przed wy-
jazdem do Genewy oświadczył, że
nie zgodzi się na żadne zobowią-
zania polityczne. Rezolucja wzy-
wa wielkoniemców do energicz-
nego zwalczania protokółu lozań-
skiego. *

w Belgji . dziełem
niemieckiej agitacji.

BRUKSELA, (Pat). Policja, a-
resztując głównych agitatorów ko-
munistycznych za udział w roz-
ruchach, natknęła się na dzienni-
karkę niemiecką Gertrudę Lort-
scher, przybyłą specjalnie z Ber-

lina. Znaleziono u niej szereg
kompromitujących dokumentów,
które wyraźnie wskazują, iż zosta-
ła ona specjalnie wysłana z Ber-
lina celem niesienia pomocy ko:
munistom belgijskim.

Irlandja odrzuca arbitraż.
DUBLIN (Pat). Po długotrwa-

łem posiedzeniu gabinetu ogłoszo-
no dziś oficjalnie dekiarację, po-
nawiającą odmowę wolnego pań-
stwa irlandzkiego przyjęcia arbi-

trażu imperjalnego i stwierdzającą,
że wolne państwo nie jest skłonne
uiszczać w czasie rokowań dal-
szych spłat rat rocznych lub in-
nych spłat.

 

Akcja terrorystów we Włoszech.
GORYCJA. Pat.—Policja włos-

ka aresztowała bandę dostawców
materjałów wybuchowych dla ter-

„rorystów faszystowskich we Wło-
szech. W szopach, należących do
jednego z członków bandy, zna-
leziono 1070 kg. matarjałów wy-

buchowych  rozmaitego rodzaju
oraz kilkanaście granatów ręcz-
nych, zebranych na pobojowiskach
Banda dostarczyła materjałów
wybuchowych niedawno rozstrze-
lanemu terroryście Bovone.

 

INTERWENCJA RZĄDU.

BERLIN (Pat) Wczorajsze za-
burzenia w Altonie, podczas któ-
rych zginęło 12 osób, a 100 zo-
stało ciężko rannych, wywarły
olbrzymie wrażenie zarówno w
kołach pruskich, jak i w rządzie
Rzeszy. :

Prasa zapowiada, że pruski
minister spraw wewnętrznych
Sewering w ciągu dnia dzisiej-
szego odbędzie konferencję z
przedstawicielami policji oraz pre-
zydentami większych miast w ce-
lu naradzenia się nad środkami,
jakie zastosować należy, aby po-
łożyć kres walce. Sewering kon-
ferować będzie w tej sprawie
również z p. o. pruskiego prezy-
denta ministrów  Hiltsieferem.
Z drugiej strony powstać miała
myśl zbiorowego wystąpienia
ugrupowań, stojących na gruncie
konstytucji weimarskiej, do pre-
zydenta Rzeszy o interwencję.
Donoszą dalej, że gabinet Rzeszy
zbierze się dzisiaj na nadzwy-
czajne posiedzenie celem powzię-
cia ważnych decyzyj w sprawach
wewnętrznych. — Jak twierdzą,
lięzyć się należy z ogłoszeniem
w najbliższym czasie stanu
wyjątkowego w całej Rzeszy.
Domagają się tego narodowi so-
cjaliści.

„Berliner Ztg. am Mittag* do-
nosi, że Hitler uda się jeszcze
dzisiaj do Neudeck, aby osobiście
przedstawić żądanie to prezyden-
towi Rzeszy.

ZAKAZ DEMONSTIRACYJ.

BERLIN (Pat) Dziś w połud-
nie, zgodnie z zapowiedzią
ogłoszony został zakaz urzą-
dzania demonstracyj na całym
terenie państwa.

NOGTEDORZZE.WO TAI

Drobne wiadomości.
Zniżka cen zboża w Ameryce.

CHICAGO. (Pat). W ostatnich
dniach zauważyć się dała tenden-
cja zniżkowa na zboże przy dosta-
wach na lipiec. Zniżka ta komen-
towana jest jako skutek obliczeń,
przewidujących bardzo dobre
zbiory, szczególniej dla zboża wio-
sennego.

Bandytyzm w Chinach. ż

PARYŻ. (Pat). Według wiado-
mości, nadeszłych do prasy z
Chin, amerykański miljoner Hen-
sen oraz jego trzej synowie zo-
stali zamordowani jeszcze 20
czerwca przez bandytów, w cza-
sie podróży po prowincji Chensi.
Szofer Resjanin również został
zamordowany. Fakt ten wyszedł
na jaw dopiero wczoraj. Konsul
generalny Stanów Zjednoczonych
w Hankou zaprotestoweł u rządu
chińskiego.

trudności, ponieważ plan zasie-
wów nie był wykonany, a jakość
polnych prac na obszarach osia-
nych jest niezadowalająca.

Przyczyn tego niepocieszają-
cego stanu należy dopatrywać się
w tem, że w polityce rolniczej na
wsi panował kompletny chaos.
Rzeczywistość ta wyraźnie prze-
jawia się na rejonowych konfe-
rencjach partji komunistycznej,
Rozporządzenie i plany były zaw-
sze kilkakrotnie zmieniane. Na
III wszechukraińskiej konferencji
komunistycznej delegat z Szostki,
Amenczenko, wskazywał n. p. na
to, že komisarjat rolnictwa, za-
miast porozumieć się z krajowym
sekretarjatem partji, rozporządził
zasiać takie płody, dla których
tamtejsza gleba jest nieurodzajna.
Gdzie tak uczyniono, można się
spodziewać, że zasiewy nie przy-
niosą żadnych plonów.

Samodzielni gospodarze, któ-
rzy nie wstąpili do gospodarstw
kolektywnych, po większej części
postanowili obsiać tyiko minimal-
ną część swej roli. Tak n. p. we-
dług słów delegata Miszeczkina
w okręgu uljanowskim na Ukrai-
nie samodzielni gospodarze ob-
siali tylko 58 swych ról.
W gospodarstwach kolektyw-

nych dał się zauważyć wprost
bandycki stosunek wobec żywego
i martwego materjału.  Zrozu-
miałą rzeczą jest, że następstwa
tego muszą przejawić się w rezul-
tatach roku rolniczego. Rolnicy,
niezadowoleni z urządzenia go-
spodarstw kolektywnych, w wielu
wypadkach rozmyślnie niszczyli
maszyny i żywy inwentarz. Rów-
nież we wsi Supronilowce cze-
ladnicy gospodarstw kolektyw-
nych przymieszali do karmu dla
koni kawałki ostrego drutu, aby
tak spowodować ich śmierć. Zda-
rzało się również, że zgrzane ko-

nie pojono lodowatą wodą.
Dla zobrazowania, jak chao-

tyczne było kierownictwo prac
rolnych, niech posłuży następują-
cy takt, o którym mowił delegat
z Pirjatin, Rjeszentujak: w okręgu
pirjatińskim bawiło zrzy rekwi-
zycjach zbożowych przeszło pięt-
nastu pełnomocników, a prawie
każdy z nich, jak tylko przybył
na miejsce, najpierw wypytywał
się sekretarza komitetu rejono-
wego: kogo usunąłeś ze stano
wiska, który z członków biura był
wykluczony, dlaczego nie wyklu-
czyłeś tego? i t. d. i t. d. Przy ta-
kich warunkach oczywiście praca
nie mogła kroczyć naprzód.

Fakt, że pracą w poszczegól-
nych miejscach kierują ludzie,
którzy nie znają stosuaków miej-
scowych, doprowadza w wielu
wypadkach do kurjozów. Tak n.p.
z Charkowa wysłano do woznie-
senskiego okręgu telegram, w któ-
rym udziela się nagany za to, że
w okręgu nie obsiano 1000 ha
ogrodów warzywnych. Okazało
się, że wskutek znacznego pod-
niesienia się wody, ogrody te nie
mogły być obrobione. W taki
sposób centrala dyskredytowała
się kilkakrotnie.

Sekretarz centralnego. komite-
tu partji komunistycznej na Ukrai-
nie, Tierechow, zmuszony był
w swem przemówieniu na III
wszechukraińskiej konterencji
partji komunistycznej potwierdzić
te niedomagania w kierownictwie,
które mają tak tragiczne następ-
stwa. „Poważnym błędem jest
to — mówił Tierecaow — że
w czasie rekwizycyj zbożowych,
a następnie w czasie zasiewów nie
wiedzieliśmy, co dzieje się w re-
jonach. Rejonowi pracownicy nie
znają sytuacji na wsi, a zwłaszcza
w gospodarstwach kolektywnych”;
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Gwałtowna burza na południu Francji. -
Wiele ofiar w ludziach. — Zniszczone plony.

MARSYLJA (Pat). Wczoraj
wieczorem przeszła nad Marsylją
gwaltowna burza, połączona z
oberwaniem się chmu:y deszczo-
wej. Szereg ulic stanął na kilka
godzin pod wodą. W niektórych
punktach miasta komunikacja ule-
gła przerwie. Ruch tramwajów
ustał na kilka godzin z powodu
zamulenia szyn i „mszkodzenia
przez burzę przewodników ele-
ktrycznych. W Nicei przepływa-
jący przez miasto strumień we-
zbrał gwałtownie, grożąc zatopie-
niem kilkudziesięciu bezdomnym,
którzy szukali nocnego schronis-

ka, ulokowując się pod arkadami
mostu. Z pośród czterdziestukilku
osób, wzywających ratunku, udało
się oddziałom miejscowej straży
pożarnej i policji narazie odnaleźć
tylko dwie. Reszcie grozi zatopie-
nie. W okolicy Valence kilka-
naście osób znalazło śmierć w
płomieniach, wznieconych przez
pioruny w budynku. Dwie osoby
zostały zabite na skutek bezpo-
średniego porażenia piorunem.
Zbiory na polach zostały zni-
szczone doszczętnie w promieniu|
kilkunastu kilometrów, ‚
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10 lipca nad morzem.
W niedzielę, dn. 10 lipca, rano

udałem się pieszo ze wsi Chłapo-

wo, gdzie od szeregu lat, rok rocz-

nie, spotykam się ze starymi zna-

jomymi Kaszubami, — doHallero-

wa. W Hallerowie, rok rocznie, o-

bok licznych gości z całej Polski,

w namiotach przepędza kilka ty-

godni młodzież szkół średnich i

obozują medycy wojskowi. Razem

tego młodego bractwa w tym roku

jest około 800. Staraniem miejsco-

wego Komitetu i letników w po-

bliżu morza, gdzie generał Haller

na znak zaślubin Polski z Morzem

wjechał konno w morze iwrzucił

symboliczny pierścień, buduje się

piękny kościołek o wysokim da-

chu, tak że wszystkie statki i ło-

dzie rybackie, przejeżdżające w

tamtych stronach, będą widziały

tę nową w pamiętnym dla Polski

miejscu zbudowaną świątynię. Do

ukończenia budowy kościoła jesz-

cze dosyć daleko, ale miejscowy

Komitet krząta Się stale i zbiera

datki, ażeby to pamiątkowe dzie-
ło ku chwale Bożej ukończyć.

Przy ołtarzu polowym, umiesz-

czonymi na froncie budującego się

kościoła, odprawił miejscowy ka-

pelan nabożeństwo, usługiwali mu

młodzi „rycerze”, a chór, złożony

z młodych medyków, śpiewał
pięknie nabożne, religijne pieśni,

m. in. oddając polskie morze w o-

piekę Wszechmogącego. Po nabo-

żeństwie wysłuchaliśmy przepojo-

nego miłością Ojczyzny, podnio-

słego kazania, które zakończył
kaznodzieja apelem do licznie ze-
branej młodzieży, ażcby wierna
ślubom kochała polskie morze nad
życie i nieszczędziła, jeśli zajdzie
potrzeba, żadnych ofiar.

Z Hallerowa udałem się pocią-
giem do Gdyni, gdzie w Hotelu
Centralnym miałem spotkać się z
kolegami posłami z Pomorza.
Przed ich przybyciem przygląda-
łem się z radością pochodowi dru-
żyn sokolich, które na ten dzień z
rozkazu dzielnicy sokolej pomor-
skiej przybyły na swój zlot. Na
zlot przybyło 2.600 sokołów i so-
kolic z Pomorza, ponad 400 z
Wielkopolski, a reszta ze Śląska, z
Kongresówki, z innych ziem Polski
i Gdańska. Za sokołami kroczył
oddział dzielnych powstańców i
wojaków z Pomorza. Ale niedługo
trwała radość moja z tego wspa-

nialego widoku, bo za chwilę
przybyli koledzy i opowiadali mi z
goryczą i smutkiem o zajšciach,
które miały miejsce na Radułow-
skiej Polance, gdzie mieściło się
boisko sportowe. O godz. 10 za-
rządzono na boisku zbiórkę
wszystkich uczestników zlotu, po-
środku stanęli goście sokoli z Cze-
chosłowacji i Jugosławji, oraz so-
kolice z Ameryki, na skrzydłach
starszyzna, 75 sztandarów, a dalej
głowa przy głowie zbite szeregi
sokolstwa. Równocześnie kolo
nich w szeregach stanęli zaprzy-
jaźnieni z Sokolstwem Powstańcy
i Wojacy, w liczbie 600 i Placówka
Obozu Wielkiej Polski z powiatu
Morskiego w liczbie 320.

Zebrała się jedna wielka rodzi-
na dla zjednoczenia serc, aby dać
godną odpowiedź zakusom  nie-
mieckim: „„Niema Polski bez Po-
miorza!* Obok organizacyj stanęła
licznie zebrana publiczność. Ka-
pelan dzielnicy pómorskiej, pro-

boszcz gdyński, ks. Tuszyński, od-

prawia polową mszę świętą. Służą

2 młodzi Sokoli, Po mszy świętej,

podczas której orkiestra wojsko-

wa grała pieśni religijne, ks. pro-

boszcz przemówił od ołtarza i we-

zwał Sokołów, ażeby nadal pracę

swoją prowadzili z pomocą i łaską

Bożą. Na podwyższenie wchodzi

prezes Sokolstwa Zamoyski i o-

twiera zlot. Gorące przemówienia

gości słowiańskich wywołująwiel-

ki zapał. Sokoli jugosłowiańscy

dekorują wstęgą sztandar sokoli

Dzielnicy Pomorskiej, mówca ich

oświadcza, że tak jak Polacy stoją

na straży Bałtyku, tak samo Sło-

wianie pilnują Adrjatyku i również

nikomu za żadną cenę go nie wy-

dadzą. Z tysiąca piersi płyną w

przestworza słowa pieśni „Nie

rzucim ziemi..', a za barwnymi

szeregami sokołów i sokolic za

sztandarami rozpościera się uko-

chany polski Bałtyk. W wielu

oczach błyszczą łzy wzruszenia.

O godz. 12-ej formuje się pochód
sokoli, który ma przejść głównemi

ulicami miasta: Do nich przyłą-

czają się na zaproszenie prezesa

Związku Sokolego Powstańcy i

Wojacy. Kiedy chce ruszyć Pla-
cówka Obozu Wielkiej Polski,

który wielu swoich członków ma

w szeregach Sokolstwa, policja za-

myka bramę boiska i każe się

członkom Obozu rozejść. Kierow-

nik zdziwiony tym rozkazem wy-

daje jednak rozkaz, że Obóz w po-
chodzie udziału nie weźmie, Mimo

tego brama zamknięta i wówczas

dzieje się rzecz nieoczekiwana.

Okrzyki zzewnątrz boiska doma-

gają się otwarcia bramy, robi się

ścisk i wrzawa, brama nie wytrzy-

muje nacisku tłumu, słup padający

przyciska młodego chłopca i jed-
nego z policjantów, a później na-

stępuje szamotnie i rozpraszanie

tłumu. Opowiadanie naocznych

świadków polwierdza, że zacho-

wanie się Plącówki Obozu było

godne i spokojne i obrazą jest to,

co piszą pisma sanacyjne, że Po-

wstańcom i młodzieży kaszubskiej,

związanej ideowo z Sokołem, za-

leżało na zamąceniu uroczystości

sokolej. Obrazą jest także władz

sokolich, jeżeli się pisze, że na żą-

danie Sokoła władze nie dopuści-
ły do udziału w pochodzie innych
organizacyjj Stworzono  niepo-
trzebnie zaporę, która pod naci-
skiem tłumu padła, wywołano tyl-
ko oburzenie i gorycz, a tego
szczególnie nad morzem robić pie
wolno.

Wyrobieniu politycznemu lud-
ności pomorskiej i wpływowi po-
słów narodowych zawdzięczać
należy, że starano się to tragiczne
nieporozumienie złagodzić, tak że
po południu znowu z wielką uwa-
śą i przejęciem przyglądały się ty-
siące zebranych ćwiczeniom wol-
nym młodzieży żeńskiej i męskiej
sokolej, bardzo ciekawym ćwicze-
niom na przyrządach, skokom i
biegom i najbardziej podobającym
się ćwiczeniom marynarskim  so-
kolic. Wysłaniem depesz do króla
Jugosławii, prezydenta Czechosło-
wacji i Polski i ślubowaniem sło-
wiańskiem na wiernosć Bałtykowi
zakończył się dzień 10 lipca nad
morzem.

K. Wierczak.

 

NIEZNOŚNA ATMOSFERA
Tak mówi pismo obozu rządowego

W łódzkie; sanacyjnej „Praw-
dzie” (nr. 27) pod nagłówkiem wy-
żej podanym powiedziano:

>- „Nieznośna jest obecna

atmosfera nie tylko dla życia go-

spodarczego, ale  przedewszyst-

kiem dla skarbu i kierownictwo fi-

nansów pańslwowych inusi to nie-
zawodnie odczuwać.

Nieraz już na tem miejscu pod-
kreślaliśmy rzecz powszechnie
znaną, że wpływ kryzysu gospo-
darczego na kształtowanie się do-
chodów skarbowych z podatków
potęgowany lub osłabiany jest
przez nastroje psychiczne wśród
płatników. Płatnik, kióry ma na-
dzieję, że przetrwa kryzys bez ka-
tastrofy, stara się spełniać swoje
powinności podatkowe, płatnik,
który częściowo lub całkowicie
nadzieję tę stracił, który zaczyna
oswajać się z myślą, że kryzys
zniszczy jego obecną egzystencję
i przyjdzie mu może zaczynać na
nowo, przeslaje być płatnikiem.
dobrowolnym. Jest więc dla skar-
bu rzeczą pierwszorzędnego zna-
czenia, aby wśród płainików po-
datków panował nastrój jaknaj-
lepszy i wszystkie resorty pań-
stwowe powinny w okresach kry-
zysowych współdziałać ze skar-
bem państwa, dokładając w swoim
zakresię wszelkich starań, aby
podtrzymywać nastro;e 'optymiz-

miu i ufności wśród płatników.
U nas apeluje się do obywateli

o współdziałanie ze skarbem, zato
nie docenia się wagi i znaczenia

współdziałania ze skarbem po-
szczególnych resortów rządowych,

- a nawet nie zwraca się uwagi na
politykę niektórych wręcz kolidu-
jącą z interesami skarbu.

Pod koniec roku ubiegłego i w
_ pierwszych tygodniach roku bie-
' żącego przemysł słyszał obietnice,
dotyczące ciężarów socjalnych.
Były pogłoski o zmniejszeniu tych

 

ciężarów i wszędzie wywoływały
one przypływ fali optymizmu,
kładły się jak oliwa na dojrzewa-
jące tu i ówdzie zatargi ekono-
miczne na tle płac. Nastąpiło roz-
czarowanie. Opracowane przez
ministerstwo pracy prójekty so-
cjalne w całokształcie swoim nie
tylko nie przyniosły przemysłowi
żadnej ulgi, lecz groziły zwięk-
szeniem obciążenia, stwarzając
jeszcze jedno ubezpieczenie spo-
łeczne w postaci emerytalnego u-
bezpieczenia dla robotników, gdyż
te projekty, które mogłyby w
skromnej mierze zredukować о-
becnie obciążanie, zostały niero-
zerwalnie związane z nowem u-
bezpieczeniem.

Ostatecznie projekty zostały
wycofane z sejmu, jednak* z tem,
że powrócą tam w czasie sesji je-
siennej,
Przemysł otrzymał niejako czas

aby dokładnie zozodjowić sięz
$rożącem mu niebezpieczeństwem
nowego ciężaru, a żeby zaś nikt
nie trwał w złudzeniach, wyjaśnio-
no autorytatywnie w wywiadzie
prasowym, że autorzy projektów
dalecy byli od myśli dania prze-
mysłowi ulgi, a dążyli tylko do
przysporzenia krajowi jeszcze jed-
nego ubezpieczenia społecznego.

Z tą PO0 pozostawio-
no przemysł na szereg miesięc
letnich. Jak nabieraćotadhy i że
dziei lepszego jutra wobec  рег-
spektywy, że to jutro przyniesie
nowy ciężar, który według do-
kładnych obliczeń, po uwzględ-
nieniu skromnych korzyści z prze-
widywanych ulg, wymagać będzie
dodatkowych. znacznych  świad-
czen?"

Jako ocena gospodarczej poli-
tyki rządu w czasie krańcowego
przesilenia, jest to dostatecznie
wymowne, szczególnie gdy zjawia
się to we własnym obozie,

?

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Rezultaty naszej polityki

zagranicznej.
Ostatnie wypadki z dziedziny

polityki międzynaroduwej — U-

kłady w Lozannie, pakt angielsko-

francuski itp. w niepewnem bar-

dzo świetle stawiają najbliższe

drogi polityki francuskiej. Będą

one przy obecnych tendencjach

prowadziły do „likwidacji skut-

ków wojny' przez niestawienie

Niemcom przeszkód do odbudowy

potęgi militarnej i godzenie się na

oficjalne wysuwanie przez nie

sprawy rewizji granic.

W wypadkach i układach, o

których mowa, dyplomacja polska

poniosła sromotną klęskę. „Gaze-

ta Warszawska” ujmuje w ten

sposób smutne rezultaty:
„Koncepcja pp. Zaleskiego i Becka

oraz innych przyjaciół postycznych za-

wiodła na całej linji. Po budczucznych

i naiwnych przechwalkach 0 wzroście,

dzięki sanacji, autorytetu i znaczenia

Polski na terenie międzynarodowym,

znaleźliśmy się wobec szeregu poważ-

nych niepowodzeń, które jo przez Hagę

i Lozannę doprowadziły nas do dzisiej-
szego stanu rzeczy.

Nicość myśli politycznej naszej urzę-

dowej dyplomacji, która nie umiała nie-

tylko przeciwdziałać, ale nawet orjento-

wać się w istocie procesów polityki eu-

ropejskiej, wydaje obecnie gorzkie owo-

ce, które pożywać musimy wszyscy.

Piszemy to nie w celach polemiki.

Zresztą nie bardzo jest z kim polemizo-

wać. Piszemy, żeby przestrzec opinię

naszą przed poważnem niebezpieczeń-

stwem, które coraz realniej zagraża Pol-

sce i z którem musimy wspólnemi siłami

borykać się i walczyć. Potrzebna jest

szeroka akcja celem odpaicia tego nie-

bezpieczeństwa i wielka czujność społe-

czeństwa, uniemożliwiająca, zarówno lu-

dziom naiwnym, jak i wręcz należącym

do różnych „obcych zgentur', psucia tak

już dostatecznie trudnegopołożenia.

Warunki objektywne są po naszej

stronie. Wielkie zmiany, jakie zachodzą

dziś w świecie naszej cywilizacji, a któ-

rych istoty bieżąca polityka europejska

jeszcze nie dostrzega, dają możność AE

wić przeświadczenie, że Polska zdoła

osiągnąć swoje cele polityczne i gospo-

darcze. Wymaga to jednak odpowiedniej

polityki wewnętrznej i zewnętrznej, któ-

rej dotychczas jeszcze nie zdołaliśmy

wytworzyć.”

Niepojęta beztroska.

W/ tej samej sprawie „Glos

Narodu* przypomina, że dopiero

na jesieni — po chwilowem za-

ciszu rozpocznie się nanowo wiel-

ka gra w polityce światowej.

Kampania jesienna może przynieść

rozstrzygnięcie tych problemów,

których konferencja lozańska nie

załatwiła.
„Nie mamy najmniejszych wątpli-

wości, że żadne z tych państw nie po-
minie niczego, aby umocnić swą pozycję,

natomiast obawiamy się, że chwilowe

zacisze na wielkiej arenie politycznej nie

zostanie należycie wyzyskane na naszym
własnym terenie. Panuje tu nadal jakaś

niepokojąca beztroska, która musi bu-

dzić obawy, że nadchodzące wypadki

rozgrywać się będą poza nami, chociaż

przedmiotem gry będą nasze najżywot-

niejsze interesy. Wśród wielu po któ-

re w'tej chwili niepokoją myślącą opinję

publiczną w Polsce, bodaj najważniejsze

jest to: czy ten marazm, w który wpę-

dził państwo system sanacyjny, skończy

się wreszcie pod wrażeniem zbliżających

się wydarzeń politycznych?.."

Jak to jest na Pomorzu?

Z okazji nieustannych manile-

stacji i parad urządzanach obecnie

przez obóz sanacyjny na Pomorzu,

„Słowo Pomorskie” ilustruje stan

gospodarczy i polityczny tej dziel-
nicy w sposób następujący:

„Gdyby ze słów i okrzyków można

było budować betonowe mury i pancer-

ne twierdze, to cała granica polsko-

niemiecka byłaby już dziś od morza po
Śląsk „ufortyfikowana”. Niestety! Że
słów tworzą się tylko piękne obłoki,

które pod naporem rzeczywistości ulat-

niają się, odsłaniając niepokojące zja-

wiska:

Społeczeństwo ziem zachodnich jest

gospodarczo wyczerpane; rolnictwo, rze-

miosło i kupiectwo polskie ginie; zwar-

tość organizacyjna kruszeje i słabnie.

A równocześnie do miast i wsi tej ziemi

wciska się tłumnie żydostwo. podcinając

do reszty nadwątlone placówki polskie.

Wzmacnia się także żywioł niemiecki.

Bezrobocie ogarnęło tysiące pracowni-

ków polskich, którzy ze zdumieniem pa-

trzą, jak — mimo ciężkich czasów —

wyrastają z pod ziemi przedsiębiorstwa

żydowskie. Oto naga prawda.
Cóż tu pomogą parady, przysięgi,

różne „święta', pochody, zjazdy — tak

obficie urządzane przez sanację w Gdy-

ni? Czy na tem polega ów gospodarczy

„program pomorski”, o którym przez tyle

lat się mówiło?

W Prusach Wschodnich buduje się

nowe drogi, kanały, koleje, schrony,
umocnienia... Daje się ludności ulgi po-

datkowe, samorządowe, szkolne... Orga-

nizuje się pomoc gospodarczą dla rol-

nictwa, rzemiosła, przemysłu i kupiec-

twa. ldą nato grube miljony, chociaż
stan finansowy Rzeszy nie jest naj-

lepszy.
A co się widzi np. na Pomorzu? Fa-

bryki prywatne przestają pracować; fa-

bryki państwowe zamyka się (Staro-

gard!). Kuratorjum szkolne wycofuje się
do Poznania. Starostwo nadmorskie w

Pucku już dawno zlikwidowane. Znosi

się także inne powiaty. W szkolnictwie

przesilenie; 17.000 dzieci bez nauki. Ży-

cie gospodarcze zamiera. „Program do-

raźny” upodobnił się do węża morskie-

go, o którym się często wspomina, lecz

nikt go na oczy nie widział."

Troski „kół gospodarczych”

Informując o przygotowaniach

naszego ministra sprawiedliwości

do wydania przez rząd 3 ustaw,

dotyczących długów prywatnych,

ciążących na rolnictwie, organ

syjon. (Hajnt 122/6 VII) donosi:

„Niema wątpliwości, że rząd te trzy

ustawy zatwierdzi i ogłosi. To znów po”

gorszy położenie finansowe ludności

wiejskiej. Bardzo silnie od tego ucier-

pią dziesiątki tysięcy żydowskich kup-

ców i kapitalistów, którzy cały swój

majątek zaufali włościanom i ziemianom.

Jedna z tych ustaw ma uregulować od-

setki lichwiarskie w rolnictwie. Druga

ustawa wytwarza dla rolników nadzór

sądowy. Trzecia tworzy urzędy po-

jednawcze.

W kołach gospodarczych daje się

odczuć silny niepokój z powodu tych

dużych ulg dla rolników, gdyż one są

jednostronne i meta. wywołać duże tru-

dności finansowe dla kupców, fabrykan-

tów i kapitalistów."

Już z tych informacyj jest wi-

doczne, kto to są te „koła gospo-

darcze” i dlaczego one zdradzają

niepokój.. '

Zwlaszcza ta ustawa o lichwie,

widocznie, nie jest dla nich do-

godna.

 

Wynik wyborów do sejmu rumuńskiego.

Wielkie zwycięstwo stonnictwa narodowo-chłopskiego.

BUKARESZT (Pat). Wybory
do Izby potwierdziły przewidy-

wania co do zwycięstwa stron-

nictwa narodowo - chłopskiego,

które uzyskało 300 mandatów na
ogólną liczbę 383. Stronnictwo li-
beralne, którego przywódcą jest
były minister Duca, zyskało 22
mandaty, stronnictwo chłopskie
Lupu 14 manda:ów, odłam
stronnictwa liberalnego Jerzego

Bratianu — 10 mandatów. Stron-
nictwa socjal-demokratów i liga

antysemicka uzyskały po parę

mandatów. Stronnictwo Averescu
i grupa unji narodowej, pozosta-

jąca pod kierownictwem prof.

Jorgi i b. ministra Argetojanu, jak

również parę mniejszych ugru-

powań nie będą reprezentowane

w parlamencie.

Wydalenie z Charbina angielskiego

komisarza celnego.

SZANGHAJ, (Pat). Angielski
komisarz celny w Charbinie, otrzy:

mał od policji tamtejszej, działa-
jących podobno za namową ja-

pońskiego doradcy policyjnego,
niezwłocznego opuszczenia swej
rezydencji.

Komisarz odwołał się do an
gielskich władz konsularnych. Po-
dobne zarządzenia wydane były
już w stosunku doefunkcjonarju-
szy celnych rozmaitych narodo-
wości.
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Bilans handlu zagranicznego Niemiec.

BERLIN. (Pat). Ogłoszony dzi-

siaj bilans handlu zagranicznego

Niemiec za miesiąc czerwiec wy-

kazyje wzrost importu o 13 miljo-

nów do364 miijonów w porówna-

niu do poprzedniego miesiąca oraz

wzrost eksportu o 7 miljonów do

sumy 454 miljonów. Na wzrost

importu złożył się przedewszyst-

kiem przywóz pszenicy, na przy-

rost eksportu zaś wywóz fabryka-

tów. Bilans handlu zagranicznego

w czerwcu zamyka się saldem do-

datnim w wysokości 70 miljonów

marek czyli o 6 miljonów mniej-
szem niż w maju rb.

Bilans handlu zagranicznego

Niemiec w ciągu pierwszego pół-

rocza wykazuje import w sumie
2.387 miljonów, eksport w sumie
2.989 miljonów, czyli saldo dodat-

nie w wysokości 602 miljonów ma-
rek.

Wobec wojny celnej austro-węgierskiej.

WIEDEŃ. (Pat). Wojna celna
między Austrją a Więgrami zasłu-

guje na baczną uwagę ze stanowi-

ska interesów polskich. Dowóz
bydła i świń z Węgier do Austrji

obecnie ustanie, wobec czego

zwiększają się szanse eksportowe

trzody chlewnej z Polski do
Austrji. Austrja dąży konsekwent-
nie do zwiększenia swego ekspor-
tu przemysłowego. Do tego celu
zmierza też ogłoszona świeżo dru-
ga z rzędu lista zakazów przywo-
zu. Na liście tej znajdują się 2 po-
zycje specjalnie interesujące Pol-
skę, mianowicie jaja i dykty. Przy-
wóz jaj z Polski ucierpiał z po-
'czątkiem roku bieżącego z powo-

du trudności dewizowych. W o-
statnim czasie jednak udało się za-

uważyć ponowny wzrost eksportu

jaj polskich do Austrji. Przywóz
dykt z Polski do Austrji wynosił w
pierwszych 5 miesiącach roku
bież. 400.000 szylinśów. Wkrótce

zapewne okaże się potrzeba roko-
wań handlowych polsko-austrjac-
kich w sprawie kontyngentów
przywozowych i ułatwień na rzecz
austrjackich towarów przemysło-
wych. Planowany zrazu zakaz
przywozu węgla do Austrji został
narazie odroczony, dzięki temu
nie jest też aktualną sprawą za-
prowadzenia monopolu przywozu
węgla.

„ZŁOTY SZTANDAR" PRZED SĄDEM.
Proces o porwanie ośmioletniego synka dyrektora

lombardu.

Rozprawę sąd odroczył.

Przed kilku miesiącami sen-

sację nielada wywołały rewelacje

o porwaniu na wzór amerykań-

ski ośmioletniego synkag dyre-

ktora lombardu „Kresowja”, Jo-

sela Lejbowicza ucznia Il oddzia-

łu gimnazjum hebrajskiego.

Jak wiadomo już z obszernych

wiadomości, zamieszczonyeh przez

prasę, celem wymuszenia okupu

w kwocie 15,000 zł. dn. 26 lute-

go b. r. po uprzednich przygoto-

waniach, dwaj członkowie bandy

znanej p. n. „Złoty sztandar”,

zwabili do sań pod pozorem prze-

jażdżki po mieście wychodzącą

ze szkoły upatrzoną ofiarę t. j.

małego Lejbowicza i zawieźli na

t. zw. „melinę”, gdzie dziecko

przetrzymali przez dwa dni.

Przez ten czas ojciec porwa-

nego dziecka p. Ajzyk Lejbowicz

otrzymał listy któremi banda do-

magała się za zwrot chłopca

okupu.
(lwiadomiona policja, wdroży-

ła w tej sprawie energiczne śledz-

two, które postępowało tak gwał-

townie naprzód, że bandyci, czu-

jąc, iż nie zdołają osiągnąć za-

mierzonego rezultatu, dziecko wy-

puścili z pod swej opieki i ulo-

kowawszy je w dorożce polecili

zawieźć przed dom, znajdujący

się w sąsiedztwie, w którym miesz-

kają rodzice chłopca.

Mimo, iż sprawa zakończyła

się pomyślnie tak dla rodziców

jak i samej ofiaiy, to jednak po-

licja, dążąc do ujawnienia spraw-

ców zbrodni, nie zaprzestała do-

ciekań i wkrótce ustaliła iż całą

sprawą kierował herszt „Złotego

s:tandaru“ Zelik Lewinson.

Bezpošrednimi sprawcami uwie-

zienia Lejoowicza byli Abel Wit-

kun i Rubin Kantor, zaš role po-

mocnicze spelniali Basia Klugier,

Genia Kantorowicz oraz Berko

Krawiec; ten ostatni mial sporzą-

dzać listy z żądaniem okupu.

Wszystkich wymienionych prócz

Lewinsona, który zbiegł z Wilna,

ujęto, zamknięto na Łukiszkach

a podprokurator postawił ich w

"stan oskarżenia z art. 51 i 50 2

cz. III K. K.
Wszczęte poszukiwania Lewin:

sona dopiero 13 kwietnia dopro-

wadziły do ujęcia go w Smor-
goniach.

Wczoraj całe to dobrane, a

dobrze znane policji i prokuratu-

rze towarzystwo znalazło się przed

Ill-im wydziałem karnym sądu

okręgowego.
Wiadomość o rozprawie zgro-

madziła takie tłumy pubiiczności,

reprezentującej przeważnie świat

przestępczy, że celem utrzymania

porządku, trzeba Dyło sprowadzić

większy oddział policji.
Roz>rawie przewodniczył p.

sędzia A. Orlicki przy udziale pp.

Trzy maje...
Stan zatrudnienia w górnictwie

hutnictwie, przemyśle i na robo-

tach publicznych, wedłuś danych

opublikowanych w „Wiadomoš-

ciach Statystycznych“ w miesią-

cu maju uległ dalszemu zmniejsze-

niu.
Zestawiając cyfry w mieciącu

maju w ostatnich trzech latach o-

trzymujemy poniższy obraz:

Górnictwo:
maj 1930 — 150.157
maj 1931 — 132.271
maj 1932 — 113.478

Hutnictwo:

maj 1930—56.455
1931 — 46.171

maj 1932 —32.635
Przemysł przetwórczy:

maj 1930—467.454
maj 1931 — 390.843
maj 1932 — 326.578

Warsztaty koiejowe i wytwórnie
wojskowe:

maj 1930—58.614
maj 1931 —56.254
maj 1932 — 54.160

- Elektrownie i wodociągi.:
maj 1930 — 8.029
maj 1931 —6.928
maj 1932 —6,756

Roboty publiczne:
maj 1930—39.796
maj 1931—30.272
maj 1932 — 28.765
Cyfry te nie wymagają komen-

tarzy. ;

Do więzienia Świętokrzyskiego.
W dniu 14 bm. o godz. 19,15 z

dworca głównego w Warszawie w

specjalnym wagonie t. zw. więź-

niarce odwiezionych zostało 21 wię

źniów na Św. Krzyż. Pamiędzy ni-
mi znajdowali się Schmidt i Sobie-

raj, mordercy śp. Gettera, skazani

na mocy sądu doraźnego na bez-

terminowe ciężkie więzienie. O-

baj skuci byli w kajdanki i wyróż-
niali się od innych więźniów świe-

żością twarzy i dobrym humorem.

W chwili odjazdu pociągu śpiewa-
li: „O cześć wam panowie maśna-
ci”, Wśród zebranych na dworcu
osób widać było członków rodzin
więźniów i ich przyjaciół.

И В!tad is a ii ННЕ

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

BBEPPOR EARN

sędziów Cz. Sienkiewicza i J. Za-
niewskiego.

Przed ławą oskarżonych, na
której ulokowano wszystkich pod-
sądnych zajęli miejsca, mec. mec.

Andrejew, Czernichow, Engiel,

Rudnicki, Frydman i apl. adw.
Barańczyk.

Po wywołaniu sprawy i

sprawdzeniu  personalji oskar:

żonych, komornik sądowy oznaj-

mił, że kilku z pośród wezwa-

nych świadków nie stawiło się,

a w ich liczbie asp. Niemiro, któ:

ry prowadził dochodzenie.

Prokurator oraz obrona doma-

gali się sprowadzenia tego świad-

ka. Nadto obrona wskazała cały

szereg świadków, którzy mają

złożyć zeznania rzucające od-

mienne świalio na role niektórych

podsądnych, a zwłaszcza osk.

Krawca, co do którego całe oskar-

żenie oparte jest na ekspertyzie

kaligraficznej, przeprowadzonej w

czasie śledztwa przez biegłego

Kaczora, który orzekł, iż listy w
sprawie okupu są jisane ręką

Krawca. Obrońca tego oskarżo-

nego, mec. Engiel, wskazując na
niedokładność ekspertyzy, prosił
o powołanie do sprawy drugiego *
kaligrała w osobie p. Brzeskiego.

Prócz tego, wobec koniecz-
ności odroczenia sprawy, obrona
prosiła o zmianę środka zapo-
biegawczego w stosunku do pod-
sądnych, znajdujących się w
areszcie.

Sąd, uwzględniając wnioski

prokuratora i obrony, odroczył

rozprawę na inny termin, posta-
nowił zawezwać wszystkich wska-
zanych przez strony świadków
oraz biegłego p. Brzeskiego.

Odrzucony został wniosek o
zmianę środka zapobiegawczego

w stosunku do podsądnych, znaj-
dujących się na Łukiszkach.

Sprawa ta znajdzie się powtór-
nie na wokandzie dopiero po

ferjach letnich, przypuszczalnie w
październiku. os.

SZKICE | OBRAZKI.
LUDZIE BEZ TROSK.

Są jeszcze tacy!

Nie sieje io, ni orze i dobrze się

czuje...
Dlatego czuje się dobrze, że nie

sieje i nie ma kiopotu z tem, jaki plon

ziarenko takie wyda, a że nie orze, to

też jego szczęście...

Bo głupi ten, co do orki dzisiaj się

porywa.
I zdrowie straci i tax nic z tego

nie będzie miał.
Ludźmi bez trosk są t. zw. „łaziko-

wie“.
Nie ma co robić i robić mu się nie

chce, więc się wybiera w podróż... 1

Dookola šwiata, do przylądka Do-
brej Nadziei, do wysp Niedžwiedzich,

lub na archipelaś Marszałkowski...
Piechotą, czy rowerem, na jednej

nodze i do góry ncgami...

Jegomość taki wygląda w ten spo-

sób, jak gdyby na trasie swojej nie spo-
tykał ni rzeki, ni źródełka... tak jest

nieumyty... ъ

Zwiedza ziemie, na których nie za-

mieszkują cyrulikowie — tek jest kudła-

ty i nieogolony.
Ale ma zato gruby bruljon..
W tej księdze zatłuszczonej i zmię-

tej chowa autografy...

Autośraty te są cenne i o zwiedza-
mych krainach świadczące, np. pieczątka
czerwona: „Posterunek P, P. Žabieoczko“

i napis: „Przy rewizji nic nie znaleziono,

nie meldowany, nie karany, w kartotece

nie figuruje... Podpisano: (—) Grzybek,
st. posterunkowy.

To rozumiem...

Albo takie podpisy: „Miłość jest
wieczna* — „Gorsety i staniki* — „E-
milja“...

Lazik taki jest wszędzie i zna každą

dziurę...

Z czego żyje?! ё
Ze składek i ze sprzedažy poczto-

wek ze swą podobizną.
Na pcztówce takiej wypisano: „pie-

chotą dookoła świata”,
Gość taki wyszedł z Rawy-Ruskiej,

był w Sieradzu, Kielcach i Kaczym-Dole,

a na końcową trasę wybrał Lida—
Wilno...

Aby być oryginalnymi, łazikowie
biorą się na sposoby...

Słyszałem o jednym, który z nie-

mowlęciem przy piersi przepłynął morze
Egiejskie i ni stąd, ni zowąd znalazł się

w Oszmianie...
Czasy są takie, że zipać trudno,

i to nietylko z gorąca, a łazik chadza

uśmiechnięty i zadowolony z siebie...
Był dzisiaj taki gość w redakcji

i prosił o wpisanie jakiegoś aforyzmu do
księgi z „cennemi autograiami“.

Boże kochany! Czegoż tam nie było?
Pieczątka zakladu ginekologicznego

na Pradze i związku kominiarzy w Graj-
dołku...

Prosił o jakiś aforyzm...
Długo myślałem, coby tu gościowi

wpisać... Aż chłasnąłem:
„Żołnierz u szczytu tych piramid,

czterdzieści wieków was podziwiać bę-
dzie“,

Był bardzo zadowolony...
Zapytałem go, dokąd idzie teraz,

gdyż miał na ramieniu opaskę z napi-
sem: „Gęsin — Alaska“...

Powiedział, že do Nowej-Wilejki,
jako do punktu swej podrózy, najbardziej
na północ położonego. >

I poszedł... {

° М. Junosza, ч

 

 
 



 
 

KRONIKA.
Warszawa — Wilno — Tallin.

Komunikacja lotnicza od 15 sierpnia b. r.

Jak się dowiadujemy, otwar-
cie linji lotniczej z Warszawy
przez Wilno do Rygi iTallina
nastąpi około 15 sierpnia, o ile
ukończone zostaną w tym czasie
odpowiednie przygotowania na
lotnisku w Rydze.

Szlak powietrzny Warszawa —

Nowa taryfa
Towarzystwo Miejskich i Mię-

dzymiastowych Komunikacyj Au-

tobusowych -S, A., Komunikacja
Autobusowa w Wilnie, niniejszem
podaje do publicznej wiadomości,

Tallin obsługiwać będą trzysilni-
kowe samoloty typu Fokker. Ko-
munikacja utrzymywana będzie
trzy razy w tygodniu. Samoloty
w drodze do Tallina lądować
będą w Wilnie i Rydze.

Długość całej trasy Warsza-
wa—Tallin wynosi około 1200 km.

autobusowa.
że z dniem dzisiejszym zo-
stała wprowadzona nowa taryfa
na przejazd autobusami, zatwier-

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odnawianie kaplicy Ostro-

bramskiej. Odnawianie kaplicy

Ostrobramskiej raźno posuwa się

naprzód.
Już odnowiono kaplicę od

strony ulic Bazyljańskiej i Piwnej.
Po wybieleniu ściany założone

zostały instalacje elektryczne pod

grubą warstwą tynku.

Od strony ul. Ostrobramskiej

po prawej stronie galerji rozpo”

częto w tych dniach prace nad

przebijaniem muru, w celu połą-

czenia obu stron galerji.

Pozatem w tych dniash rozpo-

częto układanie nowych krokwi

pod dachem kaplicy.
Również w dalszym ciągu po-

suwaję się prace restauracyjne

ścian od strony” ul. Ostrobram-

skiej.

— Swleto św. Wincentego

a Paulo przenosi się na niedzie-
lę dn. 24 b. m. Tego dnia ks.
superior odprawi uroczystą Mszę
św. w kościele oo. Misjonarzy
przed ołtarzem św. Wincentego
o godz. 9ej, na którą zaprasza

wszystkich cłonków i sympatyków
Zarząd.

SPRAWY MIEJSKIE.

—Działanie na zwłokę w

sprawie p. Łokuciewskiego.
Wyznaczony początkowo na dzień

21 b. m. termin posiedzenia Ra-
dy Miejskiej, Magistrat postano-

wił przesunąć na 26 lipca. Naj-
większe zainteresowanie budzi

sprawa ławnika Lokuciewskiego

co do osoby którego Rada Miej-

ska będzie musiała wyraźnie się

ustosunkować. Podług uzyska-
nych przez nas informacyj p. Ło-
kuciewski zgłosił ostatnio do pre-
zydenta miasta zamiar  po-
nownego objęcia opuszczonego
stanowiska, uzyskał jednak urlop
do czasu wypowiedzenia się Ra-
dy Miejskiej.

Z MIASTA.

— Most na Wiience w ogro-
dzie Bernardyńskim. Wiosuą r.
b. w okresie wezbranych wód w
obawie zniesienia został rozebra-
ny most drewniany, łączący górę

Trzykrzyską z ogrodem Bernar-

dyńskim. Obecnie most ten zo-

stał ponownie wybudowany przez
saperów i w dniu wczorajszym

oddany do użytku publiczności.

— Źródło na górze Boufa-
łowej Robotnicy zatrudnieni przy
budowie parku sportowego na

górze Boufałowej natrafili wczo-

raj przy skopywaniu zbocza góry

na źródło tryskające wodą. Wo-

da wydobywa się w bardzo dużej

ilości i w związku z tem miejsce

to zostanie skanalizowane.

POCZTA I TELEGRAF.
— Wysokie opłaty pocztowe

przyczyną upadku obrotów pocz-

towo-telegraiicznych. Wysokie 0-

płaty pocztowe przy“ zyniły się

bardzo poważnie do zmniejszenia

obrotów instytucji pocztowej. O-

statnie sprawozdanie Wileńskiej

Dyrekcji Poczt i Telegrafów z ru-

chu pocztowego na terenie Wilna

wyraźnie to potwierdza. Zawiera

ono cyfry, które wskazują nie-

dwuznacznie na stałe, chociaż
stosunkowo powolne zmniejsza-

nie się wpływów.

Ze sprawozdania tego wynika,

że w miesiącu czerwcu nadano w

Wilnie: przesyłek  listowych
1.020.745; listów poleconych —

58.900; listów wartościowych —
1896; paczek 8413; zleceń poczto-

wych 2290; wpłacono przekazów

12.365, na sumę 1.531.155 złotych;
wpłat P. K. O. dokonano 12.737
na sumę 4.549,192 zł.; czasopism
wysłano z Wilna 630.590; telegra-

- mów 7231; rozmów telefonicznych
międzynarodowych i międzymia-
stowych przeprowadzono 9436.
W tym samym czasie do Wilna

nadeszło: przesyłek  listowych
117.165; listów poleconych 61.129;
listów wartościowych 4150; pa-
czek 11.352; zleceń pocztowych
1242; wypłacono przekazów po-
cztowych i telegraficznych 28.425
na sumę 2.123.646; wypłat P, K. O.
dokonano 7797 na sumę 830.607
złotych; czasopism nadeszło do
Wilna 53.948; telegramów 8134;
rozmów telefonicznych miejsco-
wych dokonano 1.756.001.
—Książeczki z markami po-

cztowemi, W niektórych krajach
poczta wydaje małe kieszonkowe
książeczki z markami pocztowe-
mi. Znaczek pocztowy w arkuszu

"nie jest wygodny do noszenia w
kieszeni. Małe notesiki posiadają
po kilka znaczków różnej war-
tości, Koszt wyrobu notesików
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dzona przez Magistrat miasta
Wilna.

kalkuluje się doskonale, gdyż
mieszczą one na wolnych kart-
kach reklamy.

Również nasza poczta zamie-
rza wydać takie książeczki ze
znaczkami.

— Telegramy do Gdańska. W
ruchu telegraficznym z Wolnem
Miastem Gdańskiem wprowadza
się z dniem 1 sierpnia r. b. wy-
mianę telegramów na blankietach
ozdobnych ze znakiem „LX za
opłatą dodatkową w wysokości
1 zł.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Stabilizacja złego stanu

w handlu. Minione dwa tygodnie
przyniosły pewną stabilizację w
handlu. W czasie tym nie zano-
towano żadnego wypadku zlikwi-
dowania przedsiębiorstwa handlo-
wego względnie przemysłowego,
natomiast powstało 17 nowych
sklepów o charakterze sezono-
wym, jak owocarnie, sodowiarnie
it. p. Ponadto uruchomiono 7
sklepów galantetyjnych. Są to
jednak przedsiębiorstwa bardzo
drobne.

Z powyższego nie da się jed-
nak wysnąć żadnych pomyślniej-
szych prognostyk dla handlu,
gdyż fakt powstania sklepów se-
zonowych jest w tym okresie
zjawiskiem stałem.
— Zamiast aptecznych skła-

dów—drogerje. Nazwa „skład
apteczny* pozostała jeszcze z

czasów rosyjskich. Nie jest to

nazwa odpowiednia dla drogerji,
którym jak wiadomo wzbronione
jest sprzedawać artykuły apteczne.

Wkrótce ma być w drodze
urzędowej  skasowana nazwa
„skład apteczny" i zamiast niej
wprowadzona będzie drogerja
lub sklep z kosmetyką i t. p.
— Walka z konkurencją cu-

dzoziemców. Urząd Przemysłc-
wy rozesłał w ciągu ostatniego
tygodnia blisko 500 nakazów kar-
nych dla cudzoziemców, którzy

nie uzyskali obywatelstwa pol-
skiego względnie zezwolenia Mi-

nisterstwa Przemysłu i Handlu na

prowadzenie swych _przedsię-

biorstw. Jak wiadomo obowiązu-

jąca u nas ustawa przemysłowa
wymaga od osób nie posiadają
cych polskiego obywatelstwa wy-
kazania się jednem lub drugiem.

Wymierzana dla opieszałych
cudzoziemców kara jest stosun-
kowo niska i nie przekracza 50

złotych. Jako następną sankcję
karną Ulrząd Przemysłowy zasto-
suje przymusowe zamykanie
przedsiębiorstw.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Obnizenie taks egzamina-
cyjnych dla rzemieślników. Jak
wiadomo, do 30 wrześwia rb. trwać
mają egzaminy ulgowe dla tych
samoistnych rzemieślników, któ-
rzy posiadają prawo do uzyskania
tytułu mistrzowskiego. _ Conaj-
mniej 60 proc. takich rzemieślni-
ków nie stanęło jeszcze do egza-
minu głównie z tego powodu, że
opłaty, pobierane za egzamin, są
zbyt wysokie, Obecnie minister-
stwo przemysłu i handlu reskryp-
tem do Izb rzemieślniczych obni-
żyło opłaty.

Taksy egzaminacyjne przy egza-
minie mistrzowskim wynoszą o-
becnie 90 złotych, przy egzaminie
czeladniczym 32 zł. 50 gr.

Jednocześnie podlegają obni-
żeniu wynagrodzenia dla prze-
wodniczących i dla członków ko-
misyj egzaminacyjnych. Od 1 li-
pca pobiera się przy egzaminach
mistrzowskich dla przewodniczą-
cego 4 zł, dla członków komisji
po 3 zł. za każdego przeegzamino-
wanego kandydata. Przy egzami-
nach czeladniczych  przewodni-

czący pobiera 3 zł, a członkowie
komisji po 2.50 (członek mistrz) i
2 zł. (członek czeladnik).

Rzemieślnicy stający do egza-
minu mogą być zupełnie zwolnieni
od opłat na podsiewie świa-
dectwa ubóstwa.
— Projekt stworzenia Spół-

dzielni stolarskiej. Przeprowadzo-
ne ostatnio przez zarząd Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
Stolarzy zestawienie wykazuje, że
bezrobocie w ich zawodzie stale
wzrasta.

Obecnie ilość bezrobotnych
wynosi przeszło 400 osób. Wsku-
tek tak wielkiego bezrobocia zo-
stała zerwana stawka róbotnicza,
przez co większość stolarzy zna-
lazła się w ciężkiem położeniu
materjalnem.

Zarząd związku, dążąc do po-
lepszenia sytuacji swych człon-

DZIENNIK MILENSKI

Zajście w garażach Arbonu.
Wczoraj rano robotnicy auto-

busowej komunikacji miejskiej
„Arbon* w Wilnie zatrudnieni w
garażu przy ul. Legjonowej wy-
wieźli na taczce za wrota garażu
szwajcarskiego montera Hansa
Losera, który w sposób brutalny
postępował z miejscowymi ro-

ków, projektuje zorganizowanie
Chrześcijańskiej Spółdzielni sto-
larskiej. '

Spółdzielnia taka, opierając się
na udziałach członków, wykony-
wałaby większe roboty stolarskie
po cenach tańszych, niż poszcze-
gólni majstrowie, przyczem na ro-
botach tych znaleźliby pracę bez-
robotni stolarze.
W związku z tem w najbliż-

szym czasie odbędzie się ogólne
zebranie stolarzy, na którem za-
padnie ostateczna uchwała co do
organizacji wspomnianej  spół-
dzielni.

SPRAWY ŻYDOWSŚn.iE.
— Nieporządki w żydowskiej

kasie  zapomogowej fryzjerów.
Urząd Przemysłowy m. Wilna
przystąpił przed kilku dniami do
generalnej rewizji gospodarki ży-
dowskich cechów rzemieślniczych.
Rewizja dokonana w żydowskim
cechu fryzjerów w kasie zapomo-
gowej ujawniła kompletny chaos
w księgowości, a nawet brak
weksli pożyczkowych. Momentu
nadużyć konkretnie stwierdzić nie
zdołano, jednak wobec bezplano-
wości gospodarki kasy nie jest
on wykluczony. W kierunku tym
prowadzone są dalsze badania.
W związku z tem zarząd kasy zo-
stał zawieszony w czynnościach.

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Florette et Patapon“. premjera,

w Teatrze Letnim. Dziś o godz. 8 m. 15
wesoła farsa Hennequin'a p. t. „Florette
et Patapon“.

Jutro „Florette i Patapon“.
— W Teatrze Lutnia przedstawienie

zawieszone z powodu technicznych przy-
gotowań do rekordowej sztuki M. Toł-
stoja i P. Szczegolewa p. t „Azef”.
— Najbliższa premjera w Lutni W

nadchodzący piątek 22 b. m. premjera
najnowszej sztuki Bernarda Shaw'a p. t.
„Lichwa mieszkaniowa”.
— Park Sportowy. Dziś koncert

Wil. Orkiestry Symfonicznej pod batutą
prof. Walerego Bierdiajewa z udziałem
solisty Alberta Katza (wiolonczela). Kon-
cert poświęcony wyłącznie muzyce Czaj-
kowskiego. — Początek o godz. 8.15
wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.

Wtorek, dnia 19 lipca.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
lekka. Utwory Kotelbeya (płyty). 15.30:
Kom. met. 15,40: Koncert popołudniowy
(płyty). 16.30: Radjowa gazetka rzemieśl-
nicza. 16.40: „Zwróćmy uwagę na śry
sportowe”, odczyt. 17.00: Koncert. 18.00:
„Kaszubi i ich gwara”, odcz. 18.20: Ogło-
szenie wyńików drugiego konkursu mu-
zycznego Rozgłośni wileńskiej i koncert
z płyt konkursowych. 19.15: Przegląd li-
tewski. 19.30: Progr. na środę. 19.45:
„Ciekawostki instrumentalne", felj. wygł.
T. Szeligowski. 20.00: Koncert. 20.40:
„Szlakiem powieści polskiej”, felj. 22.00:
Muz. tan. 22.40: Wiadom. sport. 22.50:
Muz. tan.

 

Środa, dnia 20 lipca.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Opera
komiczna i operetka (płyty). 15.35: Kom.
met. 15.40: Aud. dla dzieci. 16.05: Słyn-
ni śpiewacy na płytach. 16.40: „Historja
kamienia polnego”, odcz. 17.00: „U Wę-
grėw“ — aud. muz. liter. 18.00: „Narzę-
dzia do badania duszy”, odcz. 18.20:
Muz. lekka. 19.15: Opowiadania o Li-
twie z przed stu laty. 19.45: W świetle
rampy — now. teatr. 20.00: Muz. lekka.
20,45: Kw. literacki, 21.00. Koncert so-
listy. 22.00: Muz. tan. 22.25: Kwadrans
klawesynu (płyty). 22.40: Wiad. sport.
 

Srebrne 10 złotówki ukażą
się w sierpniu,

Dyrekcja Banku Polskiego
zawiadomiła poszczególne od-
działy, iż z początkiem slerpnia
zostaną wypuszczone w obieg no-
we 10 złotowe monety srebrne,
które zastąpią wycofywane obec-
nie bilety Banku Polskiego tejże
wartości. Ё

Natomiast  rozpowszcchniane
w ostatnich dniach wiadomości o
mającej rzekomo nastąpić nowej
emisji biletów Banku Polskiego
w odcinkach 100-złotowych i o
wymianie dotychczasowych 100-
złotówek. na nowe nie odpowia-
dają prawdzie.

——-

Zemsta kobiety.

W niedzielę około północy
na ul. Kalwaryjskiej Podlipska
Jadwiga (Kalwaryjska 136) zalała
płynem żźrącym oczy swemu ko-
chankowi Drozdowskiemu Włady-
sławowi (Chocimska 63). Drozdw-
ski częściowo utracił wzrok. Po
udzieleniu Drozdowskiemu pierw-
szej pomocy odwieziono go w
ciężkim stanie do szpitala św. Jó-
zefa. Podlipską zatrzymano

Popisy „hojnego pana".
Wczoraj wieczorem przy wej-

ściu do hotelu „Brystol” zjawił
się nagle jakiś pan, który począł
rozrzucać pieniądze. W oka mgnie-
niu wpobliżu hojnego pana zebrał
się duży tłum gapiów który po-
czął wyłapywać pieniądze. Powsta-
łe zbiegowisko zwróciło uwagę
policji, która awanturę zlikw'do-
wała.

Przeprowadzone dochodzenie
ustaliło, że pieniądze rozrzucal
już nie ' poraz pierwszy p. Ch.
ziemianin z wileńskiego.

O wypadku policja spisała pro-
tokół,

botpikami i swem prowokacyj-
nem zachowaniem się wnosił za-
męt do pracy miejscowych rze-
mieślników.

Powiadomione o wypadku wła-
dze policyjne wszczęły natych-
miast dochodzenie.

 

sport.
Widzew przyjeżdża do Wilna.
Dwa dm gościć będzie w Wil-

nie A. klasowa drużyna piłki noż-
nej — Widzew z Łodzi. Widzew
spotka się z 1 p. p. leg. i Makabi.

Sprowadzenie do Wilna sto-
sunkowo słabej drużyny da nam
przedsmak czekających nas roz-
grywek o wejście do Ligi, bo mniej
więcej w takiej samej chyba for-
mie co Widzew będą nasi jeszcze
dziś nieznani przeciwnicy. Z tego
też punktu widzenia należy zapa-
trywać się na mecze piłkarskie
dwóch naszych czołowych drużyn
z robotnikami Łodzi,

Widzew przyjeżdża do Wilna
na sobotę 23 i niedzielę 24 lipca.

Trzeba przypuszczać, że wil-
nianie oba mecze wygrają.

73 harcerzy płynie do morza,

Przed kilku dniami został wy-
puszczony z Grodna harcerski
spław kajakowy, organizowany
przez Komendy Chorąświ Bialo-
stockiej, Wileńskiej z terenu O. K.
II.  Spław popiera finansowo
Okręgowy Urząd W, F. w Grod-
nie,

Harcerze: z Wilna, Grodna,
Białegostoku, Niemna, Baranowicą
i Stołpców płyną na kajakach
własnego wyrobu.

Celem spławu jest zadokumen-
towaniem wobec całej Polski za-
interesowania się Kresów Wschod
nich Bałtykiem i wzięcie udziału
w międzynarodowym zlocie skau-
tów na Pomorzu, który odbędzie
się od 1 — do 16 sierpnia. к

Przed rozpoczęciem  splawu
odbyła się w Grodrie koncen-
tracja wszystkich uczęstników na
Harcerskim Dniu Wodnym.  Har-
cerze wykonali cały repertuar
ciekawych pokazów wodnych. Na
pokazach tych był obecny dow.
O. K. III. gen. Litwinowicz, woje-
woda Białostocki Kościałkowski,
pułk. Fieldorf i licznie zgromadzo- „
na publiczność.

Obecnie spław posuwa się dro-
$ą wodną koło Łomży.

Organizatorem spławu i ko-
mendantem jest harcmistrz Lud-
wik Kohutek, referent Drużyn
Żeglarskich Chorągwi Wileńskiej.

Na serpentynach szosy.
Wczoraj na przepięknym od-

cinku szosy pod Wisłą na Śląsku
odbył się międzynarodowy wyścig
motocyklowy.

Szosa śliska i niebezpieczna,
ale wypadków większych nie było.

Najlepszy czas uzyskał za-
wodnik austrjacki Schneeweiss.

Bieg rozegrany był w 4 kate-
gorjach.. W klasie A. zwyciężył
na trasie 134 klm. Honick (Cze-
chy) na maszynie Ardie; czas 1
godz. 24 min. 33 sek.

Wyšcigow1 przyglądalo się 20
tysięcy widzów. Startowało 50
zawodników.

Serpentyny szosy okazały się
doskonałe na przeprowadzanie
wielkich wyścigów  międzynaro-
dowych,

Niemcy biją Włochów.
,. Tenisiści Niemiec w Medjola-
nie, walcząc o puhar Davisa, poko-
nali reprezentantów Włoch.

Niemcy okazali się więc naj-
lepszym zespołem tenisowym
Europy i teraz w dalszym ciągu
rozgrywek spotkają się z Ame-
ryką, walcząc o wejście do finału.

Po zwycięstwach w grach po-
jedyńczych Cramma i Prenna od-
nieśli Niemcy zwyciąstwo w grze
podwójnej, bijąc parę włoską de
Stefani—el Bono w trzech setach
6:3, 6:3, 6:2.

Ciekawi jesteśmy, jak pójdzie
Niemcom z Ameryką i kto osta-
tecznie w tym roku zdobędzie tak
cenny tenisistom puhar Davisa.
EASDS

Jak się reklamuje powieści
w Chicago.

Na jednym z placów w śród-
mieściu Chicago rozegrała się dra-
matyczna scena.

Na III piętrze wieikiego domu
otwiera się nagle okno, z okna,
na linie, rzuca się szybko
na ulicę najpierw młoda dziewczy-
na, a za nią młodzieniec. Ledwo
ten ostatni zdążył stanąć pewną
stopą na chodniku, gdy w oknie u-
kazał się starszy jegomość o wy-
krzywionej złością twarzy, złazi po
linie i w „drodze'” na chodnik od-
daje kilka strzałów z rewolweru
do uciekającej pary. Na szczęście

*chybia.. Zbiera się wnet olbrzymi
tłum, co odważniejsi rzucają się
między goniących i ściganych, aby
rzeszkodzić krwawemu starciu.
tem... wszyscy troje biorą się za

ręce i wołają z uśmiechem na twa-
rzy do publiczności: , Proszę p. t.
czytelników, to jest właśnie począ
tek powieści, która się ukaże po-
jutrze w odcinku w „Chicago
News”. AS
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Co zagraža nam w lecie?
Lato zalicza się do najprzy-

jemniejszej pory roku, choćby z
tego względu, że w tym okresie
przypadają zawsze uriopy, które
pozwalają nam na używanie mniej
lub więcej miłego wypoczynku na
łonie przyrody. Trzeba jednak u-
ważać, by wypoczynek taki nie
przyniósł nam jakichś nieoczeki-
wanych przykrości 1 wypadków,
które w  następstwach swych
mogłyby poważnie zagrażać na-
szemu zdrowiu.

Czy rzeczywiście lato kryje w
sobie groźne dla nas niebezpie-
czeństwa? Niewątpliwie tak, cho-
ciaż z niebezpieczeństw tych tak
mało zdajemy sobie sprawę. Dla
przykładu przytoczmy siedem za-
sadniczych szans nieszczęśliwych
wypadków, na które każdy z nas
jest w lecie narażony.

Porażenie piorunem.

Lato jest okresem burz, błyska-
wic i piorunów. Niespodziewanie
niebo się zachmurza, padają grube

krople deszczu, grzmoty i błyska-

wice przelatują po niebie, gdzieś

uderza piorun; — trzeba trafu, —

i człowiek leży na ziemi porażony

piorunem. Podeszwy obuwia ma
przepalone, na plecach ma znaki z
oparzenia, a na głowie kilka bru-
natnych plam. Czy zginął on pod
wpływem strachu po porażeniu,
czy wskutek porażenia tkanek
wewnętrznych, koniecznych do u-
trzymywania organizmu przy ży-
ciu?

Oto, — jak wykazały naj-
świeższe badania naukowe,
prąd elektryczny, wyładowyjący
się w piorunie, przechodzi przez
ciało ludzkie nie drogą najkrótszą,
lecz drogą najmniejszego oporu.

Ta droga zaś prowadzi przez naj-
bardziej dla życia ludzkiego cenne
tkanki nerwowe, dokoła których
znajduje się system najdelikatniej-
szych naczyń krwionośnych. Po-

rażenie piorunem przeplata te
tkanki i powoduje natychmiast
cały szereg drobnych xrwiotoków,
zgubnych dla życia porażonego
organizmu. Inne organy ciała po-
zostają nienaruszone. Jedynie de-
formacje, porażenie ośrodków i
przepalanie tkanek systemu ner-
wowego powoduje natychmiasto-
wą śmierć.

Zatrucie trawą,

Mamy upalny, letni dzień; —
wychodzimy w pole i kładziemy
się w głębokiej trawie. Opalamy

się nasłońcu, muska nas lekki pol-
ny wietrzyk, a „dla zabicia czasu”
zrywamy źdźbła trawy i gryziemy
je. W kilka dni potem jest nam
niedobrze; najpierw dostjemy nud-
ności, pali i piecze nas w przeły-
ku, dostajemy zakażenia jamy ust-
nej, które może być nawet choro-
bą śmiertelną. Co jest tego przy-
czyną? Grzybek pasożytujący na
trawie, który dzięki nam samym
stał się przyczyną zakażenia na-
szej jamy ustnej i zaatakował drogi
oddechowe. Stąd nauka, że nawet
w niewinnej napozór trawie na
pachnącej łące kryć się mogą po-
ważne dla życia ludzkiego niebez-
pieczeństwa.

Porażenie słoneczne.

Znamy już porażenie piorunem,
— teraz kolej na porażenie od
słońca. Jesleśmy na plaży w po-
łudnie upalnego dnia. Nagle obok
nas ktoś nieznajomy osuwa się bez
silnie na ziemię. Udar słoneczny.
Goście na plaży spieszą na ratutek
nieszczęśliwca, który leży nie-
przytomny na rozpalonym od słoń-
ca piasku. Niosą go do wody i cu-
cą z omdlenia, nikomu jednak

zwykle nie przychodzi na myśl, że
przedewszystkiem trzeba umieścić
zemdlonego w cieniu. Niektórzy
usiłują wlewać mu w usta zimną
wodę lub inny jakiś ochłodzony
płyn, licząc, że w ten sposób uda
się nieszczęsliwca ocncić. Tym-
czasem własnie wlewanie płynów
w. usta osobom nieprzytomnym
jest bardzo niebezpieczne, albo-
wiem płyn łalwo może przedostać
się do dróg oddechowych i spowo-
dować uduszenie się zemdlonego.
Dopiero po odzyskaniu przytom-
ności przez ofiarę udaiu słonecz-
nego można dać nieco chłodnego
płynu, najlepiej kawy lub mocnej
herbaty, co wpływa dodatnio na
wzmocnienie obiegu krwi. Jeśli
jednak nie uda się obiegu krwi
przyśpieszyć, to można liczyć się
z poważniejszemi komplikacjami,
a nawet ze śmiercią cfiary. Stąd
nauka, by nie wystawiać zbyt dłu-
go swej głowy na działanie pro-
mieni słonecznych.

Woda i owoce,

To niebezpieczeństwo znów za*
graža przeważnie dzieciom i dora-
stającej młodzieży, trzeba stwier-
dzić bowiem, że powszechny nie-
mal pogląd, jakoby picie wody po
owocach było bardzo szkodliwe,
jest nieuzasadniony. Szkodliwe
jest ono tylko w pewnych wypad-
kach, w tych mianowicie, gdy ktoś
zje zbyt wiele owoców niecałkiem
dojrzałych 1 potem wypije znów
zbyt wiele wody. Wówczas nie-
dojrzałe owoce pęcznieją w żołąd-
ku i komplikacje, nieraz nawet
bardzo ciężkie, gotowe,

>

Zatrucie grzybami.
Na obiad jedliśmy grzyby, a

pod wieczór wszyscy jesteśmy
chorzy. Zatrucie grzybami. O ile
nie zastosuje się zastrzyków z soli
kuchennej do krwi, to szybko na-
stępują dalsze komplikacje, które
również mogą mieć nieraz śmier-
telne następstwa, a w każdym ra-
zie spowodować mogą długotrwałe
zatrucie krwi i osłabienie serca.
Nie wierzmy grzybom, — przede-
wszystkiem tym, które my miesz-
czuchy sami zbieramy w lesie. °

żmije.

Czy żmije są legendą, przy-
najmniej u nas? Oczywiście nie,
chociaż o ukąszeniach żmij dowia-
dujemy się stosunkowo rzadko.
Kiedy jednak już do tego nieszczę-
ścia dojdzie, — to co mamy robić,
by zapobiec poważniejszym skut-
kom ukąszenia? Na t. zw. pierw-
szą pomoc mamy około trzech go-
dzin czasu. Przewiązywanie ciała
powyżej ukąszonego miejsca jest
bardzo niebezpieczne ze względu
na serce i jego funkcje. Zabieg ten
jest jednak koniecznoscią. Kiedy
jednak dokonaliśmy go, to wów-
czas trzeba jeszcze pobudzić dzia-
łalność serca kawą lub herbatą, a
przyśpieszony w ten sposób obieś
krwi wyeliminuje truciznę z orga-
nizmu. Picie w tym samym celu
wódki jest niebezpieczne i może

„, spowodować tak silne, że aż gra-
niczące ze śmiercią osłabienie or-
śanizmu. Rzadkie są bardzo wy-
padki śmierci od ukąszenia  żmij,
jednakowoż z reguły ukąszenia te
odbijają się na funkcjach serca i
powodują długotrwałe osłabienie
i zaburzenia w obiegu krwi.

Wiry wodne.

Płyniemy swobodnie rzeką,
poddając się nurtowi fali. Nagle i
nieoczekiwanie silniejszy prąd po-
plątuje nam nogi i ciągnie w głę-
inę. Jeśli zaś pływak jest niedo-

świadczony, to grozi mu w. razie
braku pomocy niemai niechybna
śmierć.

Dlatego też, gdy przybędziemy
do jakiejś nieznanej miejscowości,
nad nieznaną rzekę, to nie zapom-
nijmy nigdy'we własnym interesie
poinłormować się dokładnie u lu-
dzi miejscowych, jakie i gdzie są
wiry na rzece, Wiry te bowiem są
stale umiejscowione, a znajomość
tych niebezpiecznych miejsc u-
chroni nas od nieszczęśliwego wy-
padku, a w każdym razie od nie-
zbyt miłego uczucia strachu i
świadomości, że grozi nam śmierć
w , nurtach niewinnej napozór
rzeki.

INTROLIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY

RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.P

„Liga Narodów"
w ogrodzie zoologicznym.
W paryskim ogrodzie zoologicznym,

w Jardin des Plantes, przystąpiono od
pewnego czasu do prób wprowadzenia
w życie wśród zwierząt zasad Ligi Naro*

dów i ogólnego rozbrojenia.

Próby czynione już w Jardin des
Plantes mają na celu osiągnięcie idealne-

go pożycia między kotem i psem, myszą

a kotem, tygrysem a baranem, osłem a

lampartem etc. etc. Gdy pies i kot pad-

ną sobie w objęcia, śdy tygrys uda się na

spacer z owcą, » wilk pospołu z sarną od

dawać się będzie ćwiczeniom sportowym
— zgoda i harmonja zapanuje w świecie

czworonożnym, drapieżców i oswojonych,

a rumieniec wstydu obleje twarz  czło-
wieka na widok humanitarnej idylli w

ogrodzie zoologicznym.

Narazie ludzie, organizujący „Ligę

Narodów* wśród zwierząt, zaaklimatyzo-
wanych w paryskim „Jardin des Plan-
tes", osiągnęli nieliczne, ate piękne i za-

chęcające rezultaty, й

Umieszczono w jednej zagrodzie žyralę i

strusia. Po kilkudniowym przypatrywaniu

się sobie pierzasty gentelman i długono-

gi osobnik przyszli do przekonania, że
zgodnemu ich pożyciu nie staje nic na

przeszkodzie; pozostawiono więc strusia

i żyrałę na tete a tete.

Próba następna polegała na zaznajo-

mieniu kilku małp z mullonem, dzikim
baranem z południowej Europy. I tutaj

nie dószło do żadnych przykrości. Mał-
py dokazywały po swojemu, harcowały

i przedrzeźniały się, muflon zaś przyglą-
dał się im z powagą i pobłażaniem.

Wreszcie zaproszono do towarzy-

stwa pelikanów i bocianów i olbrzymiego
hipopotama. „Oskar”, tak się zwie hipo-
potam, ujawnił minimum zainteresowania

dla lekkiej kawalerji, która otoczyła go
ciasnem kołem, parsknął kilka razy, po-

czem z filozoficznym spokojem poczłapał
do basenu i pogrążył swe potworne ciel-
sko w wodzie, wystawiając na po-
wierzchnię tylko wielki kwadratowy
pysk.

Wstęp bądź co bądź obiecujący.

POSEN|
Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji
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Z KRAJU.
LIDA (Pat). W kaplicy rzym-

sko-katolickiej w majątku Minojty
gminy lidzkiej niewykryci dotąd

Donosiliśmy już przed "kilku
dmiami o aresztowaniu oszusta
Stanisława Wojciechowskiego,
który, odprowadzony do aresztu,
okazał się kobietą Stanisławą
Wojciechowską.

Owa Wojciechowska, jak się
okazuje, jest nieprzeciętnym ty-
pem oszustki. Wiypłynęła ona na
widownię w Rudziszkach w pow.
Wileńsko-Trockim.

 

W październiku 1941 r. ukazał
się tam jakis osobnik, który po-
dawał się za Stanisława Wojcie-
chowskiego. Uciekł cn z Litwy
z Anną Ostrowską, która ma
brata rodzonego w Rudziszkach.
Ostrowska podawała się za żonę
Wojciechowskiego. Erat zaopie-
kował się siostrą i jej mężem.
Wojciechowski twierdził, że na
Litwie, jako Polak, był prześla-
dowany. Po przybyciu do Rudzi-
szek wyrobił sobie i swojej żonie
w starostwie kartę pobytu, dostał
również pracę na kolei, jako se-
zonowy robotnik, otrzymał mie-
szkanie i ogródek na ziemi kole-
jowej; pracował przez 9 miesięcy.
Palił papierosy, pił wódkę z inny-
mi robotnikami. Pewnego razu na-
wet pobił się ze swoją żoną i le-
czył się w Kasie chorych na ra-
chunek kolei.

  

Swiętokradztwo w kKapiicy w Minojtach.
sprawcy skradli dwie ampułki ni-
klowane z olejami świętemi oraz
skarbonkę z ofiarami.

Niezwykły typ oszustki, która udawała
mężczyznę.

dziszkach z jakąś Piotrowską,
panną, której mówił, że jego żona
jest starsza od niego 0 10 lat, že
chce ją rzucić i żenić się z Pio-
trowską. Udało mu się wyłudzić
od łatwowiernej panienki 820 zł.
i skryć się. Wtedy matka oszu-
kanej dziewczyny udała się do
policji 1 Stanisławowi Wojcie-
chowskiemu wytoczono sprawę w
sądzie za wyłudzenie pieniędzy.

Przypadkowo na sądzie był
obecny chłopak, złapany na prze-
mycaniu przez granicę sacharyny.
Chłopak ten, gdy zobaczył na
sądzie Wojciechowskiego, zaczął
wołać: ,,To nie mężczyzna, to ko-
bieta, była ona na Litwie i w po-
dobny sposób wyłudziła pieniądze
od jednej dziewczyny w Sza-
wlach, a od drugiej w Kownie.

Policja litewska ją szukała, ale
znależć nie mogła.' Wobec ta-
kiego oświadczenia rzekomego
Wojciechowskiego odprowadzono
do więzienia, gdzie rzeczywiście
stwierdzono, że jest to kobieta.
Przeciw oszustce i jej wspólnicz-
ce Annie Ostrowskiej władze
prowadzą dochodzenie.

mASKEs 

Popierajcie Polską

DZIENNIKixWILENSKI
 

Zabójstwo umysłowo chorego.

LIDA (Pat). Przeprowadzone
dochodzenie w sprawie zabójstwa
umysłowo chorego mieszkańca wsi
Oponowce śm. zabłocaiej, Józefa
Kulikowskiego, który uciekł z pod
opieki urzędu gminnego w Zabło-
ciu, wykazało, iż zabójstwa do-
konali mieszkańcy wsi Szynko-
wszczyzna gminy raduūskiej, Jan
Bukiejko i Antoni Markiewicz.
Krytycznej nocy, umysłowo chory
Kulikowski zjawił się we wsi
Szynkowszczyzna, prosząc o po-
żywienie i nocleg, niki go jednak
nie przyjął. Gdy próbował bez-
skutecznie prosić o pomoc poraz
trzeci, zobaczył wieśniaków z ki-
jami i począł uciekać z wioski do
pobliskich krzaków.  Bukiejko,
mający przy sobie siekierę, rzucił

Wykrycie zbrodni we

Zagadkowy wypadek zdarzył
się we wsi Junki gm. postawskiej,
Mianowicie onegdaj nad ranem
w chłewie Mikołaja Hrynki uja-
wniono powieszone zwłoki jego
żony 50-letniej Elżbiety. Oglę-

się za obłąkańcem i po dopędze-
niu uderzył go dwukrotnie obu-
chem w plecy, gdy zaś nieszczę-
śliwy upadł, uderzył go ostrzem
siekiery w tył głowy. W między-
czasie nadbiegł syn  Bukiejki
Edward ze szpadlem, a za nim po-
dążyli na miejsce wypadku całą
gromadą inni gospodarze. Jeden
z gospodarzy, Markiewicz, leżą-
cego na ziemi i broczącego krwią

Kulikowskiego zaczął bić po gło-
wie i plecach żelaznym prętem.
Po kilku godzinach Kulikowski,
pozostawiony w krzakach bez
opieki, zmarł. Bukiejko Jan i An-
toni Markiewicz do winy się przy-
znali i obaj zostali osadzeni w
więzieniu.

wsi w pow. postawskim,

dziny zwłok nasuwają uzasadnione
przypuszczenie, że  Hrynkowa
zmarła gwałtowną śmiercią wsku-
tek uduszenia. Jedynie dla za-
tarcia śladów zbrodni została na-
stępnie powieszona.

Walki bratobójcze.

We wsi Sloboda gm. wiszniew-
skiej pow. wilejskiego Paweł i Ba-
zyli Dubiago dopuścili się samo-
sądu na osobie brata Jana, zada-
jąc mu kilka ciężkich ran nożem
w okolicy płuc. :

Podobny wypadek zanotowano

również w kol. Sieliszcze gm.
Wiazyń, gdzie Mikołaj Plaks usi-
łował zabić brata swego Aleksan-
dra, raniąc go ciężko siekierą
w ramię. Oba zajścia wynikły na
tle nieporozumień rodzinnych
przy podziale spadku.

Echa pożaru w Lidzie.

LIDA (Pat). Według ostatnich
prowizorycznych obliczeń straty
wyrządzone pożarem wynoszą
kilkaset tysięcy zł.  Dokładnej
wiysokości strat, jak również przy-
czyny pożaru dotąd n'e ustalono,
Nie jest wykluczona możliwość

 

Nieścisłemi okazały się pogłoski,
iż firma „Jakób Winner i S-ka,
Skład Manufaktury” na kilka dni
przed pożarem ogłosiła upadłość,
jak również, że długi tirmy sięgają
sum, miljonowych, gdyż w istocie
wynoszą one- według bilansu za-

 

Ofiary rzek i Jezior.
W ostatnich dniach na terenie

powiatów znowu zanotowano kil-
ka utonięć podczas kąpieli.

Koło wsi Sutoki, śm. koście-
niewickiej pow. wilejskiego uto-
nęła w Wilji 8-letnia Streż.

weżASSRVi FRANKE
Oszust żył 2... karaluch.

Gerałd Bodino, mieszkaniec Chicago,

miał szczęście.

Pewnego dnia jedząc obiad w resta-

uracji, połknął karalucha.

To był początek karjery.

Dziwne ale prawdziwe.

Bodino był człowiekiem zawziętym,
z tych, o których mówią „nie daruje
swego".

Prosto z restauracji pobiegł do le-

karza, kazał sobie zrobić zdjęcie rent-

genowskie.

Przy pewnej fantazji można było na

tem zdjęciu odróżnić rysy karalucha,

Od tej chwili zaczął się dla Bodina

raj na ziemi.

Codziennie szedł do innej restauracji

w Chicago i gdy spożył jedzenie wstał

od stołu z krzykiem:

—Połknąłem karalucha!

Gdy przerażony gospodarz zapew-

niał go, że to niemożliwe Bodino wybie-

gał z restauracji, i wracał po godzinie z

fotografją jako dowodem.

Restaurator, który miał zwykle nie-
bardzo czyste sumienie dawał mu na-

tychmiast odszkodowanie jakieśo żądał

aby uniknąć skandalu.
W ten sposób Bodino żył długo z

karalucha, zarobił kilka tysięcy dolarów

tą drogą.

Ale to się skończyło.

Właściciel pewnej nowoczesnej re-

stauracji przekonany o tem, że w jego je-

dzeniu nie mógł się znaleźć karaluch za-

protestował i zawołał policjanta.

Spisano protokół, Oszustwo wyszło

Koło Drui w rzece tej samej
nazwy utonął 17-letni Ichel Frejd-
kin.

W, jeziorze Dryświaty tuż pod
Brasławiem znaleziono trupa nie-
znanej kobiety w wieku lat 25—30,
z licznemi obrażeniami na całem
ciele. Nie wykluczonem jest, że
kobieta ta padła ofiarą zbrodni.
Policja prowadzi dochodzenie.

Na rzece Wilji w gia. smorgoń-
skiej wywróciła się łódź, w której
znajdowali się mieszkańcy wsi
Korzenie, 18-letni K. Sosno, jego
brat Józef, 20-letni Jan Alchimo-
wicz i 20-letni Włodzimierz Za-
biński. Sosno, nieumiejąc pływać,
utonął.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 18. VII. 1932 r.
Waluty i dewizy:

Belgja 123,90— 24,21 —123,5
Holandja 359,35—360,25—358,45.
Londyn 3:,62 - 3:,60—31,76—3',46.
Nowy York £,923—8,943—8 903.
Nowy York kabel 8,928—8,948—8,908.
Paryż 3498 —35,52—34,89.
Praga 26,40—26,46—26,34,
Szwajcarja 174,00—174,43—173,57.
Berlin w obr. nieofic 211,90.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe

3/5 pożyczka budowlana 36. 4%,
poż. inwest. 94. 4%, inwest. seryjna
98,75. 57, konwersyjna 36.
dolarowa 47,75. 7, pożyczka stabiliza-
cyna 47—47,38—46,88. 8% L. Z. B. G.
K. I B. R, obl. BGK 94, Te same 74
83,25 4 Ч,“, ziemskie 34,75. 4%,/|, (war-
Szawskie 46—47—46. 50%, warszawskie
55—55,25—55,50 — 55,75 (drobne). 8%
Częstochowy 50,25—49,75. 8'|, Łodzi 54.
Tendencja niejednelita.

Akcje
Bank Polski 72,50

Pożyczki polskie w Nowym Yorku;
Dillonowska 55. Stebili.acyjna 46,50.
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Tymczasem zapoznał się w Ru- Macierz Szkoiną. podpalenia. Dochodzenie w toku. ledwie kilkadziesiąt tysięcy zł. na jaw, 1

Rau ii  POZEWEWROC 4
AOR PIANINA

Pa ZWIEDZAJCIE MIEJSCOWOŚCI
Prut. Romana RYRARSKIEGO = KĄPIELOWE FRANCJI,

i ы - : Aa są one zarazem miejscowościamt kuracyjnemi Iośrodkami
nowa książka p. t.: 1200 Ki turystyki.

Jowska 4. H. Abelow. Francja daje wszelką różnorodność wód kąpielowych
w miejscowościach komfortowo urządzonych.

Informujcie slę o podróżach do Franeji w blurach podróży w Polsce
lub w Bureau des Chemins de Fer Francais, Maison de France, 701,
Rvenue des Champs-Elysćes, w Paryżu. 16369m -4

siada pewien mlodzie-
niec i nie pytając niko- NIEZB

go przechodzi przez l4-p 202 dzicie do domu, zwraca ła się na męża i z zem-kę pewnego gospoda* się do policjanta: sty kazała zamknąć se-rza. LETNISKA. — !p.—anie, może mi mafor. 2

 

  

Dziennikarz.

Z autobusu, który za-
trzymał się na wsi wy-

Lrzyszłość gospodarrza Wiat
już opuściła prasę drukarską.

 

Zawiera następujące rozdziały:

1. Istotne fakły i zagadnienia. il. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną I skutki wojny. Ill. Obroty handlowe с й 23
w powojennem gospodarstwie šwlatowem. IV Kredyty zagra- ka er, Ea Nz: ppan|  powiegdziemiesz- x— odarz. IREEKALTIT ZSOniczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz- ай Увцдгт РзоЫе oc leriiskiw w KckET: RWT R OE GDI
łość gospodarstwa światowego. Vil. Racjonalizacja. VIIl. Ró- kolicę. |oł=tc nzBa Ra o JE EE AI,jest KAPSz. m. LLiL |
łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka o Wynoś Się maniem od dnia 20 iipcaе| SPRAWY |
1 kryzys ustroju gospodarczego. Xl, Ruch naturalny ludności P — Ani mi się śni Mam R AC Dr Gi sb zł MAJĄTKOWE
a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po- legitymację prasową. К 2 ® n erg
stępu gospodarczego. Xili. Ogólne wnioski I przewidywania. Chłop nie nie odpowia- Choroby skórne, wene- Pożyczkiс Šai da, tylko spokojnie wy=miega, ryczne i moczopłciowe.

ena zi. 92-20 Przęga rai WILEŃSKA 3 długoterminowej udzie‚ ю е . @ ь wsz я Par“ й
Do nabycia we wszystkich ksiegarniach i kioskachTow. „Ruch“|| glowę sunie prosto sz ЫЕ оa 8deja SaAS

| dziennikarza. — Alež Elu, znowu no- > * 2 “6
 --———=  — Niech pan odwoła wa suknia? A przecież FRRERMUNIEYRENECNES go. 11. pod 55,20.

tę bestję -wola dzianni- wczoraj ci powiedziałem, 
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    ny Flit sprzedawany jest wyłącznie w herme-Oryginal
Кар tycznie zakapslowanych blaszankach.

suknie kostjumy t. p
Wykonanie akuratne wed-

29—9 „Marja”.

Kucharka
posady. Referencje Wi-
ieńska 42 — Jedłodajnia. od 12-ej w =

9894—2 kuchnia, piwnica,

poszukuje rzyniec). Wiadomość u
dozorcy. Oglądać moż a

pokojowe do wynajęcia

 

o

Mieszkanie 5 pokojowe 17 m. 3.
najnowszej mody. do wynajęcia od 1 sierp-

Ceny przystępne. Proszę nia z wszelkiemi wygo-
się przekonać. Wileńska dami — pokój służbowy,

Dzi NASZĄ
Kupno

skła- rzedaż
dzik—Wiloldowa 5 (Zwle-

Witoldowa 45—0 warun-
5-2 kach Sosnowa 16 m. 1.

  

leca po cenach
9г2 rencyjnych

do sprzedania

i RÓŻNE

wszelkiego
rodzaju deski, okrąglaki CHOR. WENERYCZNE
i drzewo opałowe.

 

konka- DF,Zełdowicz
MOCZOPŁ. I SKÓRNE

9855—4 1—1 i5—8 w tel. 2-77

D-r Zeldowiczowa
kobiece, weneryczne,
dróg mocz. prz. 12 — 2

śry.

ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia :
brodawki, kurzajki i wą- Mostowa UI.1. Tel" 12-44

Na kolel Kraków-Kocmy- 7 5 PROSZENI A

Do wynajęcia 2 poko- ; ; : Е° ))Gwarantowany środek izolacyjny| je z aa ozna ę karz przestraszony nie wyra mi pensję AKUSZERK!
66| dowiedziee si w skiepie "L BIL5 Pokaż mus leśnię SĘPOREEANIEWEENCKW Morskie kąpiele.

CASTOR saponsy. SO pan legllymację prasot pomagame śj  AKUSZERKA | — С:у wyleidia pan
HYDROFUGE ”° | Dužy W) < balkonem "1! šiu, Ia sukni bowiem MARJA aa api pjest do nabycia 130—0] ! wygodami. Bankowa 2 została obniż na o 20 - :

m. 4 rėg Kijowskiej. —ПНИ »roc LAKNEROWA jest jasiink: | codalen.w B./H. M. JANKOWSKI 9892 Jest łazienka i codzien
przyjmuje od godz..9 do nie przypływ nakazówWilno, Sto-Jańska 9. Nidkania 5h 14h pir 7w. Kasztanowa Tom, 5. platniezych I odzlyw g0-

P69 tówki...

Di. ZWIERZYŃSKIEGO.cerę, usuwa

702—0 o PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY

BILETY WIZYTOWE.

   

 

   

     

   
  
   
   

    
   

      

 

DŹWIĘKOWY
KIRG-j
nan, <H ELI 0S» | Adiskas
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— Nie tobie wybaczać — rzuciła przez zaciśnię-
te zęby Georgina.

Hm! — Barry popatrzył z namysłem na zie-

— Pan ma cudowną wyobraźnię = rzekła Ge-

 

Ceny nie zmienione: od 40 gr.

gr2

Nad program: Raps
seansów o g 4, 6, 8 i 10,15. Na l-szy s. ceny zniżone.

W; oczach Karoliny i Dorcas odbiło się bezgra-
niczne zdumienie.
— Nad wieprzowiną niewiele się zastanawia-

— Dużo pan żeglował po morzu? — zapytał

+

9598

odja Liszta. Początek skiego 11 pod 56,10.

 

wi i solonej wieprzowinie,
sobu.

Antoni zajął się Billinśsem, bliskim wybuchu.

to nie było na niego spo-

go.
— U-u:u-u — zaczął Billings,
  

1 4—6. ul. Mickiewicza 24.
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całej kuli ziemskiej. Majpotężniejsza kcmedja wszystkich czasów!

Podgazowany birbant,
5610 wracając o późnej go- naczelnikowa pogniewa-

rzów.

Pan: — Czekam na pol RÓŻNE KSIĄŻKI
cąg w tym Grajdołkujuż DO OPRAWY

WYKONYWA
PUNKTUALNIE,

HKD
R LEIOAS EMSEKT A

go nie wjeżdża na sta-
cję?

Posiug €z:- A bo pani
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Spuściła szybko rzęsy dla ochrony przed pio-
runem z oczu Billingsa.
— Doprawdy! zagruchał

cyz, lecz żonkil.

(c. d. n.)
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