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Po stłumieniu rewolty w Niemczech
Całokształt obecnej sytuacji.

PARYŻ. (Pat) „Le Petit Parisien*
w następujących słowach reasumuje oddziaty szturr'owe i ich sztaby ge- skie zaznaczają, że rozstrzeliwania
obecną sytuację polityczną w Niem-
czech Wydarzenia te wzmocniły

nia, z drugiej strony protestujące

„neralne, które szukały rewolucyj:
nych rozwiązań obecnego kryzysu.

prowizorycznie sytuację kanclerza Reżim będzie obecnie się opierał
Hitlera, zńaczenie Reichswenry, od- |przedewszystkiem. na armji, tajnej
$rywa:ącej rolę arbilra, również policji, na S, Ś. i armji brunatnej,
wzrosło. Do zwyciężonych należy z która powróci z wakacji w stanie

jednej strony grupa von Pappena,| przesilenia.
prowizorycznie zmuszona do milcze-|

BERLIN. (Fat). Wczoraj wieczo- mieckiego, było naruszone i wysta-
rem min. propagandy Rzeszy Goeb- j wione na niebczpieczeństwo, wsku-
bels, wygłosił przez radjo mowę, w iek intryg, pozbawionych wszelkich
której uzasadnił . konieczność akcji
Prowaizonej pad osobistem kierow-
nictwem Hitleca, przeciwko człon-
kom spisku, oskarżając ich, że dla
zaspokojenia arbicji nie coinęli się
Przed nawiązaviem stosunku z mo-
carstwemi zagrznicznem i przed usi-
owaniem  pokrzyżowania planów
Hitlera. Minister oświadczył, że koła
reakcyjne, które były sojusznikami
kliki, musiały zrozumieć; że okres
żąrtów minął i rozpoczęfa się gra na
serjo

Wodz oraz «i, którzy mu są wier-
ni, nic mogą dopuścić, aby ich dzie-
ło odbudowy, podjęte wśród niesły-
chanych ofiar całego narodu nie-

skrupiłów,  dyletantów  politycz-
| nych. Ci intrygenci powinni obecnie
zrozumieć, co znaczy targnąć się na
bezpieczeństwc państwa niemiec-
kiego. oraz na nietykalność reżimu
|narodowo . socjalistycznego. Spis-
kowcy wezwali na pomoc wrogo wo-

bec nas usposobioną prasę zagra-
niczną, która juž odtygodnią rozpi-
sywała się o kryzysie systemu. Te-
raz piasa ta powinna wiedzieć, gdzie
należy szukać "w Niemczech siły i
autorytetu, t że nigdyi nigdzie żaden
rząd nie stat tuk mocno jak nasz i
nie miał kierownika o takiej odwa-
dze osobistej jak kierownik Niemiec.

Reerganizacja oddziałów szturmowych.
BERLIN. (Put). Premjer pruski

Goeriug wydał następujące zarzą-
dzenie. Przywódca grupy SS. gen.
policji Dalueyie „otrzymał pełno-
mocniztwo do wydawania odpowied-

z miarodajner:: czynnikami partji
S.S. w sprawie reorganizacji grup

|S. A. na teren'e Berlina, Branden-
burgji -Pomorze -Marchji Wschod-
niej i Siąska,

nich zarządzeń w porozumieniu się |

Zakończanie <Czystki>.

"miecki przez

„ BERLIN. (Pzt). Urzędowo komu-
nikują: „Czystka” została wczoraj
wieczorem zakończona. Dalsza ak-
cja w tym kierunku nie będzie się

odbywała. (Wi całym kraju panuje
zupełny spokój : ład. Cały naród o-
powiada się za wodzem.

Przewidywane dalsze egzekucje. :
"LONDYN. (Pat). Reuter donosi z

Berlina, że prawdopodobnie w ciągu
bieżącego tygodnia odbędą się je-
szcze dalsze egzekucje przywódców
szturmówek. Ubecnie trudno jest
jeszcze otrzymać dokładne informa-
cje co do nazwisk 10 osób rozstrze-
lanych wczoraj Wymieniane są prze

, dewszystkiem nazwiska von Alvens-
lebena, przyjaciela von Papena oraz

jego osobistego sekretarza von Bo-
sego. Wedle intormacy; agencji Reu-

'tera, w areszciż znajduje się około
200 przywódców szturmowych, któ-
rzy prawdopodcbnie staną przed są-
dem wojennyiw, Kanclerz Hitler,
który znajduje się w Berlinie, jest
rzekomo całkowicie pochłonięty
sprawą przeprowadzenia do końca
czystiki.

Podziękowanie prezydenta Hindenburga.
_ BERLIN. (Put). Urzędowo komu-

Prezydent Rzeszy Hindenburg
wystosował dziś z Neudeck  nastę-

- pującą depeszę do kanclerza Hitlera:
, Z przedłożonych mi' sprawozdań

widzę, że pan przez swoje zdecydo-
wane postępowanie i odwagę z na-
rażeniem swojej własnej osoby stłu-
mit w zarodku wszelkie knowania
zdradzieckie i ccalił pan naród nie-

czeństwem. Wyrażam panu za to
moje z uczuć płynące podziekowa- |

w ręku Reichswehry.
iejmie-|„Figaro“ zapytuje,

czeHitier działał z własnej woli, a
w jakiej legi wpływom  Reichs-
wehry. Niemcy znajdują się obec-
nie w rękach Keichswehry. Hitler|
może zachować pozory władzy, м
istocie stał si; "wiežniem jednego |
czynnika, który obecnie reprezentu-
je siłę i autorytet, Zanim Niemcy
Powrócą do formy cesarstwa, ku!
której się ześlizgują, zajdzie jeszcze
wiele wydarzen

Marcenay w „Le Jour“

PARYŽ. Presa omawia obszernie
wydarzeinią w Niemczech.

‚ Berliński okresponden  „Excel-
siora” twierdzi, że śmierć gen v.!
'Schleichera powala "przypuszczać,
że pewne elementy w armji brunat-|
nej zamierzały powołać go do wla-|
dzy, obalając Hitlera, Jak wiadomo
w styczniu 1932 roku w przeddzień |
objęcia władzy -przez narodowych
socjalistów, gen. Schleicher starał
„się o nawiązanie współpracy z czę-
ścią ruchu narodowo-socjalistycz.
nego.

„ Kanclerz Hitler|

ciężkiem  niebezpie- |

„4
a zadaje;

Pytanie, czy w, ostatnich wydarze-,

Po zastrzeleniu Schleichera.

zdołał przewi- |

nie i szczere u”nanie, Z  najdroż-
«zem pozdrowienie, von Hindenburg.

°

Równocześnie prezydent Hinden-
burg wysłał do premjera pruskiego
generała Goeringa następującą de-
peszę:

Za pańską enerżgję i skuteczne
postępowanie przy stłumieniu  usi-
towania zdrady stanu wyrażam panu
moje podziękowanie i uznanie. Z
koleżeńskiem pozdrowieniem,
Hindenburg.

 
A A

niach Hitler był tym, który prowa-
dził, czy też był tym, którego pro-
wadzono. W każdym razie Niemcy,
oparte na Reichswehrze, nie dają
Francji większych gwarancyj, niż
mistyczne Nienicy pierwszego Fueh
rera,

Koresponde»* „Matin'a” twierdzi,
że obecnie trudno jest określić, czy
kanclerz Hitler w rezultacie praco-
wał dia prawicy czy dla samego sie-
bie, W każdyni razie w Berlinie
istotna władza spoczywa w rękach
Goeringa.

dzieć, żę urlepowanie oddziałów
szturmowych może wywołać bunt i
przeprowadził za jednym zamachem
gruntowne oczyszczenie brunatnej
armji. Cała spiawa sprowadza się
obecnie do tego, czy energiczne re-
presje, zastosowane przez kanclerza,
definitywnie zakończą sprawę, czy
też będą początkiem dalszych wyda-
rzeń, Zależy od tego, czy usunięci
przywódcy posiadali w istocie duże
wpływy oraz czy trzeba: będzie zre-
dukować armję brunatną do mini-
malnych etektywów.

!
von

| Prasa fracuskazo sytuacji w Niemczech.
PARYŻ. (Pat). Dzienniki pary-

przywódców hutlerowskich w ma-
sach robotniczych nie wywarło żad-
nego wrażenia, w kołach
świadczają, że spotkała ich zasłużo-
na kara za pastwienie się nad ludem
niemieckim. Narodowy socjalizm nie

| rozwiązał dotychczas żadnego wiel-
; kiego problemu: polityki niemieckiej.
Zdeklarowana lojalnosė Goeringa i
Goebbelesa może zdaniem  dzienni-
ka okazać się zawodową. Rozwój wy
pw w Niemczech zasługuje na
aczną uwagę. Zainteresowana jest
w nich nietylko Rzesza niemiecka
ale ; cała Europa.

Specjalny wysłannik „L'Intransi-
geant' znany publicysta Touvenin
na podstawie ź.ódeł dobrze poinłor-
mowanych tak opisuje ostatnie wy-
padki w Niemczech: Plan zamachu
stanu przygotowali kpt. Roehm, gen.
Schleicher, von Papen i jego naj-

|bliższy współpracownik w_ dziele
organ'zacyjnym Jung. Spiskowcy
zamierzali 3 bm. obalić rząd Hitlera
przy pomocy kilku puików Reichswe
hry oraz kilku oddziałów szturmó-
wek, które gotowe były zdradzić
Hitlera. 25.6 rząd rzeszy został po-
informowany o spisku, otrzymał na-
zwiska przyszłych ministrów i osób,
które miały byc przez rząd ten roz-

Jung. Następnego dnia rząd otrzy-
mał szczegółowsze wiadomości o
spisku. Na naradzie w pałacu kan-
clerskim w gronie zaułanych posta=
nowił Hitler osobiście rzucić na kar-
tę swoją osobe W. kołach rządo-
wych utrzymuje się przekonanie, że
spiskowcy mie! zapewnioną pomoc
jednego z państw obcych. W nocy z
30/6 na 1/7, kończy dziennik, spisek
został zdławiory krwawą ręką Hi-
tlera.
aaa]

PRASA NiEMIECKA O WYPAD-
 

KACH.
BERLIN. (Wat) — Dzisiejszy

„Voelkischer Beobachier' pisze w
dzisiejszym dodatku  nadzwyczaj-
nym: m. in., že 7ylko głupocie i bra-
kowi zrozumiema dla ludzi i historji
przypisać można łudzenie się, że bu-
dowa nowej Rzeszy mogła się odbyć
bez wstrząsów.

„Deutsche Allgemeine Zeitung”,
który jest do pewnego stopnia orga-
nem! wielkich przemysłowców, przy-
pomina, że Hitler zapowiadając w
parlamencie czystkę, podkreślił, że
w ten sposób pragnie utorować dro-
gę dla tych uczciwych ludzi, którzy
dotychczas trzymali się zdaleka je-
dynie z tego powodu, że nie chcieli
być uważani za karjerowiczów. Z

tych 0- |posel

„Journal des Debats“ donosi, že
z dzialaczy prawicowych aresztowa-
no m. in, człenków Horrenclubu:
von Alvensleben. Gleichen, były

narodowo-niemiecki Stadler i
kpt. Pabst, ktė:y brał udział w słyn-
nym puczu Kappa. Wbrew po-
przednim wiadomościom i informa-
cjom o zamo1dowaniu Grzegorza
Strassera, zapewniają, że w ostatniej
chwili Strasserowi udało
zagranicę. Podobno  Alvensleben
jest rozstrzelany a los innych aresz-
towanych jest nieznany.

Dzis popołudniu ul. Wilhelma
(dzielnica ministerstw) została zam-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

QGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80137.
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Wszystkim tym którzy w ciężkich chwilach pośpieszyli ze słowami pociechy
i obecnością swoją uczcili pamięć Męża mego
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Telesfora Boruckiego
a w szczególności Ks. Kazenikowi Kretowiczowi składam serdeczne

się zbiec | ŁODZ. Pat. Łódzki starosta grodze
|ki komunikuje: w dniu 2 b.m. strej-
kujący robotnicy sezonowi pobu-

knięta cd pl. Kenclerskiego aż do ul.
Pod Lipami silsym kordonem policji.
Wszystkie sąsiednie ulice zostały
zamknięte dla ruchu.

„Journal des Debats' donosi, że
w Berlinie obiega pogłoska, że w ra-
zie śmierci Hindenburga kanclerz
Hitler będzie obwołany Reichsiueh-
rerem i w tych warunkach zajmie pa
łac prezydenta, przyczem Reichstag
na specjalnem posiedzeniu ma przy-
znać mu władzę suwerenną.

"PODWÓJNA OPERACJA.
Socjalistyczny „Populaire*  są-

dzi, że w Niemczech przeprowadzo-
no podwójną operację polityczną. Z
jednej strony chciano pozbyć się nie-

kilku punktach Piotrkowskiej. We-

ŁODZ. Pat.

wik Geyer” S. A. w łodzi.
łość ogłoszona
żądanie.

.

RYGA. Pat.
Z powodu odmowy ze strony Nie-

strzelane. Na iej liście figurować| ez; ю ь 1As г : piecznych elementów lewico-|miec pozwolenia па tranzyt towa-
e Hitler. Rosokę 4 2 wych, które mogłyby pociągnąć za|rėw litewskich ostatnio 4 wagony
BJPICDW: SZPSZAO WAN YZOBRA sobą masy i członków oddziałów

szturmowych, z drugiej strony nie
chciano zbyt ustępować naciskowi
elementów konserwatywnych, 'któ-
rych heroldem był sam v. Papen w
swej ostatniej niowie. +

Berliūski kėrespondent paryskie-
go wydania „New York Herald“
twierdzi,że osiatnie wydarzenia w

becno:ci

w którem oświadczył,

drugim Mussolniim, czy też umie
' tylko świetnie porwać za sobą masy.

BERLIN. (Pat). Według wiado-
mości otrzymenych od korespon-
denta P. A. T, w Thimendori
bracia  Adamowicze

TORUŃ. (Patj. O godz. 16.10 bra-
cia Adamowiczowie odlecieli z To-
runia, odprowadzeni przez 6 samolo- dniem 30/6 utorowana została droga

dla tych, którzy mieli te zastrzeże-
żena Kampama przeciwko defe-
tystom zakończyła się czynem, któ- |
ry usuwając prądy niezadowolone,
otworzył drogę na przyszłość pro-
wadzącą od zawieszenia broni do.
zawarcia pokoju,

PODZIĘKOWANIE PRASIE.
BERLIN. (P.t). Niemieckie biuro

komunikuje: Minister propagandy
Rzeszy wyraził prasie niemieckiej
swoje podziękcwanie za dyscyplinę,
otwartość i nieomylną pewność in-
stynktu, jakie prasa niemiecka wy:
kazała w związku z rewoltą Roehma

WIELKI SPADEK MARKI
NIEMIECKIEJ.

WARSZAWA. (Pat). Dzień dzi-
siejszy zaznaczył się na wszystkich;
giełdach europejskich olbrzymim
spadk'em marki niemieckiej, Dewi-
zę na Berlin uotowano w Warsza-
wie 20U wobec 209.75 w dniu 28 ub,
m. w Zurychu 116,50 wobec 118,75
w dniu 30 ub. m., w Paryżu przy dzi-
siejszem otwarciu 580 wobec 583
przy zamknięciu w dniu 30 ub. m.,
w Londynie w późniejszych  godzi-|
nach :3,37 i pci wobec 13.10 przy.
dzisiejczem otwarciu i 13.07 przy|
zamiknięciu w sobotę, Spadek marki|
niemieckiej został niewątpliwiepo-|
głębiony w związku z nowemi wy-
padkami politycznemi w Niemczech.
Inne dewizy poważniejszych zmian.
nie wykazały, W Warszawie wzmoc.
nił się Medjolan i Londyn a spadł,
Paryż i Zurych Na innych giełdach
Medjolan i Zurych nieco się wzmoc- |

  niły,
tów wojskowych. W Toruniu lotni-
cy przyjęci byli przez korpus oiicer-
ski 4 pułku lotniczego.

Po obiedzie odbyła się uroczy-
stość dekorowania lotników honoro--
wą odznaką 4 p. lotniczego. Zkolei
prezydent miasta Bolt podejmował

Niemczech są oznaką-kryzysu, jaki
przechodził ruch narodowo-socjali-
styczny. Najbi:zsze dni dadzą 'od-
powiedź na pytanie, czy Hitler jest

 

wystartowali |

W Toruniu.

trzymywane przez tenże dyrektorjat,
nie dawały mieszkańcom możliwości
pracy. Wiśród pracowników dyrek- 
do Warszawy o godz. 9.15. Start od-
był się bez trudności. Aparat wkrót-
ce wzniósł się do znacznej wyscko-
ści.

wina. Po krótkich przemówieniach
powitalnych prezydent miasta wrę
czył lctinikom album pamiątkowy
oraz medale pamiątkowe miasta
Torunia. Bracia Adamowiczowie
po wylądowaniu w Toruniu wręczyli
por. Barskiemu odznakę ambasady
polskiej w Ameryce, wybitą specjal-
nie dia pierwszego Folaka, którego
lotnicy spotkają w Polsce.

|lotników w Dworze Artusa lampką|

Na lotnisku w Warszawie,
WARSZAWA. (Pat). W ocze-

kiwaniu na przylot polskich lotni-
ków transatlantyckich braci Ada-
mowiczów zebiały się na lotnisku
kilkunastotysięczne tłumy  publicz-
ności.

Na lotnisku obecni byli również
cioteczny brat Adamowiczów Stani-
sław Wilemski oraz szwagier lotni-
ków Władysław Tomczak.

Samolot „City oi Warsaw“ wylą-
dowai na lotnisku o godz. 17.15. Pu-
bliczność przerwata kordon policji i
pobiegła w stronę samolotu. Tłum

wyniósł na ramionach bchaterskich
iotników w stronę trybun, ciągnąc
jednocześnie samolot wśród entu-
zjastycznych okrzyków „niech ży-

'je', Wobec tak żywiołowego prze-
jawu entuzjazmu wygłoszenie mów
powitalnych okazało się niemożliwe.

Bracia Adamowicze wśród о-
krzyków wsiedli do samochodu, u-
dekorowanego  chorągiewkami 0
barwach narodćwych Stanów Zjedn.
i Polski oraz różami, poprzedzonego

przez samochód p. o. prezydenta
miasta i z całym korowodem samo-
chodów ruszyli do ratusza, $dzie na-
stąpiło powitanie lotników.

WARSZAWA. (Pat). Samolot
braci Adamowiczów zjawił się nad
lotniskiem mokotowskiem, poprze-
dzony przez eskadrę wojskowych
samolotów myśliwskich, o godz.
17.10. Nad lotniskiem towarzyszące
samoloty rozproszyły się. Przy lądo-
waniu eskadra samolotów myšliw-
skich zebrała się ponownie i towa-
rzyszyła po obu stronach samolotu
braci Adamowiczów. 

Rrzejazd iotników przez miasto.
WARSZAWA. (Pat). Przejazd

braci Adamowiczów /samochodem
przez ulice miasta odbywał się
wśród oibrzymiego entuzjazmu pu-
bliczności, która tłumnie zaległa
'chodnki, Policia z trudem torowała
drogę kordonowi
na ktorego czele jechał samochód p.|wiczów tonął w powodzi kwiatów

samochodowemu,

o. prezydenta miasta Olpiūskiego,
dalej Adamowiczowie, za nimi samo-
chód aeroklubu Rzeczypospolitej.
Następnemi samochodami jechaia
rodziaa lotników, poczem w 4 szere-
gach posuwały się niezliczonesa-
„mochody. Samochód braci Adamo-

podziękowania

KORSZE RIZR MISPOSIMTSTYRIOKNES

DEMONSTRACJA ROBOTNICZA W ŁODZI.

 

 

|

 

JANINA BORUCKĄ.

zweniu policji do rozejścia demon
stranci mie podporządkowali sie,
przybierając agresywną postawę wo-

dzeni przez przywódców ruchu strej-|bec policji. Policja zmuszona byla
kowego na zgromadzeniu przy ul. |rozproszyć tłum siłą, przyczem 5
Podlesnej usiłowali tłumnie w licz-|demonstrantów odniosło
bie ok. 500 osób demonstrować w |brażenia ciała.

lekkie c-

Upadłość jednej z największych fabryk
w Łodzi.

W dniu dzisiejszym ,w łodzi.
wydz. handlowy sądu ckr. ogłosił u-|zł. 12,500,000. Firma posiada tkelnię
padłość fabryki włókienniczej „Lud- |oraz

Upzd |becnej chwili 2,000 robotników. W
została na własne |związku z upadłością współwłaści-

Kapitał zakładowy wynosi

przędzalnię i zatrudnia w o-

ciel firmy Robert Geyer zrzekł się
Firma ta należy do najstarszych|prezesury izby przemysłowo-handlo-

i największych firm włókienniczych 'wej w Łodzi.

Tranzyt towarów litewskich
przez Polskę.

Z Kowna donoszą: masła i mięsa Ltewskiego, przezne-
czonego dla Czechosłowacji, zostało
wysłane przez Polskę,

° °

Nowy dyrektorjat Klajpedy.
RYGA. (Pat). Z Kiajpedy dono-,torjatu bylo sporo niedyscyplinowa-

szą: Nowo mianowany dyrektorjat nych i zdemoralizowanych ełemen-
kłajpodzki objął już urzędowanie. tów, o:az dużo « złonków organizacyj
Prezes dyrektorjatu Reizgis w 0- | antypaństwowych. Nowy dyrektorjat

wszystkich pracowników|— powiedział Peizgis — nie zniesie
dyrektorjatu wyśłosił przemówienie,|podobnych ludzi i będzie zwalczał

że nowy dy-|ich wszelkiemi
rektorjat ma przed sobą ciężką pra-|będzie pracował z władzami central-
cę, poprzednie władze bowiem dy-|nemi, stawiając sobie za zadanie ul-
rektorjatu zanizdbały szereg spraw,|żenie ciężkiej sytuacji ludności Kłaj-
antypanstwowe zaś eiementy, pod-; pedy, polepszenie stosunków ekono- -

siłami, Dyrektorjat

micznych i poduiesienie kultury rol-
nej. a 8

В-1а Adamowiczowie zakończyli lot.
Start de Warszawy. rzucanych przez publiczność, zebra-

ną na chodnikach i na balkonach.
O -godz. 18,15 lotnicy przybyli na

ratusz, gdzie prezydeniowa  Ułpiń-
ska wręczyła im wiązankę kwiatów.
Wi gabinecie prezydenia miasta do-
konano zdjęć iotograficznych braci
Adamowiczów, obok których znaj-
dowal: się ambasador Stanów Zjedn.
A. P. Cudahi, gen. Rayski, p. 0. pre-
zydenia Ołpiński i inni
Po krėtkiem cercle lotnicy prze-

szli do sali posiedzeń rady miejskiej,
gdzie nastąpiło powitanie ich. przez
zarząd miasta Warszawy.

Lotnicy © swym przelocie.
BERLIN. (Pat). Korespondent

P. A. T. w Berlinie, pierwszy dzien-
nikarz zagraniczny w Niemczech,
który uawiązał bezposredni kontakt
z braćmi Adamowiczami w miejscu
ich lądowania, odbył o godz. 2.30 w
nocy rozmowy z jednym z lotników
polskich. Samołot wylądował w po-
bliżu Nedlitz - Thiemendori na wol-
nem polu na wschód od miasteczka
Krossen w Marchji Brandenburskiej,
Adamowicz oświadczył, że lotnicy
zdecycowali się na lądowanie wsku-
tek breku benzyny. Lądowanie od-
było się bez tsudności, aparat zu-
pelnie nieucierpial. Lotnicy chcieli
po wylądowaniu wysłać telegram do
Warszawy, ale strażnik miejscowy
oświadczył, że uczyni to sam, nie
pozweliwszy im odchodzić od apa-
ratu. Przyjęcie, jakiego doznali, by-
ło bardzo serdeczne. Początkowo
mieli noc spędzić przy aparacie, jed-
nakże, na nalegania ze strony na-
czelnika śminy, udali się do jego do-
mu, $zie przyjęto ich bardzo go-
ścinnie. Obaj loinicy oswiadczyli, że
czekają chwili, gdy samołot znajdzie
się nareszcie nad ziemią polską.
Dziękowali serdecznie wzruszeni za
zainteresowanie się niemi i wyrazili
radość z powodu, że dziennikarz
polski jest pierwszy, który w obcym
kraju wita ich w języku ojczystym.
Podczas rozmowy lotnicy zaznaczy.
że do wyruszenia potrzebują 20 ga-
lonów benzyny, której obiecał do-
starczyć naczelnik gminy,

/
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„Czarna sobotu„|
Spizysiężenie w Niemczech zo-|

stało stłumione w sposób dotychczas |
nieprastykowany. Frzywódcowspi-|

sku poprostu wystrzelano, nie zada-|

jąc sobie trudu stawienia ich przed

sądem. Pierwotne informacje, oparte|

na komunikatach, nadanych przez

propagandę nemiecką, mówiiy coś o

stawianym oporze przez aresztowa

mych dowódców oddziałów szturmo-
wych. Później zaniechano nawet te-
śo wstydliwego pozoru. Komunikat

o zabójstwie Roehna, głowy sprzy-

siężenia otwarcie stwierdza, że gdy

nie zechciał sam wyciągnąć kon-
sekwencyj ze swej zdrady, to jest
gdy sam nie popełnił samobójstwa,
zastrzelono go.

Prasa zagraniczna słusznie też na-
zywa pamiętny dzień „czarną sobo-

tą' ze względu na ponurą porę tej

krwawej czystxi, jaką kanclerz Hi-

tler urządził w łonie własnej partji i

przytem na osobach niedawno so-
bie oddanych wiernych przyjaciół i
towarzyszy,

Fakt, że spiskowcy nie padli w
walce, ani też nie popełnili samobój-

stwa musi wstrząsnąć opinję poblicz.
ną nietylko w samych Niemczech,
ale też wśród innych narodów, i
zwrócić szczególną uwagę na ten

kraj, w którym: odbywają się tak
niesamowite tragedje, Wypadki so-

botnie w Niemczech sioją na rów-

nym poziomie z krwawemi egzeku-

cjami bolszewickiej czrezwyczajki,

jeśli nie przewyższają ich grozą ze

względu na wyższość kultury nie-

mieckiej w porównaniu z rosyjską.

Ta metoda stłumienia rewolty

jeszcze przed i<j wybuchem wywo-
łała gorące i wprost nieopanowane
obuzenie w kołach politycznych

pobratymczej Anglji. Głosy prasy

wiedenskiej nie ukrywają odrazy i
wstrętu, uważając, że sobotnia tra-
gedja jest tragedją całego narodu

niemieckiego nietylko Rzeszy albo

partji narodown-socjalistycznej, W
Wiedniu panuje powszechne przeko-
nanie, że zwycięstwo Hitlera i Goe
ringa jest zaledwie chwilowe, pozor-
ne. Odegrany został dopiero pierw-
szy alkt tej tragedji, ponieweż prze-

lana krew zrodzi uznanie odwetu i
zemsty i nastąpią dalsze etapy grož-

nej walki,
Nie ulega wszakże wątpliwości,

że kanclerz — wskutek swej szyb-
kiej i bezwzględnej akcji — stłumił
w zarodku spisek ; stał się panem

powslaje pytanie,

jaką zapłaci za to cenę i na jak dłu-

$o umocnił sam'ego siebie.

Do bezlitosnego stłumienia przy-
gotowywanego we własnych oddzia-
łach szturmowych buntu musiał Hi-
tler użyć Reichswerhy i tak zwanej
zieloncj policji. Poczynione zarzą-
dzenia tłumaczono nie tylko faktem
sprzysiężenia, ale także niemoralne-

mi praktykami zboczeńców — do-
wódeów szturmmówek. Słowem ujaw-
niono i daleko posuniętą niesubordy-
nację i rzecz garszą jeszcze, głębo-
ką demoralizację śród elity narodo-
wo - socjalistycznej Hitler zadał
więc cos własnej partii z dwóch
stron. Sam się utrzymał, a nawet

podniosł swój prestiż 1 popularność,
ale podkopał do gruntu podstawę, z

której wyrósł i na której się do o-

statniey chwili cpierał. Jest rzeczą
charakterystyczną, iž о niemoral-

nych praktykach przywódców partji
Hitler wiedział już dawniej. Oszczę-

dzał ich jednak do chwili, śdy wy:
krył śród nich spisek przeciw sobie.
Ilustruje ten szczegół głęboką mo-
ralną  gangrejię, która dotknęła

partję narodowó-socjalistyczną,
Zwycięskie stłumienie rewolt;

przeciw dyktaturze kanclerza nic

rozstrzyga więc na czas dłuższy za

gadnienia władzy w Niemczech

Odsłoniło ono właściwie słabe strc-
ny systemu hitlerowskiego. Przebu-

dowa i planowana gruntowna reor
ganizacja oddziałów narodowo so

cjalistycznych nastręczy wiele tru

dności ze względu na to, że — jak

się okazało -— partja składa się z

zywiołów  przenikniętych sprzeczne

mi ideami i dążeniami. Pogłęb ły je

niewątpliwie wydarzenia krwawej

"czarnej soboty“. Sam kanclerz za-

wisł niejako w pewietrzu. Dokonał

„Czystki“ nie jako wódz we wlas-

nych szeregach, lecz jako najwyższy

kierowoik państwa, nie własnem

partyjnemi siłami, lecz z pomocą
wyłącznie aparatu państwowego. To

może wyglądać trochę na zwycię-

stwo pyrrusowe.

ly w bony jałmożicze „Caritas“,

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
'Tajemnica p. Siawka.

Z okazji św.eżo wygłoszonej mo-
wy p. Sławika o konstytucji przypo-
mina „Gazeta Warsz.* słynne po-
siedzenie Sejmu, na ktorem w ciągu
paru minut teży p, Cara stały się
„ustawą”,

W obozie rządowym zapanował wów-

czas entuzjazm. Według utartego już szablo

nu, posypały się depesze i rezolucje, urzą-

dzono mnóstwo akademij, dzieciom w szko-
lach kazano się uczyć na pamięć uchwalo-

nego pircjektu, tak, jak gdyby był już defi-

nitywną nową konstytucją.

Z diugiej strony w kołach opozycji, nie

orjentujących się dostatecznie w obecnych

stosunach parlamentarnych, przebieg pa-

miętnego posiedzenia Sejmu z dnia 26

stycznia wywołał pewną konsternację. Tak-
że Klu» Narodowy spotkał się z wielu stron

z zar «ami, że nie przewidział tego, co

nastąpiło, że dał się zaskoczyć i wyprowa-

dzić w pole.

Wkrótce atoli zrobiła się dokoła nowej

konstytucji znamienna cisza. Marszałek

Świtalski przez przeszło półtora miesiąca
trzyma! projekt w biurku, nie posyłając go

Senatowi, chociaż zbliżał się koniec sesji.

Na zjazdach i zebraniach  sanacyjnych

przestan: rozprawiać o konstytucji i tylko

p. Sławek przy kilku sposobnościach bar-
dzo wymijająco mówił o dalszych pracach

nad pr:jektem, Zapowiadana przez koła

sanacyjie nadzwyczajna sesja sejmowa do-

tąd nie została zwidana.

I oto po 5 miesiącach p. Sławek
wycofuje projekt „elity”, Okazuje
się, że już przed 5 miesiącami usły-
szał z ust p. Piłsudskiego zastrzeże-
nia co do tego pomysiu. Dlaczego
więc teraz dopiero zakomunikował
je klubowi BB i dlaczego teraz do-

piero postępuje się w myśl tych za-

strzeżeń? Jest to tajemnicą p. Sław-
ka. zj

Prawdopodobrie wkrótce i to się wy-

jaśni. Tymczasem mamy niewątpliwe stwier

dzenie faktu, że projekt konstytucyjny, choć

fermalnie bardzo już daleko zaawansowa-

ny, faktycznie je. ciągle jeszcze przedmio-

tem „gty wojennej zarówno w stosunku do

jak i na terenie samego obozu

rządowego. Narazie pewne osoby są do

niego przywiązane, jako do swego dzieła,
ale nikt nie jest... związany.

opozyw:,

*

Nie przemyślano zawczasu .
Sprawę cofnięcia pomysłu „eli-

ty“ omawia rėwniež „Robotnik“ i
poświęca temu wydarzeniu ogólniej-
sze uwagi:

Bą4iž co bądź koncepcja „Senatu elity”
konkretnie już w tej chwili nie istnieje.|

Pozost::a w mocy stara, jak świat teorja

konserwatywna, że Senat („lzba wyższa')

powinien mieć takie same uprawnienia, jak

Sejm („Izba niższa”); wpłynąi zato dość

dziwaczny pomysł prawno - konstytucyjny,

że właśnie organizecja Senatu ma być prze-
kazana nie Konstytucji, ale „zwykłej” or-

dynacji wyborczej. Jest to przykład typo-
wy „kompromisu na kolanie", bo dlaczego
akurat budowa Senatu w ustawie zwykłej,

a bud>wa Sejmu w Konstytucji? Nikt z
prawników tego nie zrozumie.

Kcó;ko mówiąc, sprawa polega na tem:

B. B. W. R. ani nie przemyślał zawczasu
swojej koncepcji konstytucyjnej, ani nie

odbija się niby w zwierciadle cała bezna-

dziejnošc B. B. W. R., jako siły twórczej w
społeczeństwie. Owa beznadziejność wyni-

ka zkoiei stąd, że koncepcje ustrojowo-pań-

stwowe kierownikow  obozu „sanacyjnego“

nie mają nic wspóliego z rzeczywistemi za-

gadnieniami społe.znemi, gospodarczemi i

kuituralnemi epoki Są to „stare zabawki”,

równie bezwartościowe, jak idea „solida-

ryzmu społeczneg” .

Dlatego muszą następować co pewien

"JDTOOJ.
czas rejterady, „powtórne przemyśliwania”,

wahania i próby bylejakich „tymczasowych”

Lekko na lewo.
Krakowski „Głos Narodu” stwier-

dza, iż ostatnie zmiany w rządzie
charakteryzuje opinja powszechnie,
jako lekki zwrot na lewo. Pismo u-
waża to za ważne z dwóch wzglę-
dów: ze względu na obóz sanacyjny
ize względu па pańsiwo, Co do
pierwszego to ten:

„lżkki zwrot na lewo” dowodzi”, że

w bezbarwnym i amorficznym dotąd zespo-

le BB. kończy się okres krystalizacji świa*
topoglądów, i jako pierwsza wykrystalizo-

wana w nim grupa występuje radykalna le-

wica. Kończy się satem okres, w którym

jedyną twórczą siłą w łonie BB, był „roz-
kaz” p. marsz. Pilsudskiego; zaczyna się

nowy, w którym będzie działała jeszcze

druga siła — ideologja, pewien kierunek

określonych postulatów  progrzmowych.

Rezultatem tych przemian w łonie BB. bę-
dzie zaostrzenie wewnętrznych tarć w nim

i próby nadania mu pewnego oblicza du-

choweśżo. Ten proces już się właściwie
zaczął.

Ukłon w stronę lewicy.
Zmiany mw rządzie zaniepokoiły

trochę konserwatywny „Czas*, Ale
niewiele. Już szuka pociechy i za-
bezpiecza się... pięknym dygiem w
stronę lewicy. Lewica jest potrze-
bna... konserwatystom. Nie trzeba
jej niszczyć i tego „„Czas“ nie będzie
robił, Lewica może rządzić, ale przy
pomocy konserwatystów:

„Lewica pow'nna  przedewszystkiem

przemyšieč nastęjujące pytanie: czy woli
ona, by prawica :kladala się z konserwa-

tystów, czy z endeków? Bo te wszystkie

siły spcjeczne, duchowe, tradycyjne, które

się składają na prawicę polską, nie znikną.

Wtej czy innej formie wypłyną zawsze na

wierzc1 Albo w fcrmie cywalizowanej i u-
miarkowanej —-a tę linję staramy się utrzy-

mać; — albo w fotmie bardziej brutalnej i

agresywnej — taką reprezentuje endecja —

albo w Iormie prymitywnej i barbarzyń-

skiej, którą lansuja narodowi radykałowie.

Czyż wybór dla lewicy jest istotnie tak

trudny? I czyż nie rozumie, że każde osła-
bienie konserwatystów umacnia tyłko en-

decję? Bo nikogo innego. I odwrotnie —

wzmoctienie konstrwatystów endecję osła-

bia duż* skuteczniej, niż wszelkie represje”.

Chytre to bardzo, co pisze „Czas”,
ale — niestety — nieprawdziwe i to
przedewszystkiem dla konserwaty-
stów. Nam się wydaje, że na od-
wrót — osłabienie „endecji* to jed-
noczešnie wyzbycie się konserwy z
obozu sanacyjneżo. Co tam po niej
wówczas? przepracował jej do końca. W tym punkcie

Redukcje w
ITelefonem od własn:

piero w ostatniej chwili,

Po sensacyjnej
Przywódca hitlerowskiej młodzieży

BERLIN, w czerwcu.
„Czy Niemcy przeżywały rewo-!

lucję antymarksistowską, aby usku-|
tecznic progran marksizmu? —oto|
pytanie, rzucone przez wicekancie-
rza von Papene w jego pamiętnej
mowie marburskiej, które stale ,e.
aktualne, bowiem teraz jeszcze ni.
ustaje walka „pomiędzy zwolennika
mi siarych zakonówa głosicielami
przewrotu spoiecznego. Zagranicą
już niejednokrotnie odzywały się żio
sy o niemieckim bolszewizmie naro-
dowym, pokątnie mówi się o nim
w Niemczech, Mowa Papena skiero
wana była przeciw: dr. Leyowi i in-
nym niezadowolonym, wśród kt-
rych na szczególną uwagę zasłuś 1,-
młody szef stużby prasowej Źwią: 44
młodzieży hakenkreuzlerowskie,,
Staebe.

Staebe zwrócił na siebie uwagę
po raz pierwszy sensacyjnem wystą-
pieniem przed kilku miesiącami, kie.
dy rozpoczął ostrą walkę z Stahl-
helmeia. Jego nadzwyczajne zdol-
ności retoryczne zyskaiy mu sławę
a Goebbels wysiał go w podróż, aby
prowadził propagandę hakenkreuz-
lerowsxą. Staebe mówi już kilka ty-
godni i po całych Niemczech rozsze-

dawno był w Kzólewcu, gdzie mówił
o walte przeciwko tym, którzy nie
pozdrawiają  hakenkrezlerowskich |
sztandarów i którzy domagają si, aby
zaprowadzono zycie stanowe. Trze-
cia Rzesza nie walczy przeciw mło-
dym grupom, ale przeciw reakcjoni-
stom 1 kapitalistom — głosi Staebe.
— Ale niemiecka młodzież wkrótce

  już zaopatrzyłaś sią?

 

złamie kark kapitalizmowi, Przemó-

rza skrajnie radykalne poglądy. Nie-|R:

 

magistracie.
ego korespondenta.)

WARSZAWA. Z dniem 1 lipca w paru wydziałach magistratu
warszawskiego przeprowadzone zostały dalsze
około 30-tu osćb. Tym razem lista zredukowanych trzymana była w
najściślejszej tajemnicy, tak, że zainteresowani dowiedzieli się o tem do-

redukcje, obejmujące

e

mowie Papena.
walczy z kapitalistami i reakcjonist.

(Korespondencja własna)

wienie Staebego i przemówienia je-
$o podwładnych są tego rodzaju, że
niemal dosłownie przypominają
Spartakusowców przed czternastu
laty. Różnica polega tylko na tem,
że Spartakusowcy nie domagali się
od „przeklętych kapitalistów”, aby
subskrybowali olbrzymie sumy na
pożyczkę państwową, Podczas, gdy
kierownicze koła hakenkreuzlerow-
skie domagają się od kapitału i za-
możnych ludzi, aby składali najroz-
maitsze ofiary i podczas, gdy obcią-
ża się ich nowemi ciężarami, Staebe
i jego zausznicy prowadzą najzacięt-
szą walkę z tą klasą.

Obraz niemieckiego komunizmu
narodowego nie byłby zupełny, gdy-
by nie zwracano uwagi na ostrą wal-
kę z religją i wszystkiemi wyznania-
mi. W: Królewcu Staebe ostro prze-
mawiał przeciw kościołowi i m. in.
powiedział: „Rzym ma tylko strach
przed tem, że niemiecka młodzież
wychowywana będzie na prawdzi-
wych ludzi, którzy na zawsze rozbi-
ją katolickie dogmaty”.

Mtody szef hakenkreuzlerowskie
go sztabu propagandowego zapowia-
da, czego katolicyzm i inne wyzna-
nia mogą się spodziewać od Trzeciej
zeszy.
Przemówienia te, powtarzane

bezustannie przez „podwodzów*', są
nowym dowodem, że w: Niemczech
nie staje wala o zasadnicze wy-
tyczne niemieckiej polityki ; że te
różnice społeczne w znacznej mie-
rze wyznaczać będą nietylko we-
wnętrzną ale i zagraniczną polityką
współczesnych Niemiec.

Zygm. Różycki,

Od kiiku miesięcy niezależna 0-
pinja polska wykazuje rosnące zain-
teresowanie Harcerstwem. Głośne
już komunikaty Katolickiej Agencji
Prasowej w sprawie ataków na chrze
ścijański charakter i moralność w
Harcerstwie, odpowiedź  Naczel-
nictwa Związku Harcerskiego, spro-
stowanie tej odpowiedzi przez pismo
„Strażnica Harcerska, liczne arty-
kuły w prasie stołecznej, uchwały
Katolickiego Związku Kobiet, ba,
nawet przykre karykatury w pis-,
mach humorystycznych na temat.
harcerek, studjujących „Dziewice,
Konsystorskie“ — oto garść faktów,
z ubiegłego okresu. |

Zajęcie się społeczeństwa Har-.
cerstwem należy niewątpliwie do!
objawów pom'ślnych. Harcerstwo
cowiem jest tak cennym środkiem|
wychowania młodzieży, iż nie wolno,
$0 przez nieświadomość ani ni-
szczyć ani oddać w niepowołane rę-
ce.

Reakcja spcłeczna wobec prób
spaczenia dotychczasowej linji wy-|
chowania harcerskiego niezawsze
była, słuszna i celowa, płynęła zaś z
niezna,omości organizacji harcer-
skiej ;

Przejawiała się ona niekiedy w
groźbach wycofanią swych dzieci z
drużyn harcersl:ich i usunięcia się od
współdziałania z Harcerstwem.

Oróż należy stwierdzić jaknajdo-
bitniej, że właśnie tego pragną lu-
dzie, dążący wszelkiemi siłami do
zmiany polskiei i chrześcijańskiej
tradycji Harcerstwa na ideologję
masońską i be:božniczą.

Im mniej będzie w harcerstwie o-
sób dorosłych i młodzieży, bronią-
cych czystości ruchu harcerskiego,
tem łatwiej ich przeciwnicy opanują
organ:zację.

To też w chwili obecnej nietylko
nie należy opuszczać harcerskich
placówek, lecz trwać na nich nale-
leży w poczuciu słuszności bronionej
sprawy i z wiarą w bliskie zwycię-
stwo.

IW. chwili obecnej sytuacja w Har-
cerstwa przedstawia się jak nastę-
puje:

W. organizacji mależy odróżnić:
Władze naczelne (Zjazd Walny, Ra-
dę Naczeiną, Naczelnictwa Główne

| Kwatery: Harcerzy i Harcerek), Od-
działy Związku. których jest prze-
szło 15-cie, oraz harcerskie drużyny.
Od kilku lai władze Związku i

Zarządy Oddziałów, których człon-
kami są Komendanci Chorągwi Har-
cerzy i Komendantki Chorąświ Har-
cerek, są opanowane przez sanację,

Jest to zrozumiałe, jeżeli zważy-
my, jak wielu istruktorow harcer-
skich rekrutuje się z pośród nauczy-
cielstwa, które nie może w dziedzi-
nie osganizacynej przeciwstawiać
się „naarodajnym czynnikom”,

Od organizacji władz harcerskich
należy jednak odróżnić 1deologję,
tradycję i metody wychowawcze
i Harcerstwa.

Ideologja Harcerstwa ma cha-
rakter wybitnie polski i chrześcijań-
ski, Prawo Harcerskie, uchwały Rad

„Co się dzieje w Harcerstwie?
mu pewinni sfużyć radą i pomocą.
Tam, gdzie Kół Przyjaciół niema,
rodzice i przyjaciele harcerzy po-
winni starać się o ich założenie

Równie czynną opicką i pomocą
powini otoczyć drużyny księża,
zwłaszcza księża prełekci, Każda
drużyua harcerska powinna posia-
dać własnego kapelana, współdzia-
łającego w wychowaniu religijnem
harcerzy, a jednocześnie broniącego
ać: charakteru związ-
u. {

(Harcerstwo u dołu, w drużynach,
naogół jest zdrowe. Czujna opieka
rodziców i kapelanów zdoła zawsze
zapobiec niewłaściwym. poczyna-
niom. Młodzież zaś, dziś zbyt często
osamviniona w pracy harcerskiej,
otrzynia cenne oparcie, które po-
zwoli jej zachować ii obronić dla Pol-
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Pawódź w
W niedzielę w południe nad

Warszawą przeszła gwałtowna burza
z ulewnym deszczem. Potoki wody
deszczowej nie mogły zmieścić się
w kanałach burzowych. Na ul. Sien
kiewicza woda uniosła dużą żelażną
pokrywę kanału burzowca, do któ
rego w porze zimowej jest zrzucany
śnieg.

Pozatem woda zalała podłogę w
barze „Pod Wiechą”, w paszteciarni
„Smek” i w składzie przyborów ra
djowych „Era*,

Przy ul Moniuszki 10 potok wo
dy zalał dancing, kuchnię, sklep,
tosletę, garderobę i kabinę elektro-
technika w gmachu Tow. „Riunione
Adriatica", gdzie mieści się „Adria”.
Dyrekcja dancingu zorganizowała
akcję ratunkową Służba w ciągu
trzech godzin usuwała wodę, do po-
mocy wezwano motopompę straży
ogniowaj.

Warszawie.
Na pół metra woda zalała cu-

kiernię Bliklego na Nowym Swiecie.
Wodę usunęła służba. Pozatem wo-
da wdarła się do dolnej sali dancin-
gu w cukierni „Bosfor”. W pałacu
hr. Raczyńskiego (Krak. Przedm. 5)
woda zalała suteryny, należące do
ministra spraw zagranicznych p. Jó-
zefa Becka Na miejsce przybyła mo-
topompa straży, która pracowała
tam około 2 godzin.

Pozatem była zalana kuchnia a-
kademicka przy ul. Koszykowej i
zakłady wydawnictwa. „Bluszcz” ra
Solcu z prywatnemi mieszkaniami
w suterynach. Woda zalała też pi-
wnice p zy ul. Nowy Zjazd, Górno-
śląskiej, Szczyglej i Browarnej.

Na miejsce powodzi, prócz od-
działów straży ogniowej, wyjechały
pogotowia wodociągów i kanalizacji.
Na krańcach miasta, np. na Woli 

Głcśną byłu z początkiem b. r.
sprawa awantur w Chrzanowie, wy-
wołanych przez żydów. Przebywają-
cy tam na kontroli jeden z tunkcjo-
narjuszów miar i wag w Krakowie
niejaki Stan. Bigo wymalował na ka-
wałku papieru swastykę i zasłonił
nią od wewnątrz okno swego miesz-
kania. Któryś z żydow, zaglądając
do okien tego mieszkania, znajdują-
cego się na l piętrze, zauważył ten
rzekonuo hitlerowski znak  (swasty-
ka byia o ramionach prostych, po-
dobna do noszonej przez puiki pod-
halańskie) i spowodował zbiegowi-
sko blisko 200 zydów, którzy wybili
szyby w budynku i wszczęli awan-
tury. Specjalne delegacje żydów
poszły do starosty „chrzanowskiego,

Mowy prrzydent Warszawy.
Dotychczasowy. komisaryczny wi.

ceprezydent m. Warszawy, p. Ołpiń-
ski, został mianowany przez ministra Naczeinych, harcerskie podręczniki,

takt, że hymnem harcerskim do dziś
jest „Rota”* Kcnopnickieji róla ka-
pelanow w drużynach dowodzą tego
bezspornie. :

Tradycję swoją oparło Harcer-
stwo w pierwszym rzędzie o dzieje
Mohoitów kresowych, ostatnich
Krzyżowców Europy, - broniących
Polski przed barbarzyństwem i Krzy
ża przed półksiężycem.

Harcerskie metody wychowaw-
cze, których tu wyliczyć nie sposób
(krzyż, ukłon, chorągwie t. p.) są
przesiąknięte wspomnianą ideologją.

Ovecnie czynione są w Harcer-
stwie ogromne wysiłki, aby tę ideo-
logję podważyć Usunięcie z „celów
organizacji w nowym projekcie
statutu, zatwierdzonym przez Zjazd
Walny, odbyty w maju r, b., „współ-
pracy ze szkoła i rodziną”, usunięcie
z tegoz statutu «„krzewienia żywej
czujności sumienia narodowego”, a
wreszcie „„wycsowania na zasadach
nauki Chrystuse'* jest. tego jaskra-
wymi «owodem

„Ale wysiłki te są jeszcze bardzo
dalekie od ostatecznego  zrealizo-
wania. i

Należy par.iętać, że większośi
ogrorina instruktorów i drużyno-
wych harcersxtch, wychowujących
młodzież w drużynach, to ludzie,
którzy od dziecka sami przeszli har-
cerskie wychowanie w atmosferze
polskiei ; chrześcijańskiej drużyny.
Tych cichych pracowników harcer-
skich ani zmiara statutu, ani najsu-
rowsze cyrkulatze nie potrafią prze-
robić. Bez rozgłosu, w niezmiernie
ciężkich nieraz warunkach, z całko-
witem zaparciem się siebie pracują
ci harcerze, u'rzymując w druży-
nach dawne, sziachetne tradycje.

Obowiązek społeczeństwa w sto-
sunku do tych pracowników jest
jasny: należy otoczyć ich życzliwo-
ścią i opieką, użyczyć pomocy.

Sta:sze społerzeństwo ma w Har-
cerstwie pełną możność współdzia-
łania z pracą drużyn. Obok drużyn
harcerskich istnieją bowiem Koła
Przyjaciół, do których należą człon-
kowie starszego społeczeństwa,
opiekujący się drużyną. Mają oni
prawo i obowiązek obcowania z

spraw wewn., p. Kościałkowskiego,
prezydentem komisarycznym stolicy.

 

Poco ten pośpiech?
„Gzzeta Warsz," pisze w kroni-

ce politycznej:
Z dażą dozą zdziwienia spotkała się w

kołach politycznych mowa pos, Sławka o
poglądach p. marszałka Piłsudskiego na u-
chwaloae przez B5 w Sejmie tezy konsty-
tucyjne p, Cara. Nie chodzi tu o jej treść,
ale czas, w jakim zostaławygłoszona,

Dziwiono się dlaczego akurat teraz, w
chwili wstrząsu, «wywołanego tragicznąśmiercią ś. p. ministra Pierackiego, otoczo-
nądotychczas mgią tajemnicy, w chwili
tworzenia pierwszego w Polsce obozu izola-
cyjnego, zmian w rządzie i niespodziewa-
nychnominacyj, uznano za odpowiednie i
wskazane zwrócenie uwagi opinji publicz-
nej na zagadnienia konstylucyjne. A podo-
bno špieszono się z tem tak dalece, że
ppowo c konstytucyjnej BB wez-
wani zostali do Warszawy tdoencizie:

Sejm zbierze się dopiero w początkach
grudnia, czasu zatem jest dosyć, po co ten
pośpiech?

- Relarmy „bezpieczeń spałacznych.
(Ważną jest zmiana na stanowisku

wiceministra opieki społecznej, Do-
tychczasowy podsekretarz stanu, dr.
Kaz. Duch, powróci do pracy posel-
skiejj a nowy, p. W. Jastrzębski,
obejmie nadzór nad departamentami
pracy i ubezzieczeń, Szczególnie
ważne jest to ostatnie,

P. Jastrzębski jako wiceminister
skarbu miał sposobność zetknąć się
z trudnościami na tle ubezpieczeń
socjalnych i oddziaływania wysokich
opłat na życie gospodarcze. W no-
minacji tej widzą wszyscy zapowiedź
reformy ubezpieczeń, Należy się te-
$o spodziewać Gd jesieni,

 

Z dniem 1 lipca otrzymali trzech-
miesięczne wymówienia liczni pra-
cownmicy ubezpieczalni społecznej w

Warszawie, Poza centralą wymó-
wienia objęły rówież oddziały pro-
wincjonalne, przynależne do okrężu
warszawskiego, mianowicie oddzia-
ły w Radzyminie, Mińsku Mazo-
wieckim, Garwolinie i t. d. W! ko-
łach pracowników ubezpieczalni mó
wią, że wymówienia mają na celu
redukcję personelu, oraz. obniżenie  młodzieżą harcerską, a drużynowe-

padał mniejszy deszcz.

Echa awantur żydowskich
w Chrzanowie.

żądając ukaran.a Bogu ducha win-
mego urzędnika

Starostwo grodzkie w Chrzano-
wie ukarało go też grzywną 100 zł.,
a Sąd Okr. w Krakowie karę tę za-
twierdził, zniżając mu jedynie grzyw
mę do 20 zł, Pozatem pod naciskiem
przeniesiono B:gę z Krakowa do
Przemyśla, jakl.olwiek jego kwalifi-
kacje służbowe były stale jaknaj-
lepsze. Przeciwko orzeczeniu Sądu
Okr. urzędnik ów wniósł jednak
apelację do Sądu Najwyższego, 28.VI

rej Sąd Najwyższy nietylko uchylił
wyrok Sądu Ol:r. w Krakowie, ale
ponadto ogłosił wyrok uwalniający
całkowicie Stan. Bigę od winy i
kary, ; :

_—__-_

B. pos Pragier
otrzymał prawo prowadzenia

adwokatury we Francji.

B. poseł Pragier przebywający od
kilku miesięcy we Francji, uzyskał

adwokackiej i otworzył kancelarję.
Władze francuskie pizyznały dr.

Pragierowi prawo przekładania do-
kumentów z języka polskiego na ję-
zyk trancuski z ważnością urzędo-
wą w całej Francji.

Walka z bezrobociem
we Francji.

PARYŻ. (Pat). Minister pracy

 

nych projekt ustawy zmierzający do
upoważnienia państwa do udzielania
wielkich prac, celem zwalczania
bezrobocia.

Projekt przewiduje, że państwo
weźmie w tem udział przez wpłaca-
nie rat rocznych. Całość udziału
państwa ograniczona jest do sumy

by 180 milj. Rozdział tej raty pomię-
dzy zainteresowane departamenty
będzie dokonany w drodze dekretu.

saawia
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Wiadomości
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.
„Na wybrzeżu w Bulduri w Lo-

twie rozpoczęła się konferencją
6 towarzystw zbliżenia państw bał-
tyckich. Z Kowna przybyli na kon-
terencję przewodniczący towarzy-
stwa zbliżenia litewsko - łotewskie-
go, burmistrz m. Kowna Merkis,
oraz przewodniczący towarzystwa
zbliżenią litewsko - estońskiego ad-
wokat  Wiłejszys. "Porządek obrad
przewidywał m. in. zagadnienie
związku litewsko . estońsko - ło-
tewskiego, współpracę 6-ciu towa-
rzystw, stworzenie biura, wydawni-
stwa wspólnego dziennika i kwestję
języka dlą porozumienia się między
3-ma państwan:,

**W niedzielę wieczorem Opuścił
Ateny odwołany poseł w Grecji min.
Jurjewicz.

*° Na konśresie chłopskim w
Gotha min. Dassler oświadczył, że
niema żadnych powodów do obaw w
związku z przyszłemi zbiorami w poborćw tych, którzy będą pozosta-
Niemczech, przeciwnie, Niemcy są
w stanie wyżywić się o Ee si-
łach, ' i ED

odbyia się rozprawa, w wyniku któ-

| prawo prowadzenia tamże praktyki

Marquet złożył w izbie deputowa-

2.560 milj, franków. Rata wynosiła-

A

*

 
  



P
r
.

o

 

 

+ 

" kiej. Gmach Rstusza pokryty będzie

- liczby dzieci w wieku szkolnym Ma-

_chodźców. Władze administracyjne

 kofjewa oświadczyła, že po spożyciu obia-

"KRONIKA.
Stan urodzajów na Wileńszczyźnie. |

Według informacyj ze sfer rolni-
czych
szczyźnie w br przedstawia się nie-
zbyt pomyśnie : tem samem urodzaj
zbóż będzie muiejszy o jakieś 10 do
10 proc. niż w iatach zwykłego uro-
dzaju. |

JAKA Dźiś BĘDZIE POGODA?
—Pogoda słoneczna o zachmu-

rzeniu zmiennem, malejącem, z za-
nikającemi deszczami we wscho-
dniej połowie kraju. Temperatura
bez większych zmian. Najpierw u-
miarkowane wiatry z kierunków
północnych, później słabe miejsco-
we.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef:

2-90); sukc, Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr.19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul, Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26.
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
piszek,

SPRAWY MIEJSKIE.
: Remont starego Ratusza,
W: najbliższych dniach Zarząd miej-
ski przystąpi do częściowego re-
montu gmachu Ratusza na ul. Wiel-

czę-
re-

nowym dachem. Ewentualnie
ściowo przeprowadzony będzie
mont wewnętrzny.
— Przed ncwym rokiem  szkol-

nym. Zarząd miasta w najbliższych
dniach przystępuje do generalnego
remontu gmachów szkolnych. Re-
montowi zarówno zewnętrznemu jak
i wewnętrznem poddane zostaną 64
lokale.

Jednocześnie należy zaznaczyć,
że w związku ze spodziewanem w
roku bieżącym zwiększeniem się

gistrat już teraz czyni starania o do-
starczenie do dyspozycyj szkół no-
wych lokali.
— Sprawa budowy nowej chłodni

w. Wiinie stała się podobno aktual-
na, ponieważ znalazła poparcie
władz rządowych. Samorząd wileń-
ski po uzyskaniu odpowiednich kre-
dytów jeszcze w br. przystąpi do bu-
dowy nowoczesnej chłodni przy
rzeźni miejskiej.

SPRAWY SANITARNE.
Lustracja _ przedsiębiorstw

spożywczych: Na terenie miasta w
ub. miesiącu dokonano 675 prób ar-
tykułów żywnościowych, a między
imnemi i 246 prób nabiału. W. wynik
Iku stwierdzono, iż stan sanitarny
artykułów spożywczych */ znacznej
uległ poprawie i że właściciele skle-
pów, mleczarni, zakładów masar-
skich przestrzegają naogół wszel-
kie warunki sanitarne i inne.
Mimo. to sporządzono około 50 pro-
tokułów za sprzedawanie słałszowa-
nych towarów.

Z MIASTA.

— Archiwum Państwowe w
Wilnie zostało przeniesione z amn-
chu przy ul. Uniwersyteckiej 5i Troc-
kiej 12 do nowego lokalu przy ul.
Słowsckiea- 8 |

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Meldowanie dzieci nieślu:

bnych. Dotychczas przy prowadze-
niu meldunków wiele kłopotu spra-
wiała kwestia meldowania dzieci
nieślubnych, bowiem karty meldun
kowe nie zawierały odpowiednich
rubryk. W związku z tem władze
administracyjne ustaliły, iż przy
meldowaniu dzieci nieśubnych w
kartach będą wymieniane stan cy-
wilny matki, nazwisko, imię i miej
sce zamieszkania niezależnie od
personalij dziecka. |
— Konfiskata szwarcowanego

tytoniu. W <iągu ub. miesiąca
skonfiskowano w Wilnie około 250
klg. tytonia pochodzącego z prze
mytu, a sprowadzonego z Litwy
i Łotwy.
— 112 dezerterów. W Wilnie

i na terenie woj. wileńskiego po-
ciągnięto do odpowiedzialności 112
osób za uchylanie się od służby
wojskowej.
° — — Naturalizowano 18-tu u-

w ub. miesiącu udzieliły 18 now;ch
kart obywatełstwa polskiego cudzo-
ziemcom, przybyłym z terenu Rosji
Sow., Państw Bałtyckich i Niemiec.
Ё HANDEL I PRZEMYSŁ,
— Przedstawiciele konsulatów

we Francji w Wilnie. Jutro rano!
pociągiem pośpieszaym przybywają
do Wilna reprezentanci polskich
placówek konsularnych we Francji,
"którzy przeprowadzą szereg narad
"gospodarczych z przedstawicielami
wileńskiego przemysłu i handlu.

Niezalażnie od tego zwiedzą oni
niektóre ośrodki przemysłowe i rol-
no celem zapoznania się na miejscu
ze stanem gospodarczym  Wileń-
'szczyzny.

— Po smacznym obiadku — do szpitala.
Pogotowie Ratunkowe dostarczyło do szpi-
tala św. Jakóba Prokofjęwą Annę Domrow-
kiego 7—15) z objawami zatrucia się. Pro-

„du w Związku Zrzeszeń Pracujących Kobiet
(Wielka 56) poczuła się źle i dostała wy-
miotów. Stan chvrej jest ciężki.
— Zaginion: chłopiec. Wołodźki

Wacław lat 16 (Ponarska 8) wyszedł w dniu

 

 19 ub. m. w godzinach przedpołudniowych z
domu i dotychcza: nie powrócił.

Najbardziej katastrofalnie przed-'

tek posuchy wvschła zupełnie. Ww,
związku z tem zachodzi obawa bra-
ku siana dla żywego inwentarza na'
okres jesienny 1 zimowy.

 

25-10 1dzieci z Gdańska
w Wilnie.

Wczoraj przybyło z Gdańska 25
dzieci polskich, aby spędzić waka-
cje na kolonjach letnich pod Wil-
nem.

Na dworcu przyjęli dzieci przed-
stawiciele (rzędu Wojewódzkiego,
Zarządu Miejskiego, oraz organizacyj
społecznych, które wyraziły zgodę
na przyjęcie dzieci gdańskich na
kolonje letnie.

Dzieci z Gdańska spędzą na
Wileńszczyźnie 6 tygodni i zapo-
znają się bliżej ze swymi polskimi
rówieśnikami.

Biiatwa wileństa wyjechała do Nowego
Targa

na 6-cie tygodniewy wypeczynek.
Z inicjatywy Tow. Rozwoju Ziem

Wschodnich, sto dzieci z Wileń-
szczyzny wyjechało na kolonje w
Nowym Targu.
W drodze dziatwą opiekować się

będą starsze osoby. W Warszawie
spotkają ją przedstawiciele „Zarządu
Giównego T. R. Z. W.

Dzieci spędzą w przepięknej,
górskiej okolicy 6 tygodni wakacyj
pod okiem wytrawnego kierownic-
twa.

Nabiorą tam zdrowia i sił i po
znają zarazem szmat ziemi polskiej.

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letn' w ogrodzie po-

Bernaruyńskim. Dziś i jutro o godz. 8 m 30
wiecz. 'eatr Letni gra ciekawą nowość li-

teracką. a mianowicie — tizyaktową sztukę

N. Dru.xiej p. t. „4amknięle drzwi”, w któ-

1ej autorka porusz* problemy życia kreso-

wej prcwincji. Zespół doskonale zgrany z

p. Zof,ą Barwińską w roli głównej. Reży-

serja M. Szpakiewicz i T. Łopalewski. De-

koracj: W. Makoju k.
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. „Bohate-

rowie”, Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś
ukaże "ię po cenach propagandowych ob-

fitująca w piękne melodje barwna operetka

O. Straussa „Bohaierowie* według utworu

Bernarda Shawa. W roli tytułowej prima-

donna teatrów wsiszawskich Janina Kul-
czycka w otoczeni. wybitnych sił zespołu

artystycznego, z Dsl, Łasowską, Dembow-

skim, Domosławskim, Rewkowskim i Ta-
trzańskim na czele. Ceny propagandowe.

 

 — „Orłow* po cenach propagandowych

w „Lu'tni*, Wobec wielkiego powodzenia

melodyjna operetka „Orłow* grana będzie
jutro p: cenach piopagandowyck z wystę-

pem Janiny Kulczyckiej.
— „Paganini“ w „Lutni“. Teatr Lutnia

przygot' wuje piekrą operetkę Lelara „Pa-
ganini' Do roli tytułowej zaproszony zo-
stał artysta oper l.wowskiej i Poznańskiej

Radzisiaw Peter. Księżną Lukki będzie pri-
madonna Janina Kulczycka, w otoczeniu

Łasowskiej, Tatrzańskiego,  Wyrwicz-Wi-

chrowskiego, Rewkowskiego i innych.

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 3 lipca.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dziennik poranny.
Rozmaulości. 11.57: Czas. Banat Kom.
meteor. Przegląd prasy. 12.10: Muzyka lek-
ka z Ciechocinka. Dziennik poludn. 13.05:
Audycjz dla dziec 13.20; Utwory Beetho-
vena (płyty). 13.55 „Z rynku pracy'”, Wia-
domoše: eksportowe. Giełda roln. 16.00: Mu
zyka lekka. Skrzynka Р, K, O. 17,15: Kon-
cert solistów. 18.00: „Białystok dawniej i
dziś” odczyt. 1815: Muzyka przyjemna
płyty), 18.45: List Cioci Hali ze wsi do
d/ieci. 19.00: „Odpoczynek w  Brasław-
szczyźnie' odczyt, 19.15: Arje i pieśni.
Wiadomušci sportowe, Wil. kom. sport.
Myśli wybrane. 20,12: Operetka. Dziennik
w'eczorny. Codz. odc. powieściowy. 22.00:
„Nieświadome macierzyństwo w Zoo od-
czyt. 22.15: Muzyka z płyt. Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Pieśni polskie.

W środę o godz. 17.15 rozgłośnia war:
«zawska rozpoczyna transmisję koncertu,
którego program wypełnią pieśni polskie w
wykonaniu Zygmunta Nowiny Witkowskie-
go (baryton). Artysta przy akompanjamencie
prof, Uisteina odspiewa utwory Żeleńskiego
„Zaczarowana królewna”, St. Niewiadom-
skiego „Polały się izy me”, oraz Opieńskie-
go, Waltera i Karłowicza.

Muzyka lekka.
Tegoż dnia o godz. 17.15 transmitowa-

hy będzie z Warszawy półgodzinny koncert,
złożony z utworów muzyki lekkiej. Wezmą  w nim udział pp. Leon Boruński i Henryk
Wars (dwa fortepiany) oraz Juna Gorde:
(piosenki). W programie najnowsze slow-
foxy, foxtrottyi kostony,

Kwadrans literacki.
W środę o godz. 22 przed mikrofonem i

warszawskim odczytany będzie fragment z;
powieści Tadeusza Łopalewskiego p. t.!
„Prowiucjusze”, Fragment nosi tytuł „Po-|
jedynek” i przedstawia groteskowe spotka-
nie z bronią w ręku dwuch prowincjonal-
nych dżentelmenów, Kwadrans transmito- |
wany będzie przez wszystkie rozgłośnie
polskie, =

Na zakończenie dnia.
Na zakończenie programu czwartkowe |

go mikrrfon radjowy o godz. 22,15 zainsta-
luje się w kawiaru: „Paradis”, skąd trans-
mitowana będzie muzyka taneczna, w wy-
konaniu orkiestry Fronta. W, programie 14
utworów z najnowszego repertuaru tanecz-,
nego muzyki polskiej i obcej.

DZIENNIK WILEŃSKI

Uroczystości marlaiskie @ ©1
Trzeci dzień obchodu.

Trzeci dzień uroczystości marjań-
skich wypadł riadzwyczaj okazale i
przekroczył swemi rozmiarami naj-

stan zasiewów w Wileń- stawia się stan trawy, która wsku- śmielsze oczekiwania organizatorów.
Trzeba przedewszystkiem tu pod-
kreślić, że tego dnia ilość pielgrzy-
mów, przybyłych na wspomniane u-
roczysiości, znacznie wzrosła. Przy-
było bowiem kuikanaście większych
i mniejszych pielgrzymek z terenu
całego kraju. Między innemi przy-
były większe: z Grodna, składająca
się z 450 uczestników, z Lidy z 500
osób, z Sokółki z. 250, z Warszawy |
itd, Ogółem przybyło do Wilna po-
nad 5000 pielgrzymów, nie licząc,
oczywiście, pielgrzymek wiejskich z
bliższych ; dalszych okolic naszego
miasta.

Wczorajsze uroczystości zapo-
czątkowały nabożeństwa w Ostrej
Bramie. O godz. 8 zrana J, E. Arcy-
biskup-Metropolita ceiebrował Mszę
św., podczas kiórej kazanie okolicz-
nościowe wygłosił ks, dyr. Aleksan-
der Mościcki. W; czasie nabożeństw
wierni przystąpili do Komunji św.
Ogółem tego rana przystąpiło do
Stołu Pańskiego 16.000 osób.

Najgłówniejszą częścią wczoraj-
szych uroczystości było wielkie
zgromadzenie na placu Łukiskim, w

Listy do Redkcji
Wielce Szanowny Panie Redaktorza!
W związku z notatkami w Nr. Nr. 154,

155, 159 i 162 „Slowa“ inkryminującemi
mnie bezprawne używamie tytułu doktor-
skiego 1 nieposiadunie ukończonych  stu-
djów un'wersyteckich podaję niniejszem do
wiadomości publicznej poniższe trzy doku-
menty.

DOKUMENT L
Kadra 3 Bataljon" Telegraficznego

Nr. 313,
Grodno, dnia 21 czerwca 1934 roku.

Pan Kapitan rez. Hulewicz Witoid
w Wilnie,

Naskutek prośby Pana Kapitana
stwierdzam, że w Pańskich dokumen-
tach ewidencyjnych, wypełnionych ręką
Pana Kapitana w różnych latach Jego
służby wojskowej, nigdzie nie figuruje
tytuł „doktór', natomiast we wszyst-
ikich dokumentach „Wykształcenie
wpisane jest 1ęką Pana Kapitana: „ma-
tura, 8 semestrów studjów uniwersytec-
kich”, względnie: „absolutorjum wy-
działu filozoficznego”, W dokumentach
wypisanych ręką kancelisty dwukratnie
przy nazwisku Pańskiem dodano tytuł
„dr.“ — tytul ten w obu wypadkach
przękreślony został czerwonym  atra-
meatem, przyczem odnośne dokumenta
zaopatrzone w podpis Pana Kapitana.

W rocznikach i spisach oficerów
rezerwy z różnych lat przy nazwisku
Pana Kapitana został w kilku wypad-
kach wydruwowany tytuł doktorski.
Omyłka ta jednak w żadnym razie nie
jest oparta na danych złożonych przez
ana Kapitana.

Natomiast stwierdzam, że w pa-
ździernika 1933 roku Pan Kapitan spro-
stował omyłkę powyższą w piśmie swo-
jem, wystosowanem do właściwej wła-
dzy woskowej, które ti pismo Komn-
dant Kadry 3 Bataljonu Telegr. prze-
stai do Ministerstwa Spraw  Wojsk.;
odpis jako dowód załączam.

Załączników: 1. (Pieczęć okrągła).
p. o. Komendant Kadry

(—) PROKOP kpt.
DOKUMENT II.

„Przedstawiam pismo kpt. rez. Hu-
lewicza Witolda... z prośbą o sprosto-
wanie tytułu naukowego.

Jak wynika z załączonego pisma,
tytuł doktora wymieniony nie posiada
Grodno, dn. 17 października 1933 r."

(Podpisy, poświadczenie zgod-
ność odpisu, okrągła pieczęć].

DOKUMENT WI.
Oryginał „Absolutorjum* Uniwer-

sytetu Stefana Batorego w Wilnie, o-
pał:zony L. 1389, pieczęcią U. $. В.
podpisami J. M. Rektora oraz Dziekana
Wydziału Humanistycznego. Dokument
ten stwierdza że „Witold Hulewicz,
imatrykulowany dnia 6 maja 1919 r. w
Uniw. Poznańskim i 6 lutego -1926 w

Uniwersytecie Stefana Batorego... od-
był przepisane studja w obrębie Wy-
działu Humanistycznego, w dowód cze-
go otrzymuje niniejsze absolutorjum,
uprawniające $0 do ubiegania się ©
stopień magistra filozofji”.
Na podstawie powyższego wystąpiłem

krzeciwko redakcji „Słowa” i jej współpra-
cownikom na drogę sądową, z wnioskiem o
ukaranie winnych i udzielenie mi odpowied-
niej satysfakcji.

ы (2) Witold Hulewicz.

NADESŁANE.
Nakładem Rolniczej Agencji Prasowej
wyszła z druku i jest do nabycia książka pt.
„PORADNIK PODATKOWY dla PRZED-
SIĘBIORSTW HANDLOWYCH I PRZEMY-

SŁOWYCH",
opracowana, na podstawie ordynacji podat-
kiwej, przez dr. Leona Łacka i redaktora

Józeła Czajkę.
Książka w 12 rozdziałach omawia

szczegółowo podatki: dochodowy, przemy-
słowy (od obrotu) od nieruchomości miej-
skich i niektóryck wiejskich, placów bu-
dowlanych, lokalowy, spadkowy, wojskowy,
fundusz pracy oraz podatki samorządowe.

Dalej książka omawia ulgi w poszcze-
gólnych podatkach, kary i postanowienia
egzekucyjne. Pozatem książka zawiera 11
tabel oraz 20 wzorów i odwołań w spra-
wach podatkowych.

Dzięki fachowemu opracowaniu książ-
ka ta jest podręcznikiem, koniecznym za-
równo posiadaczowi przedsiębiorstwa han
dlowego, przemysłowego, sklepu, warszta-
tu jak również każdemu z wolnych zawo-
dów, bowiem posiadanie tej książki daje
możność każdemu samodzielnego oblicza-
nia przypadających podatków i pozwala na
uniknięcie z władzami skarbowemi  zatar-
gów, które częstykroć, wynikają wskutek
1ieznajomości odj.owiednich przepisów nie
tylko zmuszających do płacenia, lecz rów-
nież pr.ynoszących środki obrony przeciw-
ko niewłaściwym wymiarom po: ów.

Książka w cerie zł, 2.50 do nabycia w
każdej księgarni oraz w Administracji Rol.
Ajencji Prasowej, Warszawa, ul. Marszał-
owska 85. Konto P. K. O. 13674.

którem wzięło udział — jak oblicza-
ją organizatorzy około 25.000
wiernych. Na środku placu, pośró
zieleni i kwiatów ustawiono figurę
N. Marji Panny, depcącą węża, z
obu zaś stron wznosiły się trybuny,
udekorowane chorągwiami o  bar-
wach papieskich j narodowych, Na
trybunach zajęli miejsca: J. E. ks.

| Arcybiskup - Metropolita  Jabłrzy-
| kowski, J. E. ke, biskup Michalkie-
,wicz, p. woj. Jaszczołt, gen. Skwar-
,czyński, prezydent  Maleszewski,
duchowieństwo miejscowe i zamiej-
,scowe oraz przedstawiciele innych
|władz administracyjnych i spole-
czeństwa,

Zgromadzenie zagaił p. prezes
dr. Niżyński, wygłaszając dłuższy
referat,

Po odegraniu przez orkiestrę 6
p.p. leg. hymnów: Papieskiego i Na-
rodowego, przemawiał prof. Lima-
nowski, obrazując historję znalezie-
nia cudownego obrazu Matki Bo-
skiej w Wilnie i podkreślając jego
rolę w. życiu społeczeństw oraz
wpływ na psychikę ludzi,

Na zakończenie orkiestra ode-
grała hymn Akcji Katolickiej „My
chcemy Boga”.

m,r.S,

Jedziemy do
„Kto zbadał puszcz litewskich

przepastrne krainy..,“
widział urocze Legaciszki,przytulone
do stromego brzegu Wilji, wijącej się
w ten: i

serpeatynach i z szumem
swe spienione wody.

Co to za metecznik te Legacisz-
ki, o których od jakiegoś czasu pisze
się dużo, mówi ieszcze więcej, a my-
śli już najwięcej, puszczając wodze
fantazji i cicho marząc o tych ustron
nych a tak romatycznych wąwozach,
które koleżankę Małunowiczównę z
Paxu przyprawiały... o boleści? To
kolonja wypoczynkowa Bratniej Po-
mocy Uniwersytetu Wileńskiego,
śmiało mogąca nosić nazwę letniego
salonu młodzieży wileńskiej, która
tu po całorocznych trudach, wysił-
kach i zmaganiach z ciężkiem ży-
ciem akademika, znajduje zasłużony
wypoczynek, nabierając sił do dal-
szej pracy.

Tak rozsławionej miejscowości,
służącej szopce akademickiej za cały
temat, niemożna niewidzieć — ubie-
ramy się więc szybko i w parę mi-
nut jesteśmy już na dworcu, skąd po
ciągiem warszawskim ruszamy pełną
parą, by nie ochłonąwszy jeszcze z
wrażeń po przc'eździe przez ciemny
tunel (o tem mogą powiedzieć coś
nasze koleżank:), usłyszeć zgrzyt
hamujących kół i głos konduktora:
Landwarów. :

Czy to już tu? Ale gdzież tam;
teraz dopiero przesiadamy się do
prawdziwego „cexpresu', którego lo-
komo.ywa, jadąc tyłem, bo zapom-
niała już widocznie jak chodziła
przodem, po kilkunastu minutach ję-
ku i sapania przywozi nas wreszcie
ź dumą przed wspaniały dworzec,
zbudowany z.. wagoniku kolejowe-
go. Na peronie uzbrojeni żołnierze
K.O.P-u kogoś wypatrują. Z trwogą
w sercu wysiadamy, przezornie uni-
kając naszych wojaków, którzy a
nuż odprowadzą kogo z nas do u-
krytego, gdzieś w pobliżu obozu izo-
lacyjnego? Dopiero unoszeni przez
roztrzęsione kibitki jesteśmy pewni,

toczącej

jakim są kochane Legaciszki.

Sztandar powiewający na wyso-
kim maszcie, dumnie wznoszącym
się nad brzegiem rzeki, mówi nam,
że przekroczyliśśmy granicę zakaza-
nego miejsca (znowuż ukłon w stro-
nę szanownej redaktorki Paxuj. Kil-
ka jeurcze podskoków po wyboistej
dróżce i wreszcie oczom naszym u-
kazuje się imponująca fasada pawi-
lonu głównego kolonji, przypomina-
jącego swym wyglądem  zewnętrz-
nym zamożny *akiś, o charakterze
pałacowym, dwór polski, Więc na-
reszcie u celu podróżu, osiągniętym

po prawie dwugodzinnej jeździe. Nie
całe to 34 km., lecz niestety samolo-
ty na tej trasie nie kursują. Kursują

zato po Wilji śmigłe kajaki, których
cała wiaśnie flotylla dobiła do brze-
gu, a dzielni n:ajtkowie, opaleni na
czekoladowo,

' troskim śmiechem cały las.
Chodzimy i z ciekawością wszę-

dzie „ię rozglądamy. Więc to tu na

tym kawałku globu ziemskiego, zwa-

nym Legaciszkami, działy się tak

dziwne rzeczy, których dotąd ani

oko nie widziało, ani ucho nie sły-

szało. Trzymamy się jednak całej

gromady, by przy przechodzeniu
przez „altanki* nie ulec pokusie i

nie rozbić się na parki. Zresztą to w

tym roku w kolonji podobno już...

niemodne. Młodzież, dotknięta nie-

mało zią opinją o jej letniej siedzibie,

opinją niewątpliwie fałszywą a uro-

bioną albo na nodstawie fałszywych
pore -

 
 

  

 

ten zapewne surowych, których swoboda i bez-

| ma” się w tym roku na sztywno, za-
miejscu w najpiękniejszych|

że zdążamy do trochę innego obozu!

napełnili wnet bez-|

  

Udarmnione włamanie do banku.
Eks - nauczyc!

Na klatce schodowej przed drzwia.
mi Żyaowskieśo Banku Ludowego
(ul. W. Pohulanka 5) wjęto 2 włamy-

 

A. Taboryskiego i M. Ferdmana, !
| Włamywacze jak się okazato pla-,

el - kasiarzem.

nowali włamanie do banku.
Jeden z wiamywaczy Ferdman

jest z zawodu nauczycielem, który
d Waczy z narzędziami, a mianowicie po ut:acie prac; jął się innej specjal-

ności.

Nie samobójstwo, lecz wy-Katastrofa budowiana
przy ul. Wielkiej.

W domu Nr. 42 przy ul. Wiel-
kiej zawałił się sufit.

Na szczęście obeszło się bez
ofiar, gdyż mieszkania były puste.

Przybyły władze poiicyjne i te-
chniczne zabezpieczyły dom przed
óatastrofą, gdyż jak ustalono jedna
ze ścian grozi zawaieniem się.

 
| Wydział VII Karny Sądu Okrę-
gowego w Wa'szawie rozpatrywał
na posiedzeniu gospodarczem poda-
nie ooywatelį szwajcarskiej Gugle-

rowej o zwrot monet złotych. Gugle-
rowa aresztowana była w głośnej
|aferze Kwinty, została jednak unie-

| winniona przeż Sąd Oxr. (W. czasie;
śledztwa władze śledcze zakwestjo-|
nowały u niej złote monety wartości|
blisko 30.000 zł. Wśród tych monet

Legaciszek...
doniesień albo też przez ludzi zbyt

troska studencka bardzo razi, „trzy-

chowując atmo:terę poważną, ale

iprzez to j sztuczną, nieodpowiada-
jącą zupełnie ctarakterowi wakacyj
nej koionji.

Napewno to jednak długo nie
potrwa, gdyż nawet ks. prof. Hlebo-
wicz, w przemówieniu swem do ze-
branej młodzieży w dniu otwarcia
nawoływał do tej beztroski młodzień
czej, umiejące, wykrzesać radość
życia, w której ogniu giną wszelkie
różnice polityczne, wszelkie waśnie
i spory, a pozostaje jedynie błogość
odpoczynku i wdzięczność Bogu, że
pozwolił doświedczyć tylu pięknych!
rzeczy. Bo naprawdę na łonie tak
przecudnej natury, którą obdarzone
są Legaciszki, ulega człowiek tym ja
kimś dziwnym przemianom, które
zdolna jest spowodować jedynie
wszeci.potężna przyroda, wielkością
swej kiasy i czaru stwarzająca to,
czego niezdoln: są uczynić ani żad-
ne mądre dzieła, ani przepisy i na-
kazy, ani sztuczne i martwe formy—
stwarzająca poprostu nowego czło-
wieka, wolnego od wszeikiej złości
i podstępu, od wszelkich naleciałoś-
ci „kulturalnyci” człowieka, któryw
swym hymnie do Boga potrafi wy-
śpiewać Mu całą swą miłość i
wdzięczność. Słychać też było ten
śpiew przy maleńkiej kapliczce w
niw otwarcia, kiedy to pobożne

usta szeptały kornie słowa modlit-
wy ;= - р

Zwiedzanie kolonji nie trwa dłu-
go. Jest tu tak slicznie, że chciałoby
się wszędzie zcstąć przynajmniej na
chwilę, a tu nie daje nam spokoju
uprzejme Kierownictwo, zniewala-
jąc do pokrzepienia przy stole Lu-
cullusa swego zdrożnego ciała. W
jadalni jesteśmy świadkami dawania
przez niektórych wirtuozów koncer-
tów „kotletowych” (w języku kolo-
nijnym nazywa się to spożyciem
skromnej porcyiki tylko 8 kotletów),
sami zresztą srzakowicie wchłania-
my w siebie apetyczne dary boże,
których tu nie skąpią.

Nasyceni a właściwie objedzeni
idziemy zwiedzać jeszcze budynki.
jWięc najpierw pawilon główny.
Szerokie korytarze, z których po
obu stronach prowadzą drzwi do ob-
szernych pokojów. (Wszędzie elek-
tryczność, duże jasne okna, kąpią-
ce się w słońcu Na górze imponują-
ca sala taneczna, gdzie co wieczór
odbywają się nrzy: dźwiękach forte-
pianu popisy choreograficzne. Nasze
Wilnianki słyną podobno z tych zdol
mości. Wogóle w całym pawilonie
urząd.'enia jak w: nicejskim hotelu
Excelsior aż do wodociągów włącz-
nie, Ta mała tyiko różnica, że tu za
3 zł dziennie może przybyć 4 kilo|
na wadze, też dzienie, a tan na t.
zw. jasnym brzegu za 30 zł, dziennie
można przegrać w: Monte Carlo 4000
zł. itez dziennie, Wszyscy więc Wil-
nianie udający się do Nicei, niech
już w Landwarowie wysiadają i prze!
"siadają się na , zawiasowski kurjer“.

№ Legaciszkach będzie również
doskonały kor: tenisowy, świetna
plaża, (tylko niestety bez kochanych
żydków — dwa miasiące ostatecznie
można się bez nich obejść), można
zażyć rozkoszy żeglugi.. promem
po Wilii i swe oczy nakar-
mić widokiem ślicznych, wzorzy-
stych piżam, w których nasze miłe
koleżanki robią konkurencję rosną-
cym gęsto kwiatom. A kolega Szulc,
wicep.ezes gospodarczy _Bratniej

 
  Pomocy, w którego paergjcanem rf:
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, Sąd Okręgowy

ieiszek _

padek.
W dniu 2 bm. w ,Dz. Wil, Nr. 175 ukazała
się wzmianka o samobójstwie nieznanego
mężczyzny pod kołami pociągu pod Ru-
dziszkami Jak się okazuje był to chory u-
mysłowo Edmund Kossobudzki przebywają-
cy w kolonii dla umysłowo chorych w Ru-
dziszkach, który wskutek braku dostatecz-
nego dozoru wyszedł na tor i skoczył w
biegu do pociągu z chęcią powrotu do ro-
dziny. Niestety, wpadł pod kola.

7T T ISIN ii ch

Proces 6 złote monety.
znajdują się niezwykle cenne okazy
numizinatyczne W czasie sledztwa
Guglerowa utr”ymywaia, że monety
stanowią jej wieśność. Obecnie po
zapadnięciu wyroku uniewinniające-
go, Guglerowa żąda zwrotu monet.

( postanowił nie u-
wzślędniać jej podania, biorąc pod
uwagę, że proces karny w związku
z upadłością domu bankowego Kwin
ty, nie został jeszcze zakończony
wyrokiem prawomocnym.
—

Sledemnaście tysięcy spraw w Sądach
Paty.

Do Sądów Pracy w Polsce wpły-
nęło w r. ub. blisko 17,000 spraw
cywilnych, w tem 1.056 wniesionych
przez pracodawców, 3.519 przez pra-
cownisów umysłowych, 12.140 przez
pracowników fizycznych oraz 191
przez uczniów i terminatorów. W.
ciągu 1933 r. Sądy Pracy załatwiły
ogółem 17.630 spraw cywilnych.

Na tle zatargów pomiędzy praco-
dawcami i pracownikami wpłynęło
spraw karnych 1.159, z których tyl-
ko 747 zakończyło się wyrokiem
skazującym,

bietei Ba tle spraw auiorskich.
Do sądu w Warszawie wpłynęły

dwie skargi na tle bezprawnego wy-
dania książek, pisanych przez auto-
rów sowieckich. Aulorzy, mający
obywatelstwo sowieckie, nie korzy-
stają z ochrony ich praw pisarskich,
gdyż Sowiety nie przystąpiły do
międzynarodowej konwencji berneń-
skiej, W. tej sytuacji krzywdzeni są
równi2ż autorzy polscy w Sowie-
tach. Pisarze sowieccy dochodzący
swych praw w Polsce użyli orygi-
nalnežo fortelu Z pretensjami wy-
stąpili tłumacze obywatele polscy,
którym udzielono praw wyłącznych
przekładu. у

Dlaczego palimy
Dwaj uczeni amerykańscy odkryli „dla-

czego ivdzie odczuwają pizyjemność pod-

czas palenia tytoniu*.
Otóż według ich badań dlatego odczu-

wamy przyjemność podczas palenia cygar,
iajek, czy papierosow, że nikotyna, jaką

wdychamy z dym«m, powiększa ilość cukru
w naszej krwi. N'kotyna w tytoniu działa
na adrealinę, znajdującą się w  gruczołach

zwany-a nadnerczami i powoduje wydzie-
lanie się więcej adrealiny w nasz organizm.

Wtedy też glukoza znajdująca się w wątro-
bie i w muskułach, zamienia się w cukier,
koncentracja cukra w krwi się zwiększa i...

robi nam się słodlko, przyjemnie, błogo.
Niztylko po paleniu, czy podczas pale-

nia stan ten przychodzi, To samo dzieje się

po każdem ogfitszem jedzeniu, kiedy przy-
pływ większej ilości cukru do organizmu

usuwa zmęczenie i irytację powstającą wte-

dy, gdy cukier w krwi jest na wyczerpaniu,
to jest wtedy, gdy jesteśmy głodni. Tem się

też daje tłomaczyć fakt, dlaczego wielu pa-
laczy iub „przeżuwających, palą lub żują
tytoń wtedy, kiedy są głodni. Nikotyna usu-
wa chwilowo głód i zmęczenie.

 

 

Od i1-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dła dorosłych —
codziennie od godz. 9 — i.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego 4 Paulo.

ku spoczywa kiorownictwo kolonji,
zapewnia nas, że dołoży wszelkich
starań, aby pobyt w Legaciszkach
wszysikim gościom bez różnicy płci,
wieku i stanu uprzyjemnić do ma-
ximum. Wierzyrny mu i bez tego, że
najbatdziej rozkosznych chwil moż-
na zaznać tylko w  środowi-
sku młodzieży, gdzie każdy się od-
młodzi i nabierze werwy życiowej,
tak nam teraz potrzebnej. Zresztą
czego nie dok:że wspomniane śro-
dowisko, tego dokona cudna przyro-
da, kióra kolonii nie poskąpiła swej
krasy. A więc... jedziemy doA
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2 КК AJU.
Tyfus w dziśnieńskiem.

Na terenie pow. dziśnieńskiego
wybuchła ponownie epidemja tyfusu
plamislego. Zastablo na epidemię о-
koło 60 osób, kiórym komisje lekar-

skie udzieliły doraźnej pomocy.
Na miejsce wypadku wyjechała

kolumna przeciftyfusowa.

Komisja międzyministerjalna zbadała stan
prac konserwatorskich w Grodnie.

GRODNO. (Pat). W, dniu 28
czerwca przybyła do Grodna spe-
cjalna komisją dla sprawy prac wy-
kopaliskowych na terenie Królew-
skiego Zamku Starego i wzmocnie-
nia Gery Zamkowej w Grodnie, W
komisji tej brali udział pp. prof, inż.
J. Wojciechowski, nacz. wydz. min.
W.R iO.P., mjr. inż. A. Król z
Dep. kudown. M. S. Wojsk., inż H.
(Wąsowicz — kierownik robót przy
Bazylice Wileńskiej, inż. B, Żywno
z ramienia Szf Bud, O. K. III, inż.
P. Koziński — architekt miejski m.
Grodna, dr. J. Kłos — konserwator
zabytków: sztuki z Warszawy i J.
Jodkowski — dyr. muzeum w Grod-
nie, SĘ

Komisja stwierdziła, że dotych-
czas wykonane roboty przy wzmac-
nianiu Góry Zamkowej winny być
natychmiast wznowionei że były
celowo i planowo prowadzone, Naj-
cenniejsze zabytki wykopaliskowe

| muszą być przykryte dachem, a te-
|ren oawodniony.

Wi związku z pobytem komisji
|międz, ministerjalnej w  Grodne
przerwane prace na Królewskim
Zamku Starym w najbliższym czasie
zostaną wznowione, Ministerstwo
W. R. i O. P. uż wyasygnowało na
ten cel 2.000 zł. a "Wydz. Pracy i
Opieki Społ. Urzędu Wojewódzkie-
kiego Białymstoku — 1.000 zł.

 

Mniej tajnych gorzelni.
Dzięki akcji funkcjonarjuszy skar-

»owyel. i policii „przemysł* tajnych
gorzelni w ostatnich miesiącach
znacznie się zmniejszył, gdyż wyso-
kie kary pieniężne i areszty odstra-
szyły wielu „konkurentów monopolu
spirytusowego” od trudnienia się taj.

. nem gorzelnictwem. W, związku z
tem zmniejszyła się statystyka wy-
krywanych gorzelni.
W ostatnich' dwóch miesiącach

aa teienie okręgu wileńskiej Izby
Skarbowej ujawniono 46 tajnych go-
rzelni samogonki, gdy tymczasem w
drugiej połowie ub, roku i w pierw-
szych miesiącach br. ilość ujawnio-
nych tajnych gorzelni dochodziła do
60 miesięcznie.

Tragiczny wypagek przy
oglądaniu broni.

POSTAWY. W czasie oglądania
broni przez gałowych maj. Woropa-
jewo Wołocha Aleksandra i Podlip-
skiego Justyna spowodowano wy-
strzał z rewolweru. Podlipski trafio-
ny kuią, zmarł.

Utopił się po sprzeczce
#Е żeną.

|  MOŁODECZNO. W rzece Bere-
„Zynce, naprzeciwko wsi Horodzi-
,łowo, śm. połoczańskiej znaleziono
zwłoki mężczyzny. Dochodzenie
ustaliłr, iż są to zwłoki Szczuckiego
Antoaiego, mieszkańca wsi Łużany,
pow. wołożyńskiego, lat 61, który
po sp'zeczce z żoną wyszedł z domu
i utopii się,

| p ji
z g0Spo-„Piorun spalił dom

darzem.
|  WILNO-TROKI Od uderzenia
pioruna s„alił się dom mieszkalny,
należący do Wąsowicza Józefa z

| olonj: Europa. śm. mejszagolskiej.
W zgliszczach znaleziono zwłoki
Włąsowicza Józefa, który prawdo-

| podobnie został porażony piorunem.

a )

Niema Polski btZ mola,
niema morza bez НОУ WoisNE)

 

DZIENNIK WILEŃSKI.

SP ORT
ZGŁOSZENIA DA REGAT MIĘDZYNA-

RODOWYCH W TROKACH.
Wczoraj późnym wieczorem obradowa-

ła komisja sportowa Wil. Kom. Fow. Wio-
ślarskich, która ogłosiła oficjalną listę

zgłoszen osad do niedzielnych regat wio-

ślarskich w Trokach.

Do regat zgłosiło się ogółem 9 klubów,

wystawiając w sumie 41 osad.

Udziai brać będą następujące kluby
U. S. Ryga, Ruder Club Łotwa Ryga, Ru-

der Club Królewiec, Wisła Warszawa,

Warszawski Klub Wioślarski, W. K. S,

Grodno, W. K.S. $migły Wilno, P. K. 5.
Wiino : A. Z. S. Wilno,

W. biegu czwórek nowicjuszy rozegsą

się waika między. R. C. Ryga, W. K. S.

Grodno, A. Z. S. Wilno, W. K. S. Wilno i
P. K. S. Wilno,

Bi.g jedynek pań stanie się walką
Plewakowej z W.b.S, a Hanckiewiczówną

Warszawa,

W biegu czwórek młodych pań startu-

je W. K. W. (Warszawa) i A. Z. S. Wilno.

W czwórkach półwyścigowych młodzie
ży szkclnej zgłosiła się osada z Królewca
Ruder Clubu, która walczyć będzie z osadą
Grodna.

Bieg czwórek półwyścigowych odbędzie
się walkowerem, gdyż startuje tylko W.
K. S.
W wadze lekkiej A. Z, S$. wileński

spotka się z W. K. S. i P. K. S. wileńskim.
W jedynkach młodszych zgłoszony jest

i W. K, S.

Bieg czwórek półwyścigowych pań od-
będzie się walkowerem. Startuje W. К. 5.

W jedynkach 0. mistrzostwo Wilna

mieć będziemy nadzwyczaj ciekawą walkę.

Startują: Ślesicki Wisła, Ruder Club Ryga,

Wileūski P. K. S. i Keppel A. Z. $.
W czwórkach nowicjuszy walczyć bę-

dą Ruder Club Ryga, Grodno i W. K. S.
Wilno.
W jedynkach młodych pań jedzie War.

K. W. * W. K. S. Wilno.

W czwórkach pań tor wałkowerem zje-
dzie War. K. Wioślarek.

W czwórkach nowicjuszy A. Z, S. wal-

czyć będzie z W. K. S,
Mistrzostwo Wiłna w biegu czwórek

rozegra się między osadą U. S. Ryga, W.

K. S. Grodno.
Szczegółowe omówienie-regat i szans poszczególnych klubów podamy w  jed-

rym z najbliższych numerów.

OSTATNIE 2

wioślarz Ruder C!sbu z Królewca, A. Z. S.

 

RUMUNI PRZYJECHALI DO TROK.
; Wczoraj przyjechało 7 akademików Ru-

munji do Trok na kurs sportów wodnych.

Dzis wieczorem przyjeżdżają wioślarze

U. S. z Rygi.

ZAWODY STRZEŁECKIE P. P. W.
W ubiegłą niedzielę na Pióromoncie od-

były si; I-sze Okręgowe Zawody Strzełec-
kie Pocztowego Przysposobienia _Wojsko-

wego.
Na zawody pizybyly

terenu 4 województw w liczbie

Zawody obejmowaty następujące

rencje;

1) 2 broni małokalibrowej Bz. krajowej

6 i 2) Bz. szkolnej 12.

Oprócz zespołowych zawodów odbyły

się zawody strzeleckie indywidualne,

W «gólnej klasyłikacji na 11 zespołów

po 5 osób — Wilno zajęło w dwu konku-

rencjach  I-sze miejsce przed Lidą,

Brześciem n/B. i Grodnem, zyskując naśro-

dę przechodnią Zarządu Głównego PPW.

oraz piękną nagrodę przechodnią, uiundo-

waną przez Dyrektora Okręgu Poczt i Те-

legratów p. inż. M. Nowickiego.

W szczelaniu indywidualnem na 50

metrów — I-sze miejsce oraz tytuł miasta

Okręgu P.P.W uzyskał Ob. Karol Kuczyń-
ski, Il-gie miejsce i tytuł wicemistrza Okrę-
gu Mgr. Wiktor Bonasewicz i III-cie miej-
sce Jerzy Myszko — wszyscy z Wilna.
W zawodach brał również udział ze-

spół żeński, w którym I-sze miejsce zajęła

jp. Janina Sokołowiczówna, oraz II-gie miej-
sce p. Mgr. Kazimiera Kobylińska.
! Wyróżnione nagrodą zespoły oraz na-
grodzone osoby w strzelaniu indywidualnem

"udadzą się do Werszawy, gdzie w dniach
| 6, 7 118 lipca rb, odbędą się ogėlno  pol-
|skie zawody strzeieckie Pocztowego Przy-
sposobienia Wojskowego. Z zawodów tych
wyeliminowani zrów zostaną najlepsi

strzelcy na międzynarodowe zawody Związ-
ków Porztowych, które odbędą się w sierp
niu rb, w Budapeszcie.

Po zawodach udbyło się w Świetlicy P.

P. W. rozdanie nagród z udziałem dyrekto-
ra Okręgu in. Nowickiego, naczelników

wydziałówi kierowników oddziałów dy-
rekcji Okr, Poczt. *' Telegratów. Po rozda-
niu pięunych nagród i żetonów uczestnicy z
prowincyj wyjechali do swoich miejsr służ-

bowych.

reprezentacje z

50 osób.
konku-

 

  
 

Zaro Ahga zmarł.
Zmaił najstaiszy człowiek świata,

który według własnych obliczeń po-
twierizonych zresztą urzędowo, |-
czył 170 lat.

Był to osobliwy rekordzista. Sę-
dziwy wiek Zaro Aghi podziwiali
Amerykanie, Pragnęli oni za wszel-
ką cenę sprowadzić go do Ameryki,

Skuszony bujońskim kontraktem,
najsta”szy człowiek świata odbył
wędrówkę do Kalitornji, gdzie na-
wet miał wystąpić w filmie opisują-
cym czieje człowieka, który prze-
żył cztery pokolenia, Do filmu te-
go jednak nie coszło, ponieważ oka-
zało się, że Zaco Agha nie był foto-
geniczny, nie było słychać jego gło-
su, a następnie nie mógł znieść o-
ślepiającego blasku jupiterów. Nato-
miast wystąpił on przed objektywem
operatorów kroniki filmowej.

W. Polsce wyświetlano przed ro-
kiem zdjęcia, w których można było

Wymarł
Pranjcem słonia w a z

ryczny:;h byt mami i. O jego olbrzymich roz-
miarach daje jakie takie wyobrażenie oko-
liczność, że jego kty wystające miały dłu-
gość o«oło 7 metrów,

Olbrzymi ten stoń, który w epoce lodo-
wej ro:powszechniony był w Europie środ-
kowej, znajduje się w zamarzniętej ziemi
syberyjskiej zachowany w całości i daje
nam możność studowania jego wyglądu i

sposobu życia. Kiedy zaludniły się lodowa-
te okolice Alaski poszukiwaczami złota,
zaczęły dochodzić wiadomości, że ludność
tamtejsza karmi psy mrożonem mięsem, ja-
kie znajduje w ziemi. Muzeum przyrodnicze
w Nowym Jorku zaczęło badać tę sprawę
i stwierdziło, że znachodzą się tu nietylko
olbrzymie szczątki mamuta, lecz także in-
nych olbrzymów przedhistorycznych, jak
bizon, łoś i niedźwiedź jaskiniowy. Kiedy

poszukiwacze złota w lecie puszczają silny
prąd wody na muł podziemny, wydobywają
się z niego liczne kości i zęby.

Według zestawień

rozpow'zechniony był od granic Hiszpanji

przez całą Europę i Azję środkową do
Alaski i żył w olbrzymich stadach,

Jakie były przyczyny wymarcia tych
olbrzytaów, niewiadomo. Klimat w północ-
nej Syberji pozost:ł mniej więcej ten sam.

naukowych mamut

widzieć tego starca,
kis tauiec turecki,
„ Po krótim pobycie w Ameryce,
Zaro Agha powrócił do Turcji. W,
czasie podróży dziennikarze amery-
kańscy wyrażali wątpliwość, co do
jego wieku. Twierdzili, że wieśniak
£aro Agha jest znacznie młodszym i,
choć przekroczył 100 lat, ale nie li-
czy jednak 170 Motywowali to tem,
że w Turcji ewidencja ludności oraz
wydawanie meiryk przed 100 laty
były tak niedokładne, że łatwo mo-
gła zajść pomyłka nawet o lat 70.
Stąd też trudno stwierdzić, jaki jest
wiek Zaro Agh'.

„Faktem jest jednak, że był on
najstarszym człowiekiem świata, i

tańczącego ja-

 Zaro Agha należał do ludzi, którzy
nie  gardzili paleniem tytoniu,

, Wbrew rozmaitym pogłoskom, nie
,$ardzii również winem.

elbrzym.
rzęta nie zmarły ż głodu, lecz mają wygląd
zwierząt dobrze odżywianych. Przyczyną

wyginięcia mamuta nie mogły się też stać
katastroty. Także cziowiek  przedhisto-
ryczny 7 jego pierwotną bronią nie mógł

wytępić tych olbrzymów. Przypuszczać za-

tem należy, że nic zewnętrzne przyczyny

stały się powodem wymarcia mamuta, lecz,

że wyginąi on na degeneracje, że się przeżył

jako też inne odmiany zwierząd przedhisto-

rycznych. Niektóre objawy zwyrodnienia,

jak nadmierne zakrzywienie kłów, które

tem samem stały się bezużytecznemi i inne
zdołano stwierdzić. Poza tem wyginięcie
olbrzymów przednistorycznych jest jeszcze

dzisiaj niewyjaśnioną przyczyną.

 

Giełda.
WARSZAWA (Pat).  Gielda. „Belgja

123.65 — 123.96 -- 123.34. Berlin 200 —
201 199. Holandja 359,30 — 360.20 — 358.40.
Kopenhaga 119.40 — 120 — 118.580. Londyn
26.75 — 26.88 — 46.62. Nowy Jork 5.29*/s

| — 532% — 5.26. Kabel 5.29'/s — 5.267/a
„Paryż 34,92/+ — 3,01 — 34.89. Praga 22 —
| 2205 — 21.95. Stokholm 138 — 138.70 —
: 137,30. Szwajcarja 172.17 — 172.61 — 171.75
„ Włochy 45,45 — 45,57,

Akcje. Bank Polski 84/2 — 84%, Lil-
pop 9.25 — 9.35. Starachowice 10.20,

Papiery procentowe 44'/. Konwersyjna

 
Resztki roślin, zualezione w  żołądkach| 6%. Stabilizacyjna 66,88 — 67. 4 i pół li-
świadczą, że miał on pożywienia roślinnego
poddostakiem. Zrolezione w ziemi zwie-

sty ziemskie 48 — 484/!,
, Dla listów i-papierow tendencja moc-

niejsza. ; aa iż!

 

 

że słusznie Turcja. nim się chlubiła.-

FOTO-SKŁAD
M. RABINOWICZ, Wilno, Wielka 6.—10), 759
ca APARATY fotograficzneleca
oraz PRZYBORY PO CENA€H NAJTAŃSZYCH.

Nowocześnie urządzone Laboratorjum Fotograficz-
ne wykonuje wszelkie roboty amatorskie w ciągu
6-clu godzin, powiększenia po cenach znacznie

zniżonych.

„NICIELI
I | Rajpopuler „A. JOS

wa sOLEJCA firmy
| światowa.— Dogodne wa-

Skład konsygnacyjny. | runki spłaty, Duty wy-
Ceny fabryczne. |: bór motocykli okazyjn.
Prospekty oraz Informacje dła prowincji

—Па

    
   ||

iprzez || |.
piękną cerę :

803 —2 L.

wielkie poewadzenie! Najlepszy rosyjski film, najaewszyprzebój pradukcji „SOWKENO* w MOSKWIE

ne dodatki i aktualja dźwiękowe. Pomime letniej pory, pestępując w

FANTOMA SP?
wejący film: 55 2

Cany zniżene od 25 gr.

am=k. |w rolach głównych Claudette Colpert | Ben Lyen BIALI | ŻÓŁCI ludzie trzęśli się ze strachu widząc co slę dzieje w

na żądanie. R
IORSIOm» :

Ceny zniżóne: dzienne od 15 gr. wieczorowe od 35 gr.

46 Salkowicle mówiony | śpiewany w JĘRYKU REBYJSKIM. Reżyserja gen-

ZIEMIA PR AGNIE jalnego sowieckiegofilmowca-dJerm=''ńsklego. Swietny nzdpregram: licz-

> myśl naszej zasady wyświetlamy obeanie ten wyjstkowy film rosyjski.

€eny nie podwyższone—od 25 groszy. Sala dobrze eshładzana.

Dziś! Wielki nie-
samowity  pory-

FLN | "io Ricardo Cortez, Carku Morlay, Mary Dunkan | Inni.
Groza. Sensacja. Napięcie. Ned progr. Atrakcje.

<=" Bziś sensacyjna premfera. Najnowszy rewelacyjny film p t:

«| DIEGOZSPORT SAN DI
<—!реге!е San Diego. Tempo. Akcja. Napięcie. Nadprc ram: nejaowsze dodatk! džwiękowe. Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 wiecz.

Ceny miejsce najniższe ed 25 gr. na wszystkie ssanse.

> Polecamy ekspedjentkę| — Czem jesi twój ta-
NI | Meenia Pan Ne. WiWaRliI Kobiety!li Kobietkili! wyspeejalizowaną w pro- | tuś?

wedzenia wszelkich ko-

Poszukuję Księgowe-
go kierownika kilka ty-
sięcy kaucji, lub samo-

do szczęścia
Puder Abarid chroni i pielęg- Kobieciątkalll

— Kelnerem.

 

 

 

 

 

   

       

  

 

 

no zawsze pamiętać Pani Stanisław Gozdawa olę ski, gi A Visias:Mže Lagjas, Gonchitė koa" apitałem. Interes powa:|najuczęlwszego charakte-CT TTT
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“i Na scenie: Nowa Rewja Wilno— Monte Carlo. Rządey lab leśniezego. © za utrzymanie). Ma
Program: 1) Jarmark mi'ości—komiczna scenka małżeńska—cały zespół. 2) Fox-trett—duet Powiedzonko. referencje poważne, UI świadectwa | referencje.

” Nerton 3) Opowieści dziada--F. Kaczarowski. 4) Taniec rosyjski—duet Grey, 5) Gazeciarze — Robeta_ pali ml się Zamkowa 4 m. 7 gr2 Łaskawe zgłoszenia kie-

: warszawscy—Kaczorowscy, 6) Aktówka ,Naležy się placlė“, 7) Policjant (groteska) duet Nor-| „ reku- powledziai pra. rować do FRdm. „Dz. :
ton, 8) Postój cygunow, 9) Pociąg do Monte—flnał w wyk całego zespołu. — Ceny od 25 gr:| cownik monopolu tyto- Z: pod „Pea |

— : raus|NIOeGOL+t0E je za-| Inteligentna panienka| *® = gr

Mieszkania MIESZKANIE ! POKÓJ 2 pokoje z. używalnością | ° Salado aa Si r dobrze pl- i $
я z 3 pokoi, kuchni, z e- | nmeblowany, exno wy*| kuchni, słoneczne, ze| RÓŻNE śmienna, poszukuje ja- ouie=i-IC]
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Kupno | Zdrojowiska. =„POKOJE. ы Nr.40| 780 16—1 | Jasińskiego 16 m. Zl. _ |pządea "RKonom zdo-| "Sklep spożywczy. ‚ |Кона 18-17 Karezew.| Palrr. Ten wysoki sza-

Sprzedaż . |||V suche, słoneczne, wej-|Tezy pokoje tat dwa I m la z у ! Kuneioas Seker а раоня чодай ego Cel waj ane? zek
kz. a i аее НОЙ 1. Żeli- |ieden umeblowane do li li | GżU B ' ą Szkolą Rolni-| odstąpię na degodnych A RiL ae
Sprzedaje się RROWENIE, pogo: WKMejo Kod zł.sad wynajęcia z wszelkiemi 253-415 pok PEKITPETA dowiedz ešas Leroy WA razem Z to-| SAłkkkAAAALAŁAŁAAAkAkAka ыа = mówisz?

dom drewniany (na znos) nat „Promień', ul. e-| wynajęcia przy inteli- wygodami | telefonem, Ь pok. z wygo do 7p. ul L dwi. śr warem urządzeniem, dos dociiania a :

nowy, duży. blachą ocyn-| wickiej 7, poleca piękne gentnej rodzinie.  Wia- | nadające się dła adwo- dami, słoneczne oraz Zgubiono książkę ale P. a udwlsar- | punkt bardzo dobry ce- przyzwyczajenia. Nie, ale najlepszy

kowaną pokryty. Cena| słoneczne pokoje = bai:| domogė: "Wilenska 10 B kata, tekarza lub Biuro,|6К Й@р та ааоа| SR anas Vdans Pier ikawakleja 20 Bar Svia:| nu niska Wileńska 24 — Zaowu żle zrobileś|np, zam! bo w wodzie į
b. niska. Adres | Infor-|konami. vehnia wy-| (sklep spożywczy). 348-2 i ul. Wileńska 31, m 5. niem de wy: | PKU Wilno — Miasto na . gr dodawanie.  €lągle wy- |'9 umie pływać. :

macje w Administracji.| kwintna. Willa skanali- i najęcia Bomlatkańska 8 j-Imię Ghalma Rechesa — hodzi ei zadužo. с
805 zowana. czoscja ULELLLLLLU EEE dozorca wskaże. _ 808 uniewaźnin się. 276|PORU0000274|ORE— To tatus dodawal.LCC

е EEE SLI BZETWALSZERABEC TS STSALASTEST ATS ITTSS OWCZZ EZR SSISIPTTIIKONTEAITOS

MIGNON G. EBERHART { BUT 34) mieć inne wymagania co do piękności. Panią Byng określił bardzo grzecz- ; żywe, okna w korytarzu trzeszczały nieprzerwanie, Hall tonął w ciem- ||

 - Р |

Biala Papuga.
(Przeklad autoryzowany z angielskiego) A

Hal! był pusty, salon — nieoświetlony, Kazałem portierowi napalić

w moim numerze i przynieść kawy i brandy.

(Wiatr wzmógł się tak dalece, że stare domisko dygołało w posa-

dach, a po ko:ytarzach hulaly wściekłe podmuchy. Kiedy otiwierałem

drzwi, prowadzące do pasażu z oknami, zimny wiatr powietrza uderzył

we mnie, jak spłoszone zwierzę. Rad byłem, że portjer nie zwlekał z

przyjściem. :

— Będzie ogień?—Zapytałem, gdy wziął się do układania paliwa.

Wi odpowiedzi zajrzał z powątpiewaniem w kominek, mruknął coś

* mistrslu, podrzucił ramionami i wykrzywił usta fiancuskim grymasem,|

oznaczającym zdanie się na los. Zupełnie jakby chciał powiedzieć: į

—Chciałeś pan ognia, to masz, ale wieje mistral i licho wie, co z

tego wyjdzie. Ale jak pan chcesz. Ja za to nie odpewiadam. į

Ułożył stosik drzewa, zapalił zapałkę...
— Nie macie dużo gości? — zagadnąłem.

— Ni, proszę pana. W tym sezoni: zawsze jest mało gości. Są

tylko cztery osoby, panna Tally, pani Byng, pastor Robart i pan, |

Zaczął dmuchać energicznie na maty  płoryczek.  Wadziałem

yierzch jego połyskującej łysinypoz aciąganej pasmami wilgotnych czar-

„ych pożyczek. Gdy ogień strzelił żywszym płomieriem, podniósł twarz,

czerwoną « wysiłku i, przysiadłszy na piętach, odpoczywał. Żywe, czarne

oczy grały odbiaskami ognia. Biały fartuch spływał w fałdach na podłogę.

—‹Ратпа Tally — bardzo piękna pari. Ta w czerwonych pantofel-

kach. Zato pani Byn$ — zawahał się — niepow.edziałbym... ;

A więc piękna! — pomyślałem z radością. Naturalnie portjer mógł

nie. Tamta też mnie nie obchodziła, ale byłem rad,
Trzasnęła okiennica. Portjer skoczyi do okna Aby „umocować, o- '

kiennicę, musiał je otworzyć. Do pokoju wtargnęła wichura, ogień za-
tańczyi jak szalony i pociemniało od dymu. Portjer znów wzruszył fatali-
stycznie ramionami, zamknął okno i zaciągnął je'gruhą, czerwoną portjerą.

Kiedv dofożywszy drzewa na kominek, odszedł, rozsiadłem się le-
niwie przed ogniem. Palii się dobrze, choć nierówny. Wyciągnąłem nogi. |
Było mi przyjemnie, Hotel nie był wcale taki zły, Może trochę za pusty
i za cichy, ale niezły.

Roze: zatem się niedbale po pokoju. Podłośę zaściełał wydeptany
: gruby, czerwony dywan. Na umeblowanie składały się stare fotele, ręcz-

nie rzeźbione i obite atłasem, wielka, ponura szata, fantazyjny kryszta-
łowy świecznik, lustro w złoconych ramach, wiszące nad kominkem i
na konsoli wesoły zegar francuski z galovującym jeźdźcem z bronzu.

Patrząc wa jeźdźca, podziwiałem artyzm wykonania.  Grzy-
wę i ogon koński, skrzydła kapelusza i płaszcz jeźdźca pęd powietrza
porwał w tył, ręka w rękawicy trzymała długi miecz wyrobiony nadzwy- |
czaj staransie. Jak na ozdobę zegara było to -za wielkie. Sam miecz mu-
siał mierzyć do sześciu cali, a reszta była proporcjonalnie duża... Tu za-
padłem w drzemkę, z której wyrwało mnie wściekłe trzaskanie okienni-
cy. Poczułem, że jestem zdrętwiały i zziębnięty.

Wstałem, ziewając Mój zegarek wskazywał kilka minut po dwu-
nastej. Czas było iść spaść. Drzewo widocznie tylko się tliło, bo się jesz-
cze nie spaliło. Wiatr wypychał na pokój błękitnawe -smugi gryzącego
dymu. W iych warunkach niesposób było spać. Otworzyłem drzwi do
pasażu, żeby wypuścić dym i wyjrzałem nadwór,

Noc nadawała się na orgje czarownic. Miało się ochotę przysiąc,
że hulają po podwórzu, wyprawiając jalkiś wściekły sabat.

Latarria pod łukiem bramw chybotaia gwałtcwnie. Czarne cienie
zawodziły groteskowe tany. Krzaki po kątach podwórza ciskały się jak
 

, łem wyraźnie piękne szerokie czoło, prosty trochę

{

nościach. Nie było widać nic opr6cz rozbujanej lataini į rozhulanych cie-
ni. Nagle pożałowałem, że nie stanąłem w ludniejszym i cichym hotelu.
Instynkt odzywa się najsilniej, gdy się jest rozespanym. Stary hotel z
djabeiskooszalsłem podwórzem wydał mi się n. stąd ni zowąd po-
prostu złowieszczy, Nie jestem z natury skionny do przywidzeń, ale wte-
dy OZ mnie złe ias ; й й

wodzenie wichury wzmoglo się do'płaczu. Nie wierz -
nym uszomi. Wichura łkała, aka: * Е : .уіеш >

— Proszę mnie puścić! Och, proszę mnie puścić!

ROZDZIAŁ IL

 

gi

Szukała klamki do drzwi od pasażu, oglądając się przez ramię. zę:
baczyłem przez szybę bladą twarz, wielkie czarne oczy i rozwiane wło-
sy. Biła pięstkami w drzwi i wołałą z łkaniem:

Och, proszę mnie wpuścić!
Otworzyłem drzwi. Wpadła jak podmuch wiatru, śpiesząc prosta

do kominka, niby dziecko, uciekające przed ciemnościami, Uklękła iwys
ciągnęła do ognia ręce. Srebrne obcasiki błyszczały na dywanie jak dwą

światełka. Spotkawszy się z moim wzrokiem, wyrzuciłą z wysiłkiem:
— Niech pan zamknie drzwi! {

: Zamknąłem, Człowiek niezamożny ma tę zaletę; że nie jest pos
dejrzliwy.

Ona grzata się w-dalszym ciągu przy ogniu, kiór zęślizrzai ‹ y szczęśliwym itra-
em rozpalił sięna dobre. Światło padaio złotemi olkie jej
zwichrzone włosy i łamało się w fałdach aksamitnego płaszcza. Zobaczy-

wyzywający nosek,czerwone, drżące usta i dobrze zarysowaną brodę.

(d. c. n.)
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