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  MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW
W BRNIE MORAWSKIEM.

Orędzie prezydenta Masaryke i min. Benesza.

Oburzająca prowokacja
radcy poselstwa niemieckiego w Warszawie.

 

  

O powyższem zawiadamia  

Emeryt Pułkownik W. P.

Członek Stowarzyszenia Oficerów
Po krótkich cłerpianiach zmarł w

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Ostrobramskim w
dniu 1 sierpnia r. b. o godzinie 10 rano, poczem odbędzie się pogrzeb
na Cmentarzu Wojskowym (na Antokolu).
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niu 30 Ирса 1932 r. w wieku lat 66

Zarząd.

Uroczystości W Gdyni.
GDYNIA. Pat. — Uroczystość

Swięta Morza rozpoczęła się na
nadbrzeżu Wilsonowskim 0 go-
dzinie 11.ej nabożeństwem cele-
rowanem przez biskupa chel-

mińskiego ks. Okoniewskiego, w
asystencji duchowieństwa, Przed
Oltarzem ustawionym wśród mola
Na tle okrętów, zasiadł na spe-

<jalnem podwyższeniu Pan Pre:
Zydent Rzeczypospolitej. W krze-
słach zasiedli marszałkowie Sena-
u i Sejmu, przedstawiciele rządu
Z p. premjerem na czele, genera-
licja, przedstawiciele władz. b.
organizacji społecznych. Obok oł-
arza ustawiły się poczty sztanda-
Towe 4 pułków kawalerji. Dalej
Widoczny był las sztandarów or-

cisku ze strony władz państwo-
wych szerzyła wytrwale wśród
swoich parałjan kult dla polskiej
mowy i polskiej kutlury. To też
cały naród winien polskiej kobie-
cie i polskiemu duchowieństwu na
Pomorzu wielką wdzięczność i to
po wsze czasy.

Utrzymanie przy Polsce tej
ziemi, tak ciężko przez losy na-
wiedzanej, sprawia, że dziś, po 12
latach odzyskania jej, szczególna
jest w całej Polsce dla tej ziemi
miłość, powszechne jest zrozu-
mienie, że jest ona kamieniem
węgielnym naszego niepodległego
bytu. Gdy przed laty 160 naród
nasz utracił Pomorze i wolny do-
stęp do morza, niósł ten pierwszy

WARSZAWA (Pat). W związ”

z okazji „Święta morza* na domu,
w którym wynajmuje mieszkanie
radca poselstwa Rzeszy Niemiec-
kiej, baron von Rintelen, władze
państwowe zarządziły dochodze-
nie celem wyjaśnienia szczegółów

zajścia i wyciągnięcia odpowie-

irzędowej korespondent nasz do-
hosi, iż wszystko wskazuje na to,
iż flagę polską polecił usunąć
z gmachu sam radca Rintelen,
podkreślając tem swe antypolskie
uczucia.)
 

Trzygodzinna bitwa nad granicą
polską na Sląsku,

Korespondent „ABC** donosi
do pisma tego z Katowic dn. 30-go
lipca:

Mieszkańcy Królewskiej Huty,
Tarnowskich Gór i innych miejsco
wości usłyszeli wczoraj o godz. 10
wiecz. gwałtowną strzelaninę po
stronie niemieckiej. Strzelanina
trwała z przerwami do godz. 1-ej
po północy. Jednocześnie zauwa-
żono, że na granicy ukazują się
wzmocnione posterunki niemiec-
kie w rynsztunku polowym.

Dopiero dziś koło godz. 7-ej ra-
no do Katowic nadeszły bliższe
szczegóły. Jak się okazuje opodal
Zabrza toczyła się formalna bitwa
między policją a komunistami.
Pierwsze strzały padły w Zabor-
cach pod Zabrzem. Podobno zaj-
ście sprowokowali komuniści, Po-

licja, otrzymawszy wielkie posiłki,
rozwinęła się. w tyraljerę i rozpo-
częła atak na Zaborce.

Jak wynika z oficjalnego komu
nikatu policji gliwickiej, walka po-
ciągnęła za sobą liczne ofiary. Je-
den komunista jest zabity, sześciu
w stanie ciężkim przewieziono do
szpitala, a kilkunastu opatrzono
za miejscu, Pozatem rany odniosło
trzech policjantów.

Granica jest nadal silnie obsta-
wiona przez posterunki niemiec-
kie. Mieszkańcy Królewskiej Hu-
ty, siedzącw otwartych oknach,
przysłuchiwali się w nocy strzela-
ninie, nie wiedząc, co właściwie
zaszło z tamtej strony granicy.
Obecnie w Zabrzu panuje już spo-
kój.

Praga. (Centropress). W, głów-

Studenckiej, któremu przewodni-
czy dr. G. Kullmann, członek se-
kretarjatu Ligi Narodów. W obra-
dach biorą udział przedstawiciele
organizacyj studenckich 30 państw
Zjazd ten zajmuje się kwestją za-
dań studentów w systemie spo-
łecznem i rozpatruje kwestje zwią
zane z pozycją studentów w spo-
łeczeństwie.

Jakie znaczenie zjazdowi temu
przypisują czechosłowaccy mężo-
wie stanu wnioskować można już
z tego, że z specjalnem orędziem
do studentów zwrócił się prezy-
dent T. G. Masaryk, jak również
czechosłowacki minister spraw za-
granicznych dr. E. Benesz. Orędzie
prezydenta Masaryka i Benęsza od
czytano na zjeździe. Ciekawe kwe
$Це w swem orędziu porusza pre-
zydent Masaryk. Wskazuje on na
to, że obok swych studjów lacho-
wych studenci mają również pro-
blemy czasowe i zaznacza, że cho-
dzi tu nietylko o zadania studenta
w społeczeństwie ale także o za-
dania ludzi z uniwersyteckiem wy-
kształceniem. й

„Tak zwany kryzys inteligencji
—pisze T. G. Masaryk — wypły-

Powiedziałbym jeszcze słowo
ь 2 ku Z z ze dnich konsekwencyj. Pr nem mieście Moraw, Brnie obradu o inteligencji politycznej. Inteli-

Sylwester Makowiecki E rzekome usiłowanie zdjęcia , (Przyp. Red.: Wi uzupełnieniu je w tych dniach XI Doroczny genci ani w tej dziedzinie nie cie-
agi państwowej, powiewającej tej małoprzejrzystej wiadomości Zjazd Międzynarodowej Pomocy szą się poważaniem, ponieważ do-

syć łatwo i często ulegają po-
wszechnemu  dyletantyzmowi i
amatorstwu; i polityka jest nauką,
a praktyka polityczna wymaga fa-
chowości. l właśnie defnokracja
musi wymagać od swych posłów,
ministrów i urzędników wykształ-
cenia politycznego. Republika i de
mokracja tak jak inne formy pań-
stwowe potrzebuje wodzów, wo”
dzów wykształconych i naturalnie,
doświadczonych. W. polityce bar-
dzo łatwo operować wielkiemi
hasłami i programami, 'trudniej jed
nak poradzić jak rzecz by najle-
piej zmienić, jak program sprawnie
i honorowo uskutecznić. Nie twier
dzę, że polityk ma być bez uczucia
i entuzjazmu, ale mówię młodzie-
ży, aby również politycznie myśla-
ła. Wiedza, wiedza prawdziwa nie
zabija prawdziwego uczucia i
właściwego entuzjazmu, ale każde
uczucie i każdy entuzjazm nie jest
właściwy i na miejscu.

Młodzi współpracownicy, —
mówi dalej prezydent Masaryk —
strzeżcie się zawsze i wszędzie

frazesów. Czytam w programie
waszego zjazdu, że obecnie wszę-
dzie wielu studentom zagraża nę-
dza; stają się potem desperatami i

ganizacji społecznych, molo ry- rozbiór Polski nieuchronnie za so- d i Ž wa również z tego, że dużo ludzi z szukaj a i9 * a> иа 1 A 52 ą ratunku w politycznym
2 backie i cale wybrzeže Wilsonow- bą i dalsze rozbiory, byt poczat- NOWY Cuda Ah ynierji w Ameryce ) akademickiem wyksztalceniem na NSA Powiedział 2

skie zajęły nieprzeliczone tłumy kiem  ikońca naszej niepodle- OWY YO ( at). odpi- Montrealem z jeziorem Ontario. swem polu działania nieodpowiada  ekstremista, że głód nie jest pro-

j publiczności i oddziały wojskowe. głości. sany przez prezydenta Hoovera Budowa trwać ma 8 lat. Kanał dostatecznie i dlatego nie zyskują gramem "Radykalizm w lewo
i Ks. biskup Okoniewski w okoli- traktat między Stanami Zjedno- .

 

<znościowem kazaniu podniósł
Nauka historji zapadła głęboko czonemi a Kanadą, dotyczący

len przez ominięcie wodospadu
Niagary umożliwi wielkim ocea-

zaufania społeczeństwa. Zdaje mi
się, że kwestja, jak ustalić dla inte
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pierając się przez długie lata nie- przez Pana Prezydenta.
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Powrót do złota.
Komisja złota przy finanso-

wym komitecie Ligi Narodów
przyjęła rezolucję,w której wyra-
ża się życzenie najszybszego po-
wrotu do złota jako podstawy
walut we wszystkich państwach a
zarazem zaleca się aby złota
przywrócono jego znaczenie wa-
lutowe w wypłatach międzynaro-
dowych.

Jest to już druga rezolucja w
krótkim stosunkowo okresie, tra-
ktująca o tej kwestji. Bank Wy-
płat Międzynarodowych na swem
posiedzeniu dnia 11 lipca wyraził
życzenie zgadzające się zupełnie
z tradycją wspomnianej rezolucji.
W obenym czasie, kiedy Eu-

ropa stoi poważnemi próbami
wybrnięcie z panującego kryzysu
i przed rozwinięciem wysiłków w
kierunku prawdziwego uzdrowie-
nia gosgodarczego, obie rezolucje,
jak wspomnianej komisji przy Li-
dze Narodów, tak i Banku Wypłat
Międzynarodowych mają nadzwy-
czaj wielkie znaczenie.

Anglja przez zniesienie swego
standartu złota spowodowała
znaczny wstrząs w systemie zo-
bowiązań międzynarodowych. Wa-
hania kursu funta były jednym z
czynników, które przyczyniły się
do utrudnienie ruchu finansowe-
go na terenle międzynarodowym.
Zarazem krok Anglji zmusił wiele
inych państw do takiego samego
kroku, zwłaszcza jeśli chodzi o
państwo finansowo i gospodarczo
ściśle związane z Anglją. Dlate-
go koniecznem jest, aby dla u-
zdrowienia powszechnych warun-
ków w międzynarodowych zobo-
wiązaniach wpierw przeprowadzo-
no stabilizację funta angielskiego.

Kwestja powrotu do złotej wa-
luty nie jest tak prosta, jak w
wielu wypadkach się sądzi.
tym celu koniecznie uwzględnić
trzeba cały szereg warunków.
Jeszcze niedawno, kiedy mówiło
się o powrocie do złotej waluty,
przypuszczano, że największą
przeszkodą na drodze do zapro-
wadzenia waluty złotej jest fakt,
że największe zapasy złota skon-
centrowane są w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. Za-
nim miałoby się przystąpić do za-
prowadzenia waluty złotej, nale-
żałoby podzielić złoto pomiędzy
centralne banki emisyjne, w któ-
rym to celu nawet zamierzano
zwołać specjalną konferencję.
Fakty, jakich w ostatnim czasie
byliśmy świadkami, wykazały, że
byłoby to zbyteczne, gdyż w mię-
dzyczasie zapasy złota same się
rozdzieliły stosunkowo i podczas
śdy zapasy złota w Stanach Zje-
dnoczonych się zmniejszają, w
wielu państwach europejskich wy-
kazują poważny wzrost. Dowodzą
tego poniższe cyfry (w miljonach
dolarów):

półrocze półrocze różnica
1931 1932

Stany Zjedn.A.P. 5.015 3.922  —2.093
Ffancja 2210 3.219 1.008

Anglja 800 | 663 — 137
Szwajcarja 162 503 + 341

Hiszpanja 468 435 — 3
Holandja 200 394 + 194

Belgja 199 353 + 154

Wiochy 287: 208.4. 16
Niemcy 354 198 — 158
Polska 63 57 — 6
Szwecja 63 55 — 8
Czechosłowacja 45 49 + 4
Danja 46 36 — 10
Norwegja 39 32 — 7
Austrja 30 21 — 9

Węśry 19 7 — 2
Anglja i państwa skandynaw=

skie stracilyž dużo złota przed
zniesieniem standartu złotego. W
ostatnim półroczu można zauwa-
żyć znów napływ złota do tych
państw, tak, że n. p. w Anglji w

- ostatnich sześciu miesiącach za-
pasy złota powiększyły się o 75

miljonów dolarów.
Ubytek zapasów złota w Niem-

czech, Fustrji i na Węgrzech jest
następstwem niezadowalającej go-
spodarki finansowej w tych pań-
stwach.
W Hiszpanji zapasy złota w

ostatnim czasie się powiększają.
Fakta dowodzą, że kwestja trans-
lokacji zapasów złota w stosunku
do Fmeryki właściwie sama się
realizuje i przypuszczać należy,
że realizacja ta postępować bę:
dzie jeszcze szybciej, jak tylko
wznowiony zostanie normalny
stan na międzynarodowym rynku
kredytowym.

Ta translokacja zapasów złota
jednak nie wystarcza dla powrotu
do złotego standartu. Trzeba
spełnić jeszcze inne warunki, na
które wskazuje złota komisja
przy Lidze Narodów. Chodzi prze-
dewszystkiem o przywrócenie do-
statecznej swobody w międzyna-
rodowym ruchu towarów i kapi-
tału, jako też o definitywne roz-
wiązanie problemu reparacyjnego
i kwestjj długów wojennych.
Wreszcie koniecznem jest, aby
każde państwo doprowadziło
swój skarb do należytego po-
rządku.

Jak wynika z rezolucji komisji
złotej, powrót do złotej waluty
może nastąpić tylko równocześ
nie z ianemi zarządzeniami zmie-
rzającemi do gospodarczego u-
zdrowienia Europy.

Po doświadczeniach czterna-
stoletniego okresu powojennego
można z całą pewnością powie-
dzieć, że waluta złota jest naj-
lepszym sposobem dla zabezpie-
czenia stabilności systemu pienięż-
nego. Wszystkie próby w kie-
iunku osiągnięcia lepszych wyni-
ków przy walucie papierowej lub
przy t. zw. systemie „Goldkern-
wihrun$” nie doprowadziły do
pomyślnych rezultatów.

Z drugiej zaś strony okres po-
wojenny zarazem uświadomił eko-
nomistów i finansistów całego
świata, że waluta złota sama w
sobie jeszcze nie wystarcza, aby
system pieniężny funkcjonował
sprawnie. Również złota waluta
wymaga pewnej  „regulacji' i
uwzględniane muszą być pewne
gospodarcze i finansowe warunki.
Biędem byłoby, gdybyśmy przy-
puszczali, iż istnienie waluty zło-
tej może przy jakichkolwiek wa-
runkach zabezpieczyć stabilność
systemu pieniężnego i odpowied-
nią czynność wypłat międzynaro-
dowych. Waluta złota może prę-
dzej niż którakolwiek inna przy-
czynić się do stabilizacji systemu
finansowego i uskuteczniania wy-
płat międzynarodowych, jak rów-
nież przeciwdziałać różnym prze-
jawom kryżysu.

Nie ulega wątpliwości, że naj-
bliższy okres przyniesie Europie
nietylko polepszenie sytuacji go-
spodarczej, ale zarazem powrót do
złotej waluty, która dotąd w po-
jęciu szerokich warstw ludności
jest ściśle związana z dobrobytem
gospodarczym. 3
Сепема, w lipcu 1932.
ООКСТОЧНЕО7MRRESNE"Lal TO IAE "TRA

Poświęcenie kościoła W Nowojelni.
(KAB) W ub. niedzielę odbyło

się w Nowojelni (pow. nowogródz-
ki) poświęcenie nowego kościoła,
który powstał dzięki ofiarności
społeczeństwa i pomocy osadni-
ków z Międzygórza, W uroczy”
stości wzięli udział reprezentanci
władz z wicewojewodą Godlew-
skim i zastępcą starosty Drewni-
kowskim na czele. Poświęcenia do
konał ks. dziekan Sawicki, pierw-
szą Mszę św. odprawił ks. Karwe-
lis-Korwel, a kazanie wygłosił
znany kaznodzieja kresowy ks.
dziekan dr. Ildefons Bobicz.

DZIENNIK MWILENSEI

Z prasy.
Uprzemysłowienie wsi.

Prof. St. Grabski wykazuje na
podstawie cyfr w „Kurjerze Lwow-
skim”, że przemysł nasz, jakkol-
wiek zatrudnia zaledwo 14 proc.
egółu ludności, jakkolwiek suma
płynących z przemysłu dochodów
przewyższa sumę dochodów rol-
niczych ledwo o jakieś 10 proc. —
jest pięciokrotnie więcej od rol:
nictwa obciążony na rzecz gospo;
darki państwowej. Z powyższego
możnaby wnosić, że rolnictwo
znajduje się w idealnych warun:
kach. Tak niestety jednak nie jest:

„Rolnictwo, choć ponosi w stosunku
do całej sumy swych dochodów pięcio-
krotnie mniejszy ciężar podatków i opłał
od przemysłu i handlu — bardziej się bo:
daj skarży na ich ciężar i bardziej z ich
zapłatą zalega.

Bo dochód naszych mas włościań-
skich (a do nich należy */: uprawnych
gruntów) to przeważnie dochód w na-
turze,

Podatki zaś i opłaty skarbowe zabie-
rają obywatelom pieniądze a nie pro-
dukta spożywcze; całym swym ciężarem
obciążają one jedynie pieniężne dochody.
Suma zaś Beida dochodów rol-
nictwa jest z pewnością parokrotnie
mniejsza od dochodów pieniężnych
przedsiębiorstw przemysłowych i handlo-
wych.

I póki głównym celem naszych go-
spodarstw włościańskich będzie zaopa-
trzenie ich nie w pieniądze, lecz w po-
trzebne środki spożywcze — siła RY
cza 72 procent ludności rolniczej będzie
znacznie mniejszą od siły płatniczej 14
procent ludności przemysłowej i han-
dlowej.

Z faktu tego i z płynących zeń kon-
sekwencyj należy sobie jasno zdać spra-
wę.

Oczywiście jednak inne płyną zeń
wnioski dla tych, którzy myślą o przy-
szłości mocarstwowej Polski, a inne dla
ludzi grup myślących o tem tylko, by
utrzymać się jak najdłużej u władzy,
bez troski o to, co potem będzie...

Dla tych ostatnich jest to naj-
prostszą najnaturalniejszą konsekwencją,
że gdy wieś nie ma już prawie wcale
pieniędzy, a ma ich jeszcze coś niecoś
przemysł i handel — zatem trzeba śrubą
podatkową przycisnąć przedewszystkiem
przedsiębiortswa przemysłowe i han-
dlowe.

Natomiast rzetelna myśl ekonomicz-
na i skarbowa wyprowadzi następujący
wniosek: by wzmóc siłę skarbową Pol-
ski — trzeba podnieść pieniężne docho-
dy społeczństwa; że zaś nasze rolnictwo
w obecnej swej postaci minimalne daje
dochody pieniężne, a nie sposób oprzeć
dużego budżetu państwowego na docho-
dach 14 zaledwie procent ludności —
więc naczelnem zadaniem naszej polityki
wewnętrznej powinno być usilne powię-
kszanie procentu ludzi posiadających
większe dochody pieniężne, przez uprze-
mysławianie i miast i wsi. Do tego na-
czelnego celu powinien być dostosowany
i cały nasz system skarbowy. Ale na to
trzeba w nim dużo zmienić.”

Echa mowy Schleichera.

Mowa obecnego dyktatora Nie-
miec, gen. Schleichera, wygłoszo-
na przez radjo, szerokiem roz-
brzmiała echem, budząc zwłaszcza
po tamtej stronie Renu żywe za*
niepokojenie. Mowę tę charakte-
ryzuje sanacyjny „Kurjer Polski“
w ten sposób:

„Sądząc z jego otatniej mowy, w

której wreszcie ten tajemniczy „sfinks

podniósł z czoła pikelhaubę, cechują gen.

v. Schleichera główne właściwości ty-
powo pruskiej mentalności. Jest: znakiem

czasu nie to, co gen. v. Schleicher po-
wiedział, ale że to, co myślał wypowie-
dział w sposób tak prosty, szorstki, bez

ogródek — jednem słowem „barsch und
forsch“ — jak to się w typowo pruskim
żargonie nazywa. Że Niemcy w wykre-
ślonym jeszcze przez Stresemanna pro-
gramie swojej polityki mieli jako „punkt
następujący, po zniesieniu reparacyj znie-
sienie ograniczeń w zakresie zbrojeń, w
to nikt nie wątpił. Ale nikt tego jeszcze
w sposób tak szorstki i bezceremonjalny
nie wypowiedział, jak właśnie gen. v.
Schleicher, domagając się zupełnej prze-
budowy zbrojnej siły Niemiec i określając
to zadanie za prawny i moralny obo-
wiązek Niemiec. Te słowa gen. Schlei-
chera oznaczają poprostu dojście do głosu
tego tonu mówienia i tego stylu politycz-
nego myślenia, który jest charaktery-
styczny dla całych Niemiec od Bismarcka
aż do czasu wybuchu wojny światowej,
a który po kilku latach odezwał się tu
znowu w sposób nie mogący budzić
żadnych wątpliwości co do jego sensu i
charakteru. Przez usta gen. v. Schlei-
chera przemówił nie żaden dyplomata,
ale prosty, szczery i butny żołnierz czy
też generał pruski.”

Wystąpieniu gen. Schleichera

poświęca też kilka ostrych uwag
pulkownikowska „Gazeta Polska“:

„Opowiešė Schleichera“ jest to me-
lodja nie nowa. Muzykę do niej pisał
nie delikatny Mozart — lecz Krupp.
A zasłuchany w tę znaną nutę lud nie-
miecki budził się z hypnozy wtedy dopie-
ro, kiedy orkiestra walić już poczynała
ze wszystkich haubic i moździerzy.
W niedzielę będziemy mogli spraw-

dzić, czy tym razem obudzi się wcześniej.
Dotychczas, wedle reakcji prasy, są-
dzićby można, że do paradoksów nie-
mieckich przybył nowy, ten mianowicie,
że najbardziej oporną na militaryzm, je-
dyną pragnącą kierować Szłabem, nie
zaś być przezeń kierowaną partją w
Rzeszy — okazała się partja Hitlera."

Któżby się spodziewał, że na-
sze prorządowe, sanacyjne organy
w takim tonie przemawiać będą o
Niemcach. Wszak tak niedawno
jeszcze gardłowały za umową li-
kwidacyjną. Czyżby nastąpiło opa-
miętanie?

Powie kto może: „lepiej późno
niż wcale' — zapewne, zapewne;
o ile jednak nastąpiłoby to wcze-
śniej, ileż unikniętoby szkodliwych
błędów.

Pieniądze albo życie.

Znany germanofil, senator ame-
rykański Borah (Baruch) coraz
częściej wtrąca się do spraw we-
wnętrznych Europy. Jako prze-
wodniczący komisji zagranicznej
senatu, oferuje on obecnie Euro-
pie rewizję długów, ale na nastę-
pujących warunkach:

* 41) rewizja długów odbywać się bę-
dzie nie na podstawie zdolności płatni-
czej danego kraju, ale na podstawie
„zdolności przyjmowania wywozu ze Sta-
nów Zjednoczonych'';

2) rokowania w sprawie rewizji dłu-
gow poprzedzić ma skreślenie odszkodo-
wań oraz rewizja Traktatu Wersalskiego,
m. in. skreślenie klauzuli o odpowie-
dzialności za wywołanie wojny;

3) państwa, które zechcą korzystać
z rewizji długów, będą musiały zgodzić
się na „nowy program rozbrojenia” i na

4) przyjęcie amerykańskiego planu
reorganizacji monetarnej."

Wystąpienie Boraha spotkało
się z ostrą odprawą prasy fran-
cuskiej. „Quotidien* pisze: |

„Nie jesteśmy bynajmniej skłonni do

robienia z naszego bezpieczeństwa, to
znaczy z życia naszych żon i „dzieci

przedmiotu targu dla uregulowania na-
szych długów.”

W prasie polskiej omawia pro-
* 4

pozycję Boraha „ABC“:
„Wspaniałomyślny senator  Borah

przykłada dłużnikom europejskim rewol-
wer do skroni i powiada: Zgodzę się na
rewizję długów, ale wzamian za to wy
zrezygnujecie z waszego bezpieczeństwa,
pozwolicie na zalew swych rynków przez
towary amerykańskie i zgodzicie się, aby
Ameryka podyktowała warunki politycz-
nej i gospodarczo-finansowej reorgani-
zacji Europy. Słowem: albo płacić długi,
albo oddać się pod całkowitą kuratelę.
Pieniądze albo... życie.

„ „W przekonaniu sen. Boraha za pie-
niądze można mieć wszystko, więc ame-
rykański przyjaciel Niemców nie krępuje
się żadnemi względami,
„Nie dziwnego też, że jeden z dzien-

ników paryskich (Quotidien) odpowiada
p. Borahowi w następujących słowach:
Na szczęście do „targu” na tej pła-

szczyźnie prawdopodobnie nie dojdzie,
a „sugestja' sen. Boraha pozostanie nie-
ziszczonem marzeniem germanofilów z tej
i tamtej strony oceanu.”

Szanse prawicy niemieckiej,

„ABC* w następujący sposób
ocenia szanse prawicy niemieckiej:

„Koła polityczne, zbliżone do obec-
nego rządu niemieckiego obliczają, że
Hitler razem z prawicą Hugenberga u-
zyska około 47 proc. głosów. Taki, zre-
sztą bardzo prawdopodobny wynik, unie-
możliwiłby dojście Hitlera legalną drogą
do władzy,”a umocniłby natomiast w
znacznym stopniu parlamentarne pod-
stawy obecnej kombinacji rządowej
Schleicher — Papen,“ e

teklan jes
dónignią kandi.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Ferje wakacyjne w Watykanie.

(CITTA DEL VATICANO, tel.
wł. KAP., 30. VIL) Pomimo wiel-
kich upalėw ferje wakacyjne jesz-
cze się nie rozpoczęly w Rzymie i
Ojciec św. w dalszym ciągu przyj-
muje na audjencjach liczne piel-
grzymki.

Sprawa wyjazdu Ojca św. do
Castel Gandolio narazie zupełnie
przestała być aktualną, natomiast
wielu kardynałów opuściło już
Rzym, udając się na wywczasy
nieco wcześniej, niż zwykle, gdyž
przed 15 sierpnia, datą oficjalnego
rozpoczęcia letnich wakacyj.

Proces kanonizacyjny  błog.
Jana Bosco jest na pomyślnej dro-
dze i zostanie zakończony na
Świętej Kongregacji Obrządków,
która ma rozpatrzeć dwa wy-
padki cudów. Sfery kościelne z
upragnieniem oczekują kanonizo-

wania tej świetlanej postaci, jaką
jest w historji współczesnego Ko-
ścioła błog. Jan Bosco.

Nowa stygmatyczka,
(KAP) Dzienniki portugalskie

donoszą o rozgłosie, jakie wywoła-
ły styśmaty u prostej służącej, któ-
ra wstąpiła niedawno do klasztoru.
Co czwartek wieczorem otwierają
się jej na rękach i nogach rany.
Zwykle bezpośrednio po tem spły-
wają po jej policzkach świeże
krople krwi. Rany dopiero po u-
pływie trzech dni zrastają się i
skóra przybiera kolor normalny.

Trudno dziś przypuszczać, czy
Portugalja stanie się na jakiś czas
znów atrakcją na modłę Konners-
reuth. W każdym razie w same“
Portugalji styśmatyczka jest przed
miotem sensacji, zwłaszcza od
ostatnich dni maja, kiedy rany u-
kazały się w kościele podczas
Mszy św.

ŻYDOWSKI MESJASZ Z ZONĄ Z POLSKI.
(Henryk Rolicki: Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str. 423, Skład
Główn.: Adm, „Myśli Narodowej”, Warszawa, Al. Jerozolimskie 17).

Mało znaną jest ta przygoda z
XVII wieku (str. 187—190):
— Sabbataj Cwi, żyd sefardyj-

ski (ur. 1626, zm. 1676) od wczes-
nej młodości był kabalistą i począł
działać w Smyrnie, jako kontynua-
tor Lurji i jego kabały praktycznej.
Objawiwszy się w Smyrnie, jako
oczekiwany mesjasz w r. 1648, u-
dał się potem do Konstantynopola
i do Salonik i tam „wziął uroczy”
ście ślub mistyczny z Torą. W, ro-
zumieniu kabalistycznem miało to
znaczyć, że Tora, córka niebios,
połączyła się z Mesjaszem, synem
niebios, nierozerwalnemi węzłami,
czyli, że jest on wcieloną Torą i
może ją zastąpić* (H. Graetz,
t. VIII, str. 110).

Z Salonik udał się do Kairu,
gdzie znowu wszedł w tajne związ-
ki kabalistów, a następnie pawę-
drował do Jerozolimy i udało mu
się uzyskać z Egiptu pieniądze na
zapłacenie kontrybucji, nałożonej
wtedy na miasto przez władze tu-
reckie,

„Podczas rzezi żydów w Polsce
przez Chmielnickiego znaleźli
chrześcijanie sześcioletnią osiero-
zoną dziewczynkę żydowską i u-
mieścili ją w klasztorze... Pod
wpływem otoczenia klasztornego
roiła sny fantastyczne. Rozwinąw-
szy się w piękną dziewicę, zaczę-
ła przemyśliwać o ucieczce z mu-
rów klasztornych. Pewnego dnia
znaleźli ją żydzi, którzy znowu za-
mieszkali w tej miejscowości, na
cmentarzu żydowskim w samej tyl
ko koszuli... Wyprawili ją do Am-
sterdamu. Tam odnalazła swego
brata. Ekscentryczna i jeszcze bar

dziej podniecona zmianą w swoim
losie często powtarzała, że jest
przeznaczona na żonę mesjaszowi.
Pod imieniem Sara przybyła do Li-
worna. W mieście tem, jak za-
pewniali świadkowie, ciągnęła
zyski ze swej piękności, trwając
dalej w obłądnej myśli, że jest są”
dzona mesjaszowi i że nie wolno
jej zawrzeć innego małżeństwa, ale
wolno żyć tymczasem swobodnie.
Pełne przygód życie tej dziewczy-
ny sprawiło wśród żydów pewną
sensację i wieść o niej dotarła tak-
że do Kairu. Sabbataj: Cwi, usły-
szawszy o niej, udał, że i jemu we
śnie przeznaczono na żonę po-
krewną mu duchem żydowsko-pol-
ską dziewczynę i sprowadził Sarę
do Kairu“ (H. Graetz, t. VIII, str.
112). . - ‘
W ten sposėb mesjasz žydow-

ski podniósł do godności swej żo”
ny żydówkę polską. Był to akt o
symbolicznem znaczeniu, zwraca-
jący uwagę całego żydostwa na
nową ziemię obiecaną. Dzięki Sa-
rze „fantastyczny sposób postępo-

wania mesjasza ze Smyrny nabrał
jakiegoś romantyczno-rozpustnego
zabarwienia” (H. Graetz, t. VIII,
str. 113). Cale żydostwo tu-
reckie manifestacyjnie uznawało
Sabbataja Cwi za mesjasza. W
Smyrnie otrzymał hołd od gminy
jerozolimskiej,

Ponieważ Sabbataj rozdarowy-
wał żydom prowincje i kraje, więc
w końcu sułtan miał dość i kazał
mesjasza zaaresztować i postawic
przed swym przybocznym leka-
rzem, żydem Didonem.

„Ten odmalował mu okropną
karę, jaka go czeka niechybnie,
jeśli nie ułagodzi gniewu sułtana
przez przyjęcie islamu“ (H. Graetz
t. VIII, str. 124).

Idąc za praktyczną namową
swego wspóiwyznawcy, mesjasz
„przyprowadzony przed sułtana,
zrzucił wnet żydowskie nakrycie
głowy na ziemię na znak pogardy,
służący podał mu biały turban i
zielony płaszcz i w ten spósób od-
było się przejście na wiarę maho-
metafską“ (H. Graetz, t. VIII, str.
124). Žona mesjasza Sara, oraz naj-
bardziej zaułani zwolennicy Sab-
bataja również przeszli na islam.
„Kollegja rabinackie na Wscho-
dzie zagroziły klątwą każdemu,
ktoby byłemu sabbatjaninowi ubli-
żył słowem lub czynem* (H.
Graetz, t. VIII, str, 125), Uak ongiś
pozornie wyznawanie islamu nic
nie ujęło w opinji żydowskiej Moj-
żeszowi Majmuni, tak teraz i Sab-
bataj Cwi, pozorny mahometanin,
nie przestał być uważany za me-
sjasza.

„Udawał naprzemian to żyda,
to mahometanina: jeżeli szpiedzy
tureccy byli obecni, to słuchacze
żydowscy umieli ich wyprowadzić
w pole'* (H. Graetz, t. VIII, str.
125178

W końcu Turcy zdemaskowali
to oszustwo i mesjasz dostał "się
znowu do więzienia, gdzie umarł w
1676 r. Mimo to żydostwo wie-
rzyło nadal w jego misję. Pozostały
po nim liczne rzesze wyznawców,
którzy wszyscy. przyjmowali po-
zornie islam. Na czele ich stał
„urzędujący mesjasz”, uchodzący
za wcielenie Sabbataja Cwi. Na-
samprzód zastąpił go syn jego, Ja*
kób, potem syn Jakóba, Berachja
(1725 — 1740). |

Sabbateizm wywarł w Polsce
olbrzymi wpływ na żydostwo w
XVII i XVIII w. Od wnuka Sabba-
taja Cwi, Berachji, urzędującego
jako wcielenie Sabbataja, jako me-
sjasz w Salonikach, wyświęcony
został na następnego mesjasza
Jakób Lejbowicz, znany w naszych
dziejach pod swem przybranem
imieniem: Franck.
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wierzchni, która, tworząc z jednej strony zagłębieniaDr. WACŁAW ODYNIEC,

Z wycieczki do krainy jezior.
„Złoci się w wodzie

Zorza na wschodzie,

Noc księżycowa.
Perłami rosi,

Mgła lazurowa

Z wód się podnosi".

Teofil Lenartowicz.

Pojezierze Brasławskie—to niezmiernie ciekawa
pod względem swoistego ukształtowania powierzchni,
a co za tem idzie, oryginalnego ugrupowania czynni-
ków krajobrazowych, połać kraju, ponętna zarówno
dla miłośnika przyrody, umiejącego rozumieć bogatą
księgę natury, jak i dla zwykłego śmiertelnika, w któ-

, rym mimo trosk i kłopotów życia codziennego nie
wygasło uczucie przywiązania do świętej Matki-Zie-
mi, który nie wyzbył się doszczętnie poczucia po-
trzeby szukania śród otaczającej $śo szarzyzny ży-
wych kwiatów prawdziwego piękna. Pojezierze Bra-
sławskie to zaciszny zakątek kraju o odmiennej fizjo-
nomji, o własnem, sentymentu pełnem, obliczu uwy-
datniającem niespokojny, jakby chaotyczny charakter
rzeźby,o odrębnych konturach i barwach. Decydu-
„jący element twórczy krajobrazu stanowią tu rozma-
itej wielkości i kształtu jeziora, bądź bezładnie wśród
wzgórz i pagórków rozrzucone, bądź w znaczne

i kompleksy tu i owdzie zebrane. Czar i urok tej
ы „krainy jezior” tkwi w dziwacznem połączeniu pier-

wiastków krajobrazowych, w barwnej mięszaninie po-
„szczególnych fragmentów pierwotnej i surowej natu--
ry, odsłaniającej coraz to nowe, coraz to inne refleksy
piękna. Malowniczość widoków zawdzięcza Bras-

morfologji nad wyraz kapryśnej swej po-__ ławszczyzna

 

dla większych i mniejszych zbiorników wodnych, na*
daje krajobrazowi charakter falisty, pagórkowaty, wy.
bitnie jeziorny. Niemało powabu i wdzięku ujmuje
krajobrazowi ubogie zalesienie okolic brasławskich,
—brak zielonego obramowania wód jeziornych wy-
ciska na ich wyglądzie piętno jednostajności i mono-
tonji. Pojezierze Brasławskie liczy około 400 jezior,

— to Strusto.

z których na czołowe miejsce wysuwają się takie olb-
rzymy wodne jak Dryświaty, Drywiaty, Strusto i Snu-
dy, hydrograficznie do siebie podobne, pod względem
skondensowania pierwiastków piękna tak bardzo ró-
żne. — Jezioro Drywiackie imponuje wielkością swej
szyby, przestrzeń jego wynosi 3.752 ha; wzrok oślepia
ogrom lazurowej przestrzeni, zlekka pomarszczonej
drobną srebrzącą się w słońcu łuską; nie odznacza
się bogactwem kolorytu otoczenia, nie pociąga kon-
figuracją linji brzegowej, pozbawione wysp, nie budzi
zachwytu wspaniałością błękitno - zielonej mozaiki.
Dziwnie kojący nastrój ciszy i spokoju wieje od tego,
pogrążonego w zadumie, jeziora.

W odległości 3-ch klm. od położonego na półno-
cnym brzegu Drywiat Brasławia świeci się wśród
wzgórz falistych modre źwierciadło wielkiego jeziora

Jak okiem sięgnąć — niezmierzona
przestrzeń wodna, atmosfera niepokalanego błękitu
nieba i wody, czuje się tu jakby oderwanym od ziemi
i bliższym nieba. Otaczająca jezioro okolica odsłania
mnóstwo barwnych obrazów i pysznych widoków na
roześmiane w słońcu osiedla i zagrody, na czerwone
wśród morza zieleni wzgórza gliniaste, na ciemno -
fioletową taśmę porastających zachodni brzeg jezior-
ny anemicznych zagajników sosnowych, na lśniące się
złotem pagórki i piaski nadbrzeżne, wreszcie na sre-
brzące się szafirowe tafle rozlewisk wodnych. Stru-
sto w ogólnych zarysach przypomina Wigry, różni się
jednak od ostatniego bez porównania mniejszem na-

pięciem estetycznem, co się tłómaczy brakiem w stru-
kturze krajobrazu niedającej się niczem zastąpić o-
zdoby w postaci szaty leśnej. Dużo urozmaicenia do-
dają wodom strojne zielenią i złotem dojrzewającego
zboża liczne wyspy wraz z wciskającemi się tu i ów*
dzie w jezioro półwyspami, powstałemi bądź z pokła-
dów gliny, bądź z wydm piaszczystych, częściowo
przekształconemi w pola licho uprawne i mało uro-
dzajne, Nadbrzeżna wegetacja przedstawia się dość
ubogo i nie przyczynia się do ozdoby brzegów jeziora:
— wody brzegowe porasta trawa trzcinowata, miejsca
silnie zamulone — zbiorowiska oczeretowe, — nie-
zwykła przejrzystość wody o zabarwieniu szafirowo -
saledynowem pozwala obserwować bujną florę na
dnie jeziora — gęste łąki podwodne. Powietrze prze-
sycone swoistym zapachem jeziora tudzież rzeźwią-
cym aromatem sitowia i tataraku. — W. upalny dzień
bezwietrzny, gdy nad wielkiemi wodami unosi się na-
strój głębokiej i bezdennej ciszy, odbiera się wraże-
nie, jakgdyby jezioro z życia i duszy odarte zostało,
kto jednak potrafi wczuć się w mowę Matki -Przy-
rody, ten i w atmosferze bezruchu i pozornej mar-
twoty przejawów życia i tchnienia ducha dopatrzyć
się zdoła...

Jeśli znalazłszy się wśród pełnej swobody przest-
rzeni wodnej, zapragniesz otrząsnąć się z symfonii
ciszy i spokoju, zatrzymaj łódkę w zacisznej zatoce,
gdzie nastręczy ci się sposobność nawiązania kontaktu
z przyrodą, która jak mówi St. Zaborowski, wielki
przyrodnik - esteta, ma to w sobie, že jak dobra ma-
tka przygarnąć do siebie i ukoić umie... Ukołysane
łagodną falą modrej tafli drzemią srebrnoskrzydłe
mewy, z szuwarów wynurza się od czasu do czasu
kaczka, z przylegającego do zatoki mokradła z krzy-
kiem trwogi porywa się podobny do jaskółkimały
kulik, na obnażonym brzegu jeziora poważnie i du-

ry i szepty..,

6.355 ha,

chodzą uszu nieuchwytne i jakieś nieokreślone szme-

Długość jeziora wynosi przeszło 4 klm., szerokość
dochodzi do 5-ciu klm,

Strusto łączy się cieśniną z szeregiem innych je-
zior, tworząc na terenie pojezierza wielką grupę je-
ziorną pod nazwą „Snudy* o łącznej powierzchni

Z góry „Biźnia”, będącej jednym z ogniw ciągną-
cego się wzdłuż północnego brzegu jeziora Strusto
łańcucha wyniosłości, otwiera się rozległy widok na
bezkreśną przestrzeń wodną, na czyste i jasne, jak
niebo, wody jeziora Snudy. Jezioro ma kształt wy-
dłużony, brzegi płaskie, piaszczyste, od strony pół-
nocno - wschodniej, gdzie bór sosnowy patrzy się w
tonię jak źwierciadło, więcej urozmaicone i bardziej
malownicze, — posiada kilka wysp, przez Drujkę od-
daje swe wody Dziśnie. Długość jeziora 7 klm., szę-
rokość 5 klm. Zaopatrzone obficie w „plankton”, t.
z. w mikroskopijną florę i faunę denną, słyną Snudy
z dużej ilości ryby, jakkolwiek ustępują pod tym
względem Drywiatom — jednemu z najrybniejszych
jezior w Polsce. Z gatunków szlachetniejszych tu po-
ławianych, na uwagę zasługują ryby wędrowne, dość

mnie brodzą piękne czaple. Z zarośli trzcinowych do-

rzadkie w tych rozlewiskach goście: łosoś, sandacz, -
jesiotr i węgorz, spotyka się również i sum — mie-
szkaniec głębin wodnych. Według wiadomości, o-
trzymanych od rybaków miejscowych, złowiony przed
kilku laty w Drywiatach okaz suma ważył 4 pudy.

Są twory wielkiej Mistrzyni — Przyrody, o któ-
rych nie można mówić inaczej, jak z pewnympjety-
zmem. Do takich tworów należą puszcze nawet i w
obecnym ich stanie daleko posuniętego zdewastowa-
nia, do takich tworów dadzą się zaliczyć i nasze wiel-
kie zbiorowiska wodne.

Lipiec, 1932 rok. Е
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KRONIKA.
Komunikacja lotnicza

Warszawa—Wiino—Ryga—Tallin.
Prace techniczne w Wilnie na

Porubanku nad dostosowaniem
na godzinę 7,20 rano, przylot do
Wilna 9,55 skąd odlot do Rygi—

kacji lotniczej między państwami

Całkowite niepowodzenie «dnia komu-
nistycznego»,

W związku z proklamowanym
przez „Komintern* na dzień 1-go
sierpnia „Dniem Antywojennym*
policja przeprowadziła w mieście
szereg rewizyj i aresztowań wśród
elementów wywrotowych.

 

notowano dwa wypadki rozrzuca-
nia bibuły komunistycznej.

Mimo usilnych przygotowań
czynionych ostatnio przez miej-
scowych  prowodyrów komuni-
stycznych dzień wczorajszy mi-

„SELFSERVICE“
Nowy pomysł amerykański,

Najnowszy pomysł amerykań-
ski,

Niewyczerpani w pomysłowoś-
ci byznesowej Amerykanie zaczy-
nają ostatnio stosować w handlu
nową metodę, po której obiecują

sprawie zamiany lub odebrania
pieniędzy, nie jest narażona na
żadne pytania. Przy specjalnej ka-
sie otrzymuje bądź czek na kasę
zakupu, którym płaci za wybrane
inne przedmioty, bądź gotówkę.

 

letniska do potrzeb komunikacji 10,25. Przylot do Rygi o godzi- iągu całego dnia policja nął w mieście . sobie znaczne ożywienie frekwen- Kasa sprawdza tylko czy plomba,lotniczej trwają bez przerwy izo- nie 13-ej, odlot „do Tallina—13.30,d Ww is R kojnie. PODAŻY cji publiczności w sklepach. przy której iais jest
pa aa paskgcyhA sk) > dans NA w ten Rzecz polega na tem, że w pew kartka z ceną i śwarancją, nie zo-

e Dleżącego miesiąca. Lotnis- spos omunikacja lotnicza mię- nych sklepach i domach towaro- stała uszkodzona lub na.ko zostało znacznie” rozszerzone dzy Warszawą a najdalej napół- Rozwiązanie Rady Miejskiej Białegostoku. 2 aa się całkowicie perso- Kartka ta A bowiem kane
Przez włączenie okolicznych tere- noc wysuniętym „punktem, Talli- BIAŁYSTOK (Pat.) Rozporzą- osobnem rozporządzeniem, zarząd nel sprzedawców i sprzedawczyńi szczona, że noszenie sukni czy
e. co zapewni ciężkim samolo- nem, trwać będzie 8-godzin. Jest jzeniem ministra Spraw We- miasta powierzony został komisa- pozwala się klijentowi gospodaro- płaszcza na ulicy bez zerwania jej |om pasażerskim sprawne lądo- to czas rekordowy w porównaniu wnętrznych nastąpiło rozwiązanie rzowi rządowemu w osobie p. Se- wać wśród nagromadzonych towa- jest niemożliwe, 9pe. а M * sm kolba ch Pora: rady miejskiej Białegostoku z je- weryna Nowakowskiego, radcy row, jak mu się tylko podoba. W ten sposób kupuje się kape- a% race o bala się R | p Ieie ini pe dnoczesnem złożeniem z urzędu S.M. Wewn., który przybył już , Wchodzimy do sklepu z konfe- lusze damskie. W tych sklepach jk em REe ODRY! p hea 2 ODU EÓW. i wszystkich członków magistratu. do Białegostoku i z dniem 1 sierp-  kcją damską, do jednego z tych któ kapelusze porozwieszane są na :olejowych, które działają z ra: dzami łotewskiemi i estońskiem Rozporządzenie to zostało zako- nia obejmuje urzędowanie. W rym kobiety amerykańskie ze sfer ścianach według kolorów, fasonów Ьmieniae aaa: wszystkie szczegóły techniczne,  munikowane magistratowi spe- dniach najbliższych odbędzię się niezamożnych zawdzięczają swój į cen. Przymierzanie odbywa się žųК: ee TE ыnijlas Na os % A nowej cjalnym reskryptem wojewody posiedzenie dotychczasowej rady dobry i elegancki wygląd zewnę- — па miejscu przy ścianie przed licz- 4l = „LO 1 us "W. już ceny Я "…Р omuni cza. białostockiego. Do czasu przepro- miejskiej, które ograniczy się tyl- trzny, bez wydawania zbyt wiel- nie rozwieszonemi lustrami. Nieod д<tów na szlaku Warszawa—Wil- race techniczne, jako to U- wadzenia nowych wyborów, któ- ko do wysłuchania powyższego kich sum na stroje. powiednie kapelusze pozostawia 2no—Ryga—Tallin. Bilet z War- rządzenie lotnisk, system sygnali- rych termin zostanie zarządzony  reskryptu. Sale sklepowe, zajmujące kil- się na ladzie przy lustrze. 4Ёіа':у do Wilna kosztować będzie zacyjny i t. p, będą wkrótce cał- : > + „-О ka pięter zastawione są stojakami, аееа old) я

= dar złotych, do m z ae e aby TE RY MIEJSKIE Grośny poż fimi : «na ktėrych wiszą tysiące sukien, kientki Mogą wibieaść žiaių Wallina— złotyc uruchomienie regularnej komuni AT a y Į dl W IMIE „Papier ‚ sukienek, bluzek, płaszczy i t. p. rzać chociażby cały dzień i mogą iCzas lotu z Warszawy do Wil-
na wynosić będzie 2 godziny 35
minut, z Wilna do Rygi również
2 godziny 35 minut, z Rygi do
Talliina 1 godzinę 50 minut. Od-
lot z Warszawy wyznaczony jest

bałtyckiemi i Polską oraz krajami
Europy środkowej i zachodniej
mogło nastąpić w oznaczonym
terminie, t. j. w dniu 17 sierpnia
roku bieżącego.

Podwyższenie opłat na wyższych
uczelniach.

Znów staje się aktualna inte-
resująca ogół młodzieży sprawa
podwyżki opłat па wyższych
uczelniach. W myśl wydanych
Przez ministerstwo oświaty prze-
pisów, opłaty mają być określane
ryczałtowo, zależnie od rodzaju
uczelni i roku studjów.

zniesienie opłat egzaminaeyjnych,
za wyjątkiem egzaminów wstęp-
nych oraz powtórnych (t. zw. po-
prawkach“).

Każdy Nowowstępujący musi
uiścić opłatę manipulacyjną w
kwocie 10 zł., oraz tytułem opła-
ty za badanie lekarskie 4 zł.

LETNI. x
„Pod zarządem przymusowym ,
farsa w 3 akt, Arnolda i Bacha.

Tematem krotochwili jest utra-

cjuszostwo młodego przemysłow-
ca, szefa znanej firmy wiedeńskiej,
Schillinga, na którego szeroką

rękę i obszerne serce rada nadzor-
cza firmy zmuszona jest, dla rato-
wania firmy od nieuniknionej plaj-
ty, nałożyć hamulec. Hamulec ów
znalazł się w postaci przymuso”
wego opiekuna, jakim okazuje się

sprowadzony w tym celu z prowin-

cjonalnego miasta Weiz do Wie-

dnia niejaki pan Haselhuhn, na-

czelny buchalter, człowiek solidny
i wypróbowany. '

Wezoraj о godz. 11-ej rano
w firmie „Papier“ przy ul. Zawal-
nej 13 wybuchł groźny pożar.
Z niewyjaśnionych narazie przy-
czyn zapaliły się bele papieru,
złożone na podwórzu, a następ-
nie ogień z zastraszającą wprost
szybkością przerzucił się na inne
materjały, znajdujące się w po-
bliżu płonącego papieru. Na
szczęście niezadługo przybyła na
miejsce wypadku zaalarmowana
straż ogniowa, która po parogo-
dzinnej akcji ratunkowej pożar
zlokalizowała. Straty nieustalone.

Bójka w tartaku.
Na podwórzu tartaku Szapiry

Wszystko porządnie i przejrzyście
podzielone według rodzaju gardero
by i według cen. Na parterze i dol-
nych piętrach rzeczy tańsze na gór
nych piętrach droższe. Na pode-
stach pomiędzy piętrami siedzą na
wysokich krzesłach dozorczynie,
baczące aby klijentki nie dopusz-
czaly się kradziežy.

Pozatem. nigdzie nie widać ża
dnego personelu. Klijentki przy-
chodzą, spacerują pomiędzy stoja-
kami, oglądają zdejmują i z całemi
naręczami wybranych sztuk udają
się do ubieralni, znajdujących się
na każdem piętrze. Tu przed lust-
rami probują i przymierzają, Nikt
ich nie krępuje, nikt nie wmawia

potem najspokojniag włożyć swój
własny kapelusz i opuścić sklep.
Kapelusze również zaopatrzone są
w mocno przytwierdzone kartki z
ceną i gwarancją, zezwalającą na
wymianę lub uprawniającą do o-
debrania pieniędzy w ciągu pięciu -
dni.

Dozorczynie z wysokich krze-
seł, podobnych do krzeseł, używa-
nych dla sędziów przy grze w teni-
sa, pilnują, aby jakaś klientka nie
zerwała kartki i nie usiłowała swe
go starego kapelusza zamienić na
nowy.

Ze sklepu z kapeluszami Ame-
rykanka udaje się do sklepu z obu-
wiem, w którym również sama sięPoza wpisowem, które pozo- Nowe rozporządzenie wpro- ‚ : > . przy ul. Wysokiej 1 pomiędzy nie zachęca, nie nalega. To co im ы 1

stanie niezmienione (30 zł.) nowe  wadzone będzie w życie sto- н Р…е"х_і:і;];?.д ?13‹?:':1? En kilku robotnikami wynikła krwa- nie odpowiada, odkładają na sto- obsługuje, gdzie równieżnikt jej
opłaty, łączące w sobie wszystkie pniowo. Mk to Schillinga, zakazana ze- WA bójka, w trakcie której został łach w ubieralni, a służba niezwło- nie przeszkadza w przymierzaniu i
otychczasowe opłaty specjalne W rozpoczynającym się roku “ Acukale Ri wpadłszy w wir  Sięzko poraniony Antoni Bor- cznie zanosi to na swoje miejsce dobieraniu najodpowiedniejszych
za pracownię, seminarja, bibljo- szkolnym 1932—33 opłaty w no- 2 i skutek nieopatrznego kowski. ;„Rannego umieszczono na wieszakach. Przedmioty wybra  Pantofelków.

wej wysokości pobierane będą. S;7'9%, W w szpitalu żydowskim. ne zabiera klientka ze sobą i udaje System ten, zwany systememteki i t. p.) wynosić będą rocznie
ogółem, na uniwersytetach: na I
roku studjów 270 zł., na Il roku

zł, na III roku 220 zł. i na
IV roku 200 złotych. Na politech-
nikach, w Szkołe Głównej Gos-
Podarstwa Wiejskiego, Fkademiji
Górniczej w Krakowie i Akademii
iedycyny weterynaryjnej we Lwo-

wie odpowiednio: 320 zł., 300 zł.,
280 zł., 260zł. W Akademji Sztuk
Pięknych w Krakowie 220 zł,
200 zł., 180 zł. i 160 zł. Opłaty
te mogą być uiszczane w dwu
równych ratach.

Jednocześnie przewidziane jest

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Obraz Matki B. Ostro-

bramskiej do Dalmacji. Do Wil-
na miała przybyć delegacja Ko-
mitetu budowy kościoła w  Dal-
macji (Jugosławja), która miała
przewieść dla miejscowej kolonii
polskiej Obraz Matki Boskiej O-
strobramskiej wykonany w Wilnie
przez artystę-malarza Kuleszę. W
ostatniej jednak chwili zaszły
zmiany w programie uroczysto-
ści. Delegacja do Wilna, jak się
wyjaśniło, nie przybędzie. W
związku z tem Obraz zostanie w
dniach najbliższych przesłany do
Warszawy, skąd prześle się go do
Dalmacji.

tylko od studentów na I roku
studjów. W następnym roku opła-
ty obowiązywać będą studentów
Li II roku studjow i t. d.

Przepisy w tej sprawie prze-
widują pewne ulgi, jak np. odro-
czenia płatności na lat 10, lub
zwolnienie z jednej piątej tych
opłat, przyczem pierwszeństwo
mieć będą dzieci inwalidów wo-
jennych, kawalerów orderu Viri-
tuti Militari, oraz funkcjonarju-
szów państwowych i zawodowych
wojskowych.

nicy ci pracują po kilka lat, po-
bierając wynagrodzenie bardzo
małe, bo tylko 3 zł. 50 gr., a zaj-
mują stanowiska odpowiedzialne.
Zwolnienie nastąpi w dniu 1sierp-
nia, t. j. dziś.

Jak się dowiadujemy zreduko-
wani pracownicy zamierzają za-
skarżyć Magistrat o wyrównanie
pobieranego wanagrodzenia wed-
ług pragmatyki służbowej.

Z MIASTA.
— Komitet Targów Wiień-

skich. W najbliższych dniach
zwołane zostanie posiedzenie Ko-
mitetu Wykonawczego Targów
Północnych.  Naczele Komitetu
stoi b. prezydent miasta p. sędzia

skuszenia się na bezpłatnybilet

do teatrzyku rewjowego wplątuje

się w taki wir i galimatjas nie-

samowitych „grzesznych“ wypad-
ków, że absolutnie z nich wygrze-

bać się nie jest w stanie, bo jeden

ciągnie za sobą drugi.

Właśnie główną osobą, dokoła

której wszystko w wesołym kalej-

doskopie się obraca — to ów bu-

chalter-opiekun,O. grał

o w wybornie zmontowanej farsie

i spółki Arnold-

Bach, gość p. Ludwik Czarnowski.

Odtworzył Haselhuhna świetnie,

Włożył w rolę taki zasób humoru,

taką moc niezrównanie podpa-

trzonych szczegółów i szczególi-

ków, od całej nieco połamanej,

jakby stuletnim kurzemksiąg biu-

rowych zapylonej, w garniturze

z przed pół wieku telepiącej się

sylwety począwszy —  skoń-

czywszy na z nałogu przez mola

księgowego  przyswojonych  ru-

chach i gestach (np. owo nakłada-

nie ćwikiera, ruchy zadługich rąk

dopełniających gestykulacją ocią-

gające się słowa) i mnóstwo innych

charakterystycznych drobiazgów,

dowodzących znakomitej obser-

wacji aktora — tak że z Hasel-

huhna wyszła postać żywa, pla-

styczna karykatura, figura słowem

Napaść na niewidomego.
Ubiegłego wieczoru dokonana

została ohydna napaść na niewi-
domego Mikołaja Grygorjewa za-
mieszkałego przy ulicy Antokol-
skiej 18. Grygorjew napadnięty
został przez dwóch osobników,
Macieja Juralewicza i Fryderyka
Macieja, którzy go dotkliwie zbili.
Przeciwko napastnikom wytoczo-
na została sprawa sądowa.

się do kasy przy wyjściu ze sklepu.
Tutaj wybrane przedmioty zostają
szybko zapakowane i klientka
płaci.

Każdy przedmiot posiada mocno
przytwierdzoną kartkę z ceną i na-
pisem, który głosi, że w ciągu pię-
ciu dni od daty nabycia przedmio-
tu, może być zamieniony na inny
lub odebrana gotówka zapłacona
zań. Klientka, która przychodzi w
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0 cžem marzy dziewczyna w Sowietach?
Przywódcy  komunistyczni w

ZSSR. dokładają wszelkich starań
aby wszelką myśl ludności skiero-
wać na tematy socjalne i ideolo-
giczne. Życie jednak wymaga
swych praw i dlatego bieżące spra
wy życia codziennego zajmują lud
sowiecki niż polityka i socjologja.

Dziewczęta sowieckie, tak jak
żeńska młodzież w państwach bur
žuazyjnych  oddawają się marze-
niom. Najwyższem pragnieniem
panny sowieckiej jest wyjść za-
mąż za komisarza lub wogóle czło-
wieka, który znajduje się jaknaj-
bliżej centrali mocy komunistycz-
nej. Wcale nie zraża je fakt, że żo-
na komisarza lub innego dygnita-
rza sowieckiego musi pracować w

mają możność żyć w lepszych wa-
runkach aniżeli proste kobiety,
łatwiej otrzymują lepsze towary w
sowieckich sklepach, mogą miesz-
kać w wilach, mają samochody,
jeżdżą do kąpieli i t. d. Krótko po-
wiedziawszy, żony komisarzy so-
wieckich dzięki stanowisku swych
mężów, mogą mieć to, co uzyskać
mogą w państwach kapitalistycz-
nych tylko kobiety rozporządzają-
ce wielkim kapitałem.

Ale w ZSSR. są również kobie-
ty, które wyszły za wybitnych dy-
gnitarzy sowieckich ale nie żyją w
dobrobycie, jaki mogliby ich mę-
żowie im dać. Są to stare bolsze-
wiczki z: przekonania, które prze-
żyły rewolucję i które walczyły o

„selfservice" cieszy się nadzwy-
czajną sympatją wśródAmeryka-
nek, które godzinami całemi prze-
bywają w tych sklepach, gdzie
nikt ich nie krępuje w najulubień-
szem zajęciu kobiecem, w przymie
rzaniu sukien, kapeluszy, obuwia.
A że przy takiem przymierzaniu
zawsze się coś spodoba — więc i
sklepy źle na tem nie wychodzą,

Obecnie system „seliservice“
zaczyna być stosowany również i
w barach i jadłodajniach. Klient
sam bierze sobie tacę i nakrycie,
ładuje na nią, co mu się żywnie
podoba z oonego, bogato za-
stawionego bufetu, poczem na dru-
gim końcu bufetu otrzymuje ra-
chunek i albo płaci go na miejscu,
a wtedy wybrane przedmioty zo-
stają zapakowane, albo spożywa
je w lokalu i płaci przy wyjściu.

Spekulacja
w Sowietach.

MOSKWA, (Pat). Na rynkach
moskiewskich aresztowano ostat-
nio przeszło stu spekulantów, wy-
kupujących produkty u chłopów
i sprzedających je następnie zol-
brzymiemi zyskami ludności.

SPRAWY MIEJSKIE. Folejewski. Komitet obradować taką, którą kiedyś, gdzieś, na- рт lub fab. tak jak nowe życie, które wyklucza wszel. WSzyScy rekrutują się z pośród
— Niedobory miejskie. Ро- będzie nad sprawami związanemi pewno się spotkało. A wszystko dales oneme ki Led iŠaR ira czasu, b: kupców i byli zaopatrzeni wdług dokonanych przez Magistrat Z organizacją trzecich Targów z najsubtelniejszym umiarem, bez czeństwa sowieckiego wymaga bo- _ Jednak kobiet takich jest obecnie falszywe legitymacje członków

obliczeń spadek wpływów podat-
kowych sięga sumy blisko 600,000
złotych. Wobee ogromnej ten-
dencji degresyjnej władze miej:

Północnych, które postanowiono
nieodwołałnie urządzić w począt-
kach jesieni roku przyszłego. W
związku z tem Komitet rozpoczął

zbędnych efekcików. To też ręce
w czasie akcji mimowoli składały
się do oklasku — a po akcie hu-
czało od szczerego brawa.

wiem, aby wszyscy ludzie praco-
wali, Jednak pomimo to i w grani-
cach tych konwencyj małżeństwo
z wpływową osobistością sowiecką

w ZSSR. bardzo mało i stale ich
liczba się zmniejsza. Żony komisa-
rzy ludowych starają się wykorzy-
stać każdą sposobność do popra-

kolektywów rolnych, a niektórzy
nawet w książeczki t. zw, „udar-
ników* (wzorowy robotnik-sztur-
mowiec na froncie pracy).

skie liczą się z tem, że spadek już prace przygotowawcze. — Otoczenie stało mniejwięcej na  mrzynosi d ie mó- wienia swego bytu, aby tylko о- Na zasadzie tych zaświadczeńwyró podiioryeh pie| Z2IGA STOWARZYSZM. savos oiaa ae RUS ės, Ang Tantalo Alkas gelda ТА pętaczy sumę 1 miljona złotych. Wo-
bec tego suma dochodów preli-
minowana na rok budżetowy
1932—33 w wysokości 9,828,389
złotych jest nierealna i jedyną
nadzieję pokłada Magistrat na do-
konanie daleko idących oszczęd-
ności, które mają być osiągnięte
dzięki przeprowadzanej obecnie
reorganizacji pracy oraz redu-
kcjom personalnym.
— Magistrat oszczędza na

najbiedniejszych Onegdaj pre-
zydent miasta dr. Maleszewski

— Zebranie malarzy. We
czwartek, dnia 4 sierpnia r. bież.,
w godzinach wieczorowych w lo-
kalu przy ul, Metropolitalnej 1
odbędzie się ogólne zebranie
członków Chrześcijańskiego Związ-
ku Zawodowego Malarzy w celu
omówienia wciąż wzrastającego w
ich branży bezrobocia.

Teatr I muzyka,
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr Letni w ogrodzie po-Ber-

nardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 15 nie-
odwołalnie ostatni raz po cenach zniżo-

mie. P. J. Wasilewski był b. sym-
patycznym utracjuszem i z wesołą
rezygnacją szukał ratunku dla sie-
bie i firmy. P. Grelichowska wy-
glądała ślicznie, ale grande pe-
cheresse z półświatka to nie w jej
stylu. P. Kamińska, jak zwykle
w rolach komicznych podlotków,
dobra. P. Domański nadto „wy-
czyniał*  librecistę.. Teddy'ego.
P. Marecka kokietowała z powo-
dzeniem, słabsza była gra mimicz-
na w peszeniu się Elli przy kon-
troli papierów sekretarki, Bardzo

kobiety: być żoną wybitnego czło-
wieka. Wi Rosji sow. moc oznacza
tyle, ile pieniądze w państwach
kapitalistycznych. Społeczne sta-
nowisko w Związku Sowietów ma
jeszcze większe znaczenie niż w
innych państwach.

Żony przywódców sowieckich
USACENSKDES ATOTO PYT TRAWA

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 1 sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 12.15: Melodje
Lehara i Kelmana (płyty; 15.35: Kom,
met. 15,40: Audyciż dla dzieci. 16.10:
Muzyka współczesna (płyty). 16.40: Pog.

wych, o jakiem tylko w ZSSR.
można pomyśleć. Chcą być ele-
gancko ubrane, otrzymywać za
pośrednictwem kurjerów dyploma-
tycznych zagraniczne perfumy i
jedwabie, brać udział w premje-
rach oper, wieczorkach tanecz-
nych i wogóle żyć tak, jak żyją no-
woczesne kobiety.

Przy zagajeniu sezonu teatral-
nego w Wielkim teatrze moskiew-
skim loże, w których dawniej sie-
dzieli książęta i przedstawiciele
szlachty obsadzone są obecnie

przemysłowe, odprzedając je z
kolei chłopom za potrójne ceny.

—-—

Bombardowanie
Sławuty.

RÓWNE, (Pat). Donoszą z po-
granicza: zbiegowie z bolszewji,
którzy przekroczyli granicę w
ostatnich czasach opowiadają, iż
przed tygodniem w miasteczku
Sławucie na terenach sowieckichpodpisał wniosek o redukcji 6 nych „Florette i Bifapon”. dobry był woźny Kniepel (trzy) pont. 1r00PK. t 18.00: „Na dalekich Przez komisarzy sowieckich, a bo- wybuchł bunt milicji, która wypo-pacowników. wydziału Podatkowe- Jutro — „Pod zarządem przymuso- gwiazdki w programie). z epizo- kresowych jeziorach” 18,20: Mak i gate stroje ich małżonek są przed- ddedsisia ało, Władzego Magistratu, którzy byli zatrud- S Oza 5 dów —kapitalny typek wpikan- aniaozwoić wpólócena: odczyt  miotem pożądania dziewczyn рго- bolszewickie obstawiły miasto ar-nieni w t. zw. pracy stałodzien- : ziałek” ode. terji subretki Babetty zrobila p.  „tėwski. 1945: Wil kom. sport. 20.00: stych z publiczności, które marzą  tylerjąizbombardowały je, wznie-nej.

Naležy zaznaczyč, že pracow-

dyny raz jako „tani poniedzialek“ ode-
grana będzie wyborna sztuka С. В.
Shaw'a p. t. „Lichwa mieszkaniowa”.

płacił mu się z miejsca tem samem.

Zelwerowiczówna.

— Dosyć

oncert muzyki operetkowej. 20.50: „Ro-
zum czy instynkt", 21.50: Kom. met, 22,40:
Wiad. sport. 22,50: Muz. tan.

na stosie rzeczy, które spadły z biurka.

o ponętnem „komisarskiem mał-
żeństwie.

cając równocześnie pożar.

Rozdział XVIILе 2 : 2 аее — Stać! — zakomenderował kapitan. —Psiakrew! — zaklął pod nosem, — Zabrał. ь Pułapka.
r Pieniądze albo zycie „ tego szukania, niepozwalam. I odmówił wyjaśnień, : Antoni oniemiał,

. -— Ale on właśnie uciekł! — zaprotestował An- Zasypano &0 gradem pytań. 4 — Czy Ripley? — wyjąknął po pauzie. 4
(W kajucie panował straszny nieład. Biurko było toni. — Tym razem nam nie umknie. r Rokas:25i žusczujesz? 3 — Nie powiem — odparł siostrzeniec. — Lepiej,

r 1 Sprzewrócone, inne ruchome przedmioty poprzerzu-
cane tu i tam. Barry leżał na podłodze jak długi z
brzydkim guzem na czole.

Ale Micah Thrumm ulotnił się i tym razem, gdyż
Antoni nie zobaczył w kajucie żadnego obcego czło-
wieka. Naturalnie skorzystał z tych paru sekund
ciemności po wyważeniu drzwi i przemknął się przez
ścisk jak węgorz. Ale nie mógł uciec daleko. Antoni,
wściekły, że siostrzeńcowi stała się krzywda, krzy-
knął: :
— Za nim! 4

— Nigdy! — odparł kapitan. — To jest djabeł,
który potrafi się rozwiać w powietrzu. Wy, chłopcy,
marsz na swoje posterunki! Nie pozwolę uganiać się

pieczni,

„po statku! A panie i panowie, proszę wracać do swo-
ich kajut i pilnować się. Pański siostrzeniec — zwró-
cił się do Antoniego — już przychodzi do siebie. Nic
mu nie będzie, Może już jaki okręt zobaczył nasze
rakiety i płynie nam z pomocą. Przesadzę na niego
wszystkich oprócz załogi i będziecie państwo bez-

Antoni pomyślał, że jeżeli była jaka szansa schwy
„tania Thrumma to tymczasem przepadła.

— Czy go widziałeś?
— Czem on cię zdzielił? (Georgina). `
— Niczem mnie nie zdzielił — odpowiedział na

ostatnie pytanie Barry. — Bądźcie tacy dobrzy i
wróćcie do swoich kajut, Georgino, zabierz ojca do
kajuty wuja i zostańcie razem, Ja muszę pomówić z
wujem som na sam.

Nie pomogły protesty. Barry, nieugięty jak ska-
ła, wyprosił wszystkich za próg groźną miną. Ostatni
wyszedł Jones i Antoni zamknął za nim drzwi.

żeby wuj nie wiedział.
—Dlaczego?
Antoni poczuł, że ta tajemniczość ze strony sio-

strzeńca zaczyna być dla jego skołatanych nerwów
ostatnią kroplą udręczenia.
— Boby wuj wszystko zdradził — objaśnił mło-

dzieniec. — I pułapkaby się nie udała.
—Ale jeżeli wiesz, kto to jest...
— Wiem, ale nie mam dowodów.
— Więc masz jeszcze wątpliwości? — zapytał

złamanym głosem Antoni.
— Żadnych — odpowiedział Barry. — Miałem„— Niech wuj zarygluje — rzekł Barry. — Jeżeli

rygiel cały.
Antoni zasunął rygiel.
— Teraz — rzekł Barry — niech wuj mnie tylko

słucha, a za pół godziny Micah Thrumm będzie w na-
, szych rękach.

— Czy wiesz, gdzie on jest?
— Nie — odparł ku zawodowi wuja Barry —

ale wiem, kto on jest, a to ważniejsze.

I pochwyciwszy pod ręce Weytha i Vallance'a
ruszył energicznie ku drzwiom.

Przyłączyło się do nich kilku majtków, którym
tak zasmakowało to polowanie, że pomimo grozy sy-
tuacji, wrzasnęli radośnie i podwiązali spodnie, żeby
im nie krępowały swobody ruchów. Jeden z nich za-
pomiał z tej uciechy o godności swojej, czy też Anto-
niego, bo krzyknął: „Cholera, bracie!” i trzepnął go
potężnie w plecy. Antoni, podniecony chwilą, od-

dowody w ręku jeszcze przed dziesięcioma minutami,
ale mi je zabrał.
— Kiedy uciekł?
— Dosłownie nie uciekł — wmieszał się popro-

słu między was.
, — Czy to kto z załogi? — zapytał Antoni, ucie-

kając się z desperacją do taktyki, stosowanej w „zga
dywanych” grach, bardzo popularnychzajego mło-
ości — Czy z nas?

— Jak kapitan uważa — rzekł,

— Naturalnie, Teraz idę na mostek.
,  Kajuta zaczęła się wypróżniać. Zostały tylko ko-

biety, Billings, Ripley i strasznie zmizerowany Jones,
Dorcas i Georgina zajęły się Barry'm, który wkrótce
otworzył oczy i rozejrzał się po obecnych, przerzucił
nogi przez krawędź łóżka (przenieśli go na nie Bil-
lings i Antoni) i usiadł. Oczy jego zatrzymały się
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Olimpiada — TOyr de France — Puhar Davisa.
Nie jest to zapewne dziełem z, każdym zawodnikiem pędzi raj w Paryżu rozegrano po raz

przypadku, że wczoraj mieliśmy  |upsusowe auto, które wiezie mu dwudziesty trzeci puhar Dawisa.
na obu półkulach świata niebywa-

łe wydarzenia sportowe.

Zbiegły się z sobą z matema-

tyczną ścisłością trzy terminy.

W. odległej Ameryce, na którą

skierowana jest uwaga całego świa

ta sportowego otwarto i rozegrano

pierwszy dzień Dziesiątych Igrzysk

Olimpijskich. W słonecznej Kali-

fornji rozpoczęła się walka 50 na-

rodów, rozpoczęła się walka 1500

zawodników, z których każdy ma
równe szanse zajęcia pierwszego

miejsca. Dziś 50 państw żyje na-
dzieją, że nadejdzie błyskawiczna
wiadomość o sukcesach ze sadjonu
w Los Angelos.

Tam powiewa dziś majestatycz
nie las sztandarów. Co chwilę zry-
wa się przeciągły, entuzjastyczny
okrzyk, tłumnie zebranej publicz-
ności, który wita nowych mistrzów
świata.

Tak dzieje się na nowym kon-
tynencie. Zdawało się, że u nas
wszystko ucichnie, że stara Europa
przysłuchiwać się tylko będzie od-
głosowi olimpjady, ale stało się ina
czej. Akurat w samym dniu rozpo-
częcia Igrzysk dała znać o sobie i
Europa.

Autorytet Olimpjady zostanie
zapewne nienaruszony, ale w każ-
dym bądź razie dwie pierwszo-
rzędne imprezy jakie wczoraj od-
były się w Paryżu zmniejszą nieco
zainteresowanie Igrzyskami i na
chwilę zmuszą do zwrócenia uwa-
gi tych samych nawet sportowców,
którzy przebywają obecnie na
stadjonie w Kalifornii.

Europa daje znać o sobie. Wczo
raj mieszkańcy Paryża wylegli
tłumnie na ulice by witać powra-
cających z czterotygodniowego wy
ścigu dokoła Francji najlepszych
kolarzy, którzy walczą w ten spo-
sób o długo i nawet bardzo długo”
dystansowe mistrzostwo świata,

bo cała trasa z Paryża, przez Al-
zację, Lotaryngję, Pikardję i znów
do Paryża wynosi 4.344 klm.

Tour de France jest największą
imprezą kolarską świata i bardzo
dobrze złożyło się, że akurat odby-
ła się ona w tym samym terminie
co i olimpjada, bo w Igrzyskach
Olimpijskich czegoś podobnego nie
mamy i mieć nie będziemy.

Wyścig kolarski dookoła Fran-
cji gromadzi zawsze na starcie w
Paryżu przy Łuku Triumialnym
najlepsze zespoły: Włoch, Belgji,
Niemiec, Francji i Szwajcarji. Ko-
larze z Paryża w kolejnych eta-
pach mniej więcej przeciętnie po
300 klm. dziennie jadą przez Caen,

- Dinan, Brest, Bayonne-Pan, Lu-
chon, wspinają się na niebotyczne
Alpy, na Col d'Aubisque, muszą
pokonać ośnieżone szczyty Tour"
malet. Z alpejskich szczytów po
jednym dniu odpoczynku uczęstni-
cy „Tour de France“ zježdžają na
równiny nadmorskie, do Marsylji,
by przez Niceję wrócić znów do
Paryża, by pod Łukiem Triumfal-
nym zakończyć gigantyczny wy-
ścig.

Ma się rozumieć, że zwycięża
ten, który ma najlepszy czas
wszystkich etapów.

Paryż już po raz dwudziesty
szósty żegnał i witał bohaterów
stalowych rumaków.

Nic też dziwnego, że taki wyścig
jakim jest Tour de France otocza-
ny jest w sporcie specjalnemi
względami, a poszczególne pań-
stwa starają się bardzo o sukcesy
w tym wyścigu.

Któż nie zna takich nazwisk
jak: Binda, Hamerlynck, Pelissier,
albo nazwiska obecnego leadera
Leducqa. Nazwiska te we Francji
iwe Włoszech są tak pospolite,

jak u nas Kusociński, Konopnicka,
albo Bronek Czech.

Wszystkie dni wyścigu są dla
całej Francji wielkiemi wydarze-
niami. Codzień wieczorem po skoń
czónym biegu we wszystkich wię-
kszych miastach Francji tysiące
gazet wydaje specjalne dodatki z
ostatniemi wiadomościami z trasy.
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Dziś! Dowcip! Humor! i błyska-
wiczne tempo w filmie p. t:

požywienie, pomoc i radę.

Wi wyścigu uczęstniczą często

całe rodziny, bo przecież jest co

przeżywać i na co patrzeć. Leżące

na trasie wyścigu miasteczka Fran

cji przyozdabiają się w chorągwie.

Tworzą się specjalne obywatelskie

komitety przyjęć zawodników. ©

W dniu zakończenia wyścigu

niezliczone mnóstwo głów zalewa

ulice Paryża. Tłum porywa na swe

ramiona zwycięzców biegu, wzno-

sząc na ich cześć potężny okrzyk.

Wczoraj właśnie witano z kwia

tami faworytów, którzy pedałami

wykręcili ostatni 4.344 kilometr,

którzy z uśmiechem na ustach

wpadli na rozpiętą taśmę wyścigu
Tour de France.

Ale wczoraj prócz gigantyczne-

go wyścigu odbyła się w Paryżu

jeszcze jedna ogromna impreza
sportowa, która rozmiarami swemi

przewyższa wszystkie inne, Wczo-

Mieliśmy więc i w drugiej gałę-
zi sportu, której nie wprowadzono
do programu Igrzysk Olimpijskich,
walkę o mistrzostwo świata.

Rozgrywki tenisowe o puhar
Dawisa mają już dzisiaj kolosalne
znaczenie nietylko sportowe, ale
nawet ogólne, znaczenie politycz*
ne.
Tak właśnie się stało, że akurat

zbiegły się z sobą wszystkie trzy
terminy największych imprez świa
ta. Olimpjada — Tour de France i
Puhar Dawisa. Europejczycy poje-
chali do Ameryki i stamtąd ocze-
kują z biciem serca i niecierpliwo-
ścią każdej wieści, a Amerykanie
przyjechali do Europy, by u nas
walczyć o pierwszeństwo w spor”
cie tenisowym.

Wszystkie te trzy sportowe
wydarzenia mają już swoje bogate
tradycje.

Ja. Nie,

 

Przed mistrzostwami w pływaniu.
Sport pływacki w Wilnie znaj-

duje się wciąż w bardzo trudnych
do rozwiązania technicznych wa-
runkach, które idą w parze z roz-
wojem, popularnością i poziomem,
jak mówią lekarze, najzdrowszym

sportem.
W pływaniu zrobiliśmy w tym

roku wielki postęp, ale mimo to
stoimy wciąż na martwym punkcie
w sprawie budowy basenu pły-
wackiego.

Zapewne dużo w tem jest przy”
czyn ogólnych, ale dużo też i błę-
dów popełnionych przez centralne
władze sportowe, które nieraz roz
rzutnie szafują tysiącami złotych,
wydając na mniej potrzebne inwe-
stycje, niż na powstanie koniecz-

nej w Wilnie pływalni.
Przed nami są zawody pływac-

kie o mistrzostwo Wiilna. Nie wi-
dać jedna ze strony organizatorów
żadnej inicjatywy i jakiegokolwiek
zainteresowania.

Zarząd związku pływackiego
rozjechał się i praca wstrzymała
się. Jest to zresztą objaw, jaki
obserwujemy od kilku lat. Wtedy
śdy zarząd najintensywniej musi
pracować, będąc w pełni sezonu,
to akurat nikogo nie widać przy
pracy. Każdy składa winę na dru-
giego i tak mija dzień po dniu, aż
nareszcie panowie organizatorzy

doczekają się zbawiennej jesieni,
kiedy już rzeczywiście nic prawie
nie trzeba robić.

Dawaliśmy przecie w swoim
czasie pływakom wileńskim dużo
inicjatywy. Można było jakoś i
bez luksusowego basenu nieco oży
wić beznadziejnie martwy sezon,
organizując szereg propagando-
wych imprez na Wilji, ale cóż kie-
dy nikogo absolutnie losy pływac-
twa wileńskiego nie interesują.

Nie można ograniczyć się kur-
sami pływackiemi w Trokach, za-
pominając o tych licznych zawod-
nikach, którzy bez żadnej opieki
pozostali w Wilnie. Pomińmy na-
wet zawodników, ale przecież,

moim skromnem zdaniem, trzeba
zaopiekować się nareszcie tymi,
którzy chcą nauczyć się prawidło-
wo, narazie chociaż jakoś trzymać
się na wodzie. Trzeba więc organi-
zować lekcje pływania. Musi być
bezpłatny codzień instruktor, któ-
ry uświadomiłby każdego analfa-
betę o zasadach pływania. Wyniki
takiej pracy wydadzą cenne owo-
ce.

Nie chodzi nam w danym wy-
padku o zamknięte grona uczą-
cych się pływać, nie o kurs tu cho-
dzi, ale o pewien nadzór nad mło-
dzieżą i nad ludźmi nieco starszy-
mi wiekiem, którzy nieco jeszcze
większej wymagają staranności i
uwagi.

Wszystkie te rzeczy można
moim zdaniem przeprowadzić cho-
ciażby na tych samych naszych
skromnych basenikach pływackich
na Wilji, do których niektórzy nie
mają całkiem zaufania, mówiąc, że
w nich brudna jest woda i dlatego
nawet postanowiono nie robić żad-
nych zawodów w basenie 3 B. Sap.

Przeciwnicy jednak basenu 3
B. Sap. zapominają, że w wodzie
tej codzień trenuje się moc pływa-
ków i nic im absolutnie złego się
nie stanie jeżeli oni w niedzielę, w
dniu zawodów jeszcze raz skoczą
do tej zmętniałej nieco wody. Bo
jeżeli rzeczywiście woda w base-
nie 3 B. Sap. jest tak brudna, że za
graža jakąś chorobą, to w takim
razie basen ten trzeba stanowczo
zamknąć i na treningi i na zawody.

Uważam, że dla propagandy
sportu pływackiego należy jak naj-
częściej organizować zawody i to
zawody publiczne, ale nigdy tak
daleko jak w Trokach. Musimy
również rachować się z tem, że
pływacy nasi, są w większej części
uczniami, a przejazd do Trok kosz-
tuje 4 zł. Na przyjemność tę nie-
każdego stać.

Tegoroczne zatem mistrzostwa
stają pod znakiem dużego zapyta-
nia. Zawodnicy codzień trenują w
basenie 3 B. Sap. Termin wyzna-
czono na 8 sierpnia, ale pozatem
nic więcej dowiedzieć się nie
można. Czy zawody odbędą się w
Trokach, w N. Wilejce, czy wre-
szcie u nas w Wilnie?

Walka we wszystkich konku-
rencjach zapowiada się interesu-
jąco, źwłaszcza, że rozegra się w
tym roku ciekawa rywalizacja
między poszczególnymi klubami,
które walczyć będą o każdy punkt.

Policyjny Klub Sportowy broni
tytułu mistrzowskiego, a zdobyć
go chcą: 1 p. p. leg., Pogoń, Wil.
EW Z. AE KOS5G:5:pzp: legi S:
M.P.

Na starcie ujrzymy starychi
nowych mistrzów.

Za tydzień zobaczymy jak to
wszystko będzie wyglądać.

Ja. Nie.

Tenisiści polscy w Rydze.
RYGA. Odbywa się tutaj wielki

międzynarodowy turniej tenisowy
z udziałem tenisistów: Czech, Li-
twy, Niemiec, Polski i Łotwy.

Polska reprezentowana jest
przez braci Maksa i Jerzego Sto-
larowych.

Po szeregu spotkaniach, które
już się odbyły, daje się wyczuwać,
że zwycięży któryś ze Stolaro-
wych, zwłaszcza, że wczoraj po-
konał Maks Stolarow łatwo gracza
Czechosłowacji — Marszaweggo

CENY od 40 groszy. Najbardziej atrakcyjny program.
1) Po raz pierwszy ROSYJSKI FILM ARTYSTYCZNY!
2) Wznowienie wielkiego przeboju polskiego

w-g genjalnego dzieła St. Zeromskiego „Wiatr od Morza ©

6:2, 6:2.
Rozgrywki tenisowe cieszą się

ogromnem powodzeniem. Codzień
na kortach gromadzą się tłumy
widzów. Największą uwagę zwra-
cają na siebie Polacy i Czesi.

Na ostatniem miejscu znajdują
się tenisiści Litwy, którzy wciąż
przegrywają.

Finał turnieju i rozdanie na-
śród odbędzie się we wtorek,
2 sierpnia.

W Tajdze Sybiru (kajdany

Ма 1-зту seans ceny zniżone. Ceny ой 40 gr.

AKUSZERKA

AKUSZERKI i šMIALOWSKA

L iii r ai

«Karjera Dolly>
wczęcą świeżością i porywającym temperamentem DOLLY HAAS. Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Lombar:
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DZIENNIK WILEŃSKI

Wzruszająca opowieść miłosna
w wyk. najwybitn. artystów.

Marja Malicka, Adam Brodzisz, Eug.
Bodo, Kazimierz Junosza-Stępowski.

L. Wojtkiewicz (Sokół) mistrzem
i rekordzistą pięcioboju.

Miałem wrażenie, że i ja przy-
najmniej raz będę miał wielką
przyjemność, bo przecież czy nie
jest przyjemnością pisanie o no-
wym rekordzie Polski, ustanowio-
nym przez dobrze znanego, przez
swego zawodnika. Ale zabrakło
jeszcze troszeczkę większego wy-
siłku i przyjemność, która mogła
nawet stać się ogólną radością
wszystkich sportowców  wileń-
skich, znacznie się zmniejszyła.

Rekord Polski został nienaru-
szony. Asom naszym zabrakło
kilkunastu centymetrów w skoku
wdal, kilku metrów w dysku i stu
punktów w ogólnym wyniku, do
skreślenia z tablicy rekordów wy-
niku ustanowionego przez Cejzika
w 1927 roku we Lwowie.

Rekord został nienaruszony,
ale pojedynek dwóch rywalizują-
cych z sobą poważnie zawodników
przyniósł nam sensacyjny finał
walki.

Było to tak:
Wiczoraj rano na starcie pięcio-

boju lekkoatletycznego 0  mi-
strzostwo Wilna stanęło dwóch
zawodników, każdy z nich jest
o wyrobionej już marce.

Wieczorek pokusił się o re-
kord Polski. Miał on przed kilku
dniami wspaniałe wyniki, to też
zupełnie śmiało myślał o rekor-
dzie, ale niestety poślizgnęła się
mistrzowi noga i porządnie dał mu
się we znaki pech.

Wojtkiewicz o rekordzie Polski
dotychczas może tylko śnił, uśmie-
chając się do niego od czasu do
czasu. poważnie o nim jeszcze nie
myślał i na starcie stanął jedynie
tylko z myślą sprawdzenia swych
sił, celem porównania siebie z
wielkim talentem Wieczorka.
W pierwszej konkurencji w sko-

ku wdal ani Wieczorkowi, ani
Wojtkiewiczowi nie idzie. Wieczo-
rek, speszony przekroczeniami,
uważnie wymierzył sobie rozbieg
i oddał trzy bardzo uważne skoki.
Ma się rozumieć, że wpłynęło to
na wynik. Wojtkiewicz niczem nie
ryzykował, wstrzymał go jednak
w powietrzu lekki wiatr. Wieczo-
rek ma 6 mtr. 55 cm., a Wojtkie-
wicz 6 mtr. 28 cm.

'W| drugiej konkurencji, w rzu-
cie oszczepem karta znacznie się
odwraca i do głosu dochodzi tutaj
doskonale usposobiony Wojtkie-
wicz. Wieczorek zaś przed samym
wyrzutem oszczepu niepotrzebnie
skręca w bok i niski nadaje kąt
oszczepowi. Wojtkiewicz ma 54
mtr. 48 cm., Wieczorek 49 mtr.
88 cm. Była to najładniejsza kon-

Sześć piłek w
Mieliśmy wczoraj tylko dwa

mecze piłkarskie o mistrzostwo
Ligi.
W Warszawie Legja znów prze-

grała ze słabą Warszawianką 2:1.
Bramki zdobyli Pyszkowski 2 i
dla Legji honorową bramkę strze-
lił Nawrot. Legja zupełnie niepo:
trzebnie straciła dwa punkty, ale
cóż temu poradzić.

Francja — Ameryka
W Paryżu zakończyły slę już

ostatecznie rozgrywki finansowe
o puhar Dawisa. Po szeregu nie-
spodzianek ze strony Niemiec pu-
har znalazł się znów w posiada-
niu Francuzów, którzy po nad-
zwyczaj ostrej walce, a ofiarnej
ze strony Barotry, potrafili udo-
wodnić, że Francja ma obecnie

kurencja dnia. W ogólnej punktacji
zaczyna prowadzić Wojtkiewicz.

Zawodnicy stają na starcie 200
mtr. Wieczorek, mając wewnętrz-
ny tor, liczy, że grubo nabije
Włjtkiewicza i w ten sposób
nadrobi utracone punkty, ale los
chce jednak inaczej. Z dołków
obaj wychodzą razem. Cały czas
prowadzi Wojtkiewicz, na prostej
dochodzi do nich Wieczorek i
obaj biegną pierś w pierś. Na
taśmie nieznacznie wysuwa się
Wojtkiewicz, wygrywając bieg: w
czasie 24 sek., Wieczorek zaś
ma 24,2 sek.

Prowadzi więc w dalszym ciągu
Wojtkiewicz. Wieczorek nic so-
bie z tego nie robi i liczy na dysk.

Rzeczywiście rzut dyskiem u-
daje się lepiej  Wieczorkowi.
Wszystkie trzy rzuty ma on dalsze
od Wojtkiewicza i w ogólnej
punktacji sytuacja narazie wy-
równała się. Wlieczorek ma 37
mtr. 4 cm., Wojtkiewicz zaś zała-
mał się psychicznie i kompromi-
tujący dla siebie ustanowił wynik
rzutem 32 mtr. 98 cm. rzucając
kiedyindziej stale grubo więcej.

Wiszystko miało więc zależeć
od biegu 1500 mtr., który jest
piętą Achillesową obu zawodni-
ków. Wojtkiewicz jednak od dłuż-
szego czasu specjalnie tę konku-
rencję trenował i z mniejszą oba-
wą rozpoczął ostatni akt walki.
Obaj zawodnicy biegną jeden za

drugim. Wojtkiewicz. prowadzi
Wieczorka, ale na ostatniem okrą-
żeniu odrywa się od niego i wy-
raźnie biegnie na czas, chcąc
Iepszy ustanowić wynik. Na taśmie
czas jest 4 min. 41 sek. Wieczorek
zaś ma, jak na wiatr i na słabą
konkurencję, bardzo dobry wynik
4 min. 58 sek., ale nic to już nie
mogło pomóc.

Zaczęło się obliczanie punk-
tów.

Po chwili jest już wiadomem,
że młody Wojtkiewicz z Sokoła
zwyciężył swego nauczyciela,
mistrza i trenera Wieczorka z
3 B. Sap.

Wojtkiewicz nazbierał 3.502.910
punktów. Wynik ten jest nowym
rekordem Wilna, ale gorszy jest
en od rekordu Polski o przeszło
sto punktów.

Wieczorek został zdetronizo-
wany, ma on 3.472.115 pkt. Przy-
puszczać należy, że Wieczorek nie
da długo czekać na poprawienie
swego wyniku i przy pierwszej
okazji postara się jeszcze raz dać
lekcję swemu uczniowi.

ligowej bramce.
W Krakowie mieliśmy również

swego rodzaju sensację, bo 22 p.p
z Siedlec pokonał byłego mistrza
Polski Garbarnię 2: 1.

Oba te mecze nie wpłynęły
na zmianę prowadzenia w Lidze.
W dalszym ciągu na pierwszym
miejscu kroczy Cracovia, przed
Pogonią.

3:2.
najlepszych tenistów, którzy z sy
nami Ameryki, z zastąpcami Til-
dema po trzech dniach emocjo-
nujących rozgrywkach przy nie-
notowanym jeszcze tak ogro-
mnem zainteresowaniu ze strony
publiczności przechylili szalę zwy
cięstwa na swoją stronę, zatrzy-
mując ponownie puhar w Paryżu.

Mistrzostwa piłkarskie Wilna pod
znakiem zapytania.

1 p. p. leg. remisuje z 6 p. p. leg. 2: 2.

Mamy znów jeszcze jedną wiel-
ką niespodziankę. Przerwała się
nudna, melancholijna ceremonja
załatwiania formalności przez zgó-
ry wiadomy przed meczem wynik.

Właśnie miała, się wczoraj od-
być jedna z takich ceremonij. Bo,
któż mógł przypuszczać, że prze-
rwie się zwycięski pochód piłka-
rzy 1 p. p. leg, którzy już tak

różne

i Sprzedaż į= z
OKAZYJNIE!
pozostałe z licy-

W roli tytułowej nowa gwiazda pierwszej wielkości tacji rzeczy oraz samo-
czarować będzie niewysłowionym urokiem dzie- chody sprzedaje tanio !

ul. Biskupia 4, ®
tel. 14—10. Od 9—2 I od

245 —0 o

blisko znaleźli się upragnionego
celu, tak blisko zdobycia mistrzo-
stwa. Tymczasem skromna dru-
żyna benjaminka A-klasy wileń-
skiej płata tigla i niespodziewanie
odbiera faworyzowanym kandyda*
tom na mistrzów jeden cenny
punkt, ten właśnie punkt, którym
1 p. p. leg. prowadził akurat przed
Makabi.

na rozmiękczenie móz- pani,
wačl“

ka się
był on jeszcze inwalidą".

Dino Al. LWIERZYŃSKIEGO.
2 1

USSIEOETREIESIS
Mieszkania

i koje

Poszukują mieszka
4-5 pokojowego. pożą-
dane wygody. Oferty z
podaniem ceny uprasza
się składać w  Admini-

„Takiemu człowiekowi
dajesz swą córkę? Prze-

6 p. p. leg. podkreślił swoją
dobrą formę, bo przecież nie mo-
żemy powiedzieć, że 1 p. p. leś.
w słabej znajduje się formie, gdyż
nikt nie może przypuszczać, żeby
wojskowi z 1 p. p. leg. byli tak
pewni i nie trenowali przed czeka-
jącemi ich rozgrywkami o wejście
do Ligi. х

Mecz przez caly czas byl pro-
wadzony ostro i nerwowo. Sędzia
p. Kac nie mógł nawet utrzymać
temperamentu niektórych graczy,
którzy pozwolili sobie na szereg
mało sportowych pociągnięć, a
cięgłe atakowanie przez Naczul-
skiego bezbronnego bramkarza
6 p. p. leg. było niesmaczne.

Do przerwy „szóstacy” prowa-
dzą szturm za szturmem, stwarza-
jąc szereg niebezpiecznych sy-
tuacyj. Bramki zdobywają Birn-
baum i niezawodny Hajdul. Dla
1 p. p. leg. strzela Longin Pa-
włowski, a druga bramka wpadła
cudem — przez nieuwagę obroń-
ców.

1 p. p. leg. wystąpił bez Cho-
wańca, a w końcu gry walczył
tylko w 9, gdyż przedtem zszedł
Bilewicz, a potem Jarmołowicz.

Po meczu tym sytuacja w punk-
tacji ogólnej jest pod wielkim zna-
kiem zapytania.

Obecnie Makabi ma tyleż
punktów co i 1 p. p. leg., ale mó-
wią, że Makabi ma grzeszki z
Samsonem i mogą być jej mecze
unieważnione.
W każdym bądź razie decydu-

jący mecz między 1 p. p. leg. a Ma-
kabi zbliża się. Już za tydzień bę-
dziemy ostatecznie mieli nowego
mistrza, Wilna, który stanie do
boju z piłkarzami innych okręgów.

Drobne wiadomości.
We Lwowie Pogoń pokonała

drużynę węgierską 1:0 Bramka
padła w pierwszej połowie.
W Krakowie w zawodach hip-

picznych vo mistrzostwo armji
zwyciężyli kawalerzyści 3 p. strzel-
ców konnych przed 14 p. ula-
nėw, 16 p. ul. i 4 p. ul. z Wilna.
Ponadto w prėbie wytrzymalošci
konia zwyciężył indywidualnie
rotm. Kulik z 4 p. uł.
W Poznaniu w zawodach pły-

wackich wzięło udzial 80 sportow-
ców. Zwyciężył Antowiach.
W zawodach kolarskich Olecki

z Legji uzyskał na 100 kim. wspa-
niały czas 2 godz. 49 min. 59 sek.
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MONETY Z WIZERUNKIEM
HITLERA NA POMORZU.
Potrzebując pieniędzy na pro-

pagandę wyborczą, wypuścili przy”
jaciele Hitlera, wielcy przemysłow
cy, kilka miljonów sztuk monet z
sztucznego srebra, które jawnie
sprzedają po 1 marce za sztukę.
Jedynka na tym fałszywym pie-
niądzu wystylizowana została ze
sfastyki, połamanego krzyża pierw
szych kacerzy czyli heretyków,
Drogą pośrednią przez Gdańsk —
jak donosi „Dziennik Bydgoski” —
dostały się „pieniądze Hitlera“
(Hitler-Geld), na polskie Pomorze.
Niemieccy kupcy handlują niemi
potajemnie płacąc w Gdańsku pół-
tora guldena, a żądają w Polsce 2
i pół złotego. Przeznaczenie tych
monet, o nieustalonej zawartości
kruszcu jest przeważnie pamiąt-
kowe. Napisy niemieckie „Cześć
Hitlerowi, odnowicielowi Niemiec”
z jednej, a uwaga „Ja również ро-
magałem'' — z drugiej strony mó-
wią same za siebie. Najwięcej tych
monet spotyka się u Niemców w
okolicy Skarszew, Kartuz, Wejhe-
rowa i Pucka, kilka sztuk przedo-
stało się do Tczewa.
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