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Dn. 0-0 Lipta

KONIEC p нн зр $‚ МЙ
sezonu Wilno, Wielka I _РЕ

OBUWIA LETNIEGO: obuwie gumowe | plażowe.

Rsiążę japoński © Ourszawie.
Tielefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W piątek przybywa do Warszawy wraz z małżonką
1 świtą książę japoński Kaya, wyższy oficer kawalerji japońskiej, dowo-
dzący w ojczyźnie swojej jednym z pułków konnych gwardji.

Księstwo Kaya są oboje blizkimi kuzynami rodziny panującej ja-
pońskiej, zarówno przez cesarzową wdowę, jak i samego cesarza.

Księstwo Ksya zabawią w Warszawie do 11 b m. Książę interesuje
się sprawami wojskowemi, w szczególności kawalerj!. Zwiedzi także mię-
dzy innemi pola bitwy pod Warszawą w 1920 r.

2 W dn. 10 b. m. księstwo Kaya podejmowani będą przez P. Prezy-
lenta.
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Wyjazd p. Pilsudskiego.
tTelefonem od własnegu korespondent»1

WARSZAWA. W najslizszych dmach p. miaister spraw wojskowych
Piłsudski wyjeżdża na wypoczynek do Pikiliszek. Część lata spędzi też
w Druskienikach. : 5

: i о-в 4

Wybory do Rady miejskiej Warszawy
2 ` + [Telefonem od własnego korespondenta.)

"' WARSZAWA. Prawdopodobnie wybory do Rady miejskiej m. War-
szawy będą odłożone © 6 miesięcy od terminu, który- jako- ostateczny
przewiduje ustawa.  Odbyłyby się więc nie w sierpniu, lecz około 20 lu-
tego 1935. Sprawa tego terminu musiałaby być uregulowana dekretem

.

Kandydaci na prezydenta Warszawy
: (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Kwestja obsadzenia stanowiska komisarycznego pre
zydenta Warszawy nie zóstała jeszcze definitywnie załatwiona. O stano-
wisko to ubiega się w tej chwili dwóch kandydatów: b. wice - minister
Duch i p. Medard Downarowicz.

Bracia Adamowicze w zarządzie
L. O. P. P.

WARSZAWĄ, (Pat). Dziś bracia łą przyjęcia barci Adamowiczów u-
Adamowicze złożyli wizytę w tworzono kcmiiet zakupu samolotu
zarządzie giówaym LOPP. Zwycięz-- Adamowiczow pod przewodnictwem
ców Allantyku powitał prezes za- prezesa zarządu głównego LOPP.
rządu główiegc LOPP geinerał dy- | gen. Berbeckiego. Pozatem w skład
wizji Berbecki. I'odczas dłuższej po- komitetu weszli przedstawiciele de-
gawędki, utrzymanej w tonieser- |partamentu aeronautyki MSWojsk.,

cywilnego

ciom Adamowiczom cele i zadania|ministerstwa komunikacji i aeroklu-
LOPP, zaznajamiając ich z działal-|bu Rzplitej polsxiej. Ofiary przezna-
nością ligi. Mili goście złożyli swe |czone na wykup samolotu braci

у w księdze pamiątkowej|Adamowiczow l:omitet prosi skła-
LOPP na specjainie ozdobionej Каг-|4аё па specja'nie otwarte kontoį
cie, poczem nastąpiło wspólne sfo- |LOPP w PKO.
tografowanie, W związku z uchwa-

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA. (Pat). Bilans

Banku Polskiego za 3-cią dekadę
czerwca.W ciągu ostatniej dekady
czerwca zapas złota w Banku Pol-,
skim powiększy: się o 1,1 miljona spadły o 24,8 do 190,9 milj. bieg bi-

zł. do 491,1 milj zł. Stan pieniędzy letów bankowych w wyniku wyżej
zagranicznych i dewiz spadł o 0,2 omówionych zm:an wzrósł o 57,5
milj. do 43,2 miij, Suma wykorzysta- , milj, zł. do sumy 936,5 mili. zł. i po-
nych kredytów *więższyła się o 50,1 krycie ziotem w związku z powyż-
milį. do 730,8 milj, przyczem portfel szemi obniżyło się z 49,06 do 47,61,
wekslowy wzrės! o 29,8 milj. do |przekraczając normę statutową o
602,8 milj, portiel zdyskontowanych |17,61 punktów Stopa dyskontowa
biletów skarbowych o 11,4 milj, do'5 proc., zasławowa 62. Obieg pol-
59,6 milj. oraz stan pożyczek zabez- skich monet srebrnych i bilonu wy-
pieczonych zastawami o 8,9 do 68,2 nosił 30/6 rb. ogółem 368,4 milj. zł.
milį. Zapas polskich monet srebr- z ogólnej sumy tej przypada na mo-
nych i bilonu zmniejszył się o 12,2 nety scebrnc 281,2 na bilon zaś ni-
milį. do 27,6 ruilj. Pozycja i „inne klowy i bronzowy zł. 87,2 milj.

Polsko - brytyjskie rokowania
handlowe,

LONDYN Pat. Komisja artykułów |jnych do dalszej dyskusji.
rolnych polsko-brytyjskich rokowań W związku z tem wobec chwilo-
handlowych zakończyła  pierwsze|wej przerwy w pracy komisji rolnej

aktywa” i „inne pasywa“ uległa
wzrostowi, pierwsza o 6,5 do 145,0
druga o 14,3 milj. do 254,7 milj, Na-
tychmiast piatne zobowiązania

Telefon Redakcji,

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.

KOESTA mSCHRONISKO

czytanie żądań polskich. W najbliż-
szym czasie obie strony dostarczą

dyr. departamentu ministerstwa rol-
nictwa Adam Rose odjechał dziś

do 16 i od
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p. Skłodowskiej- Curie.
Kondsiencje Prezydenta Rzeczypospolitej.
WARSZAWA (Pat). Prezydent

Rzplitej pro*. I$nacy Mościcki wy:
stosował do córki śp. Marjį Skto-
dowskiej-Curie
następującą depeszę: Zgon śp. mat-
ki Pani ciężką żałobą okrył całą
ludność, która iej - wielkim
ciom raukowyri zawdzięcza olbrzy-
mie postępy w wielu dziedzinach.

|Curie niety!ko uczoną, która

Ireny  Golliot'owej:

Polską traci w śp. Skłodowskej
imię

jej ojczyzny wsławiła w całym świe-
"cie ale i wielką obywatelkę zawsze
,przez całe życie czujnie stojącą na
straży interesów swego narodu.

odkry- |
"składam wyrazy głębokiego współ-
dniu cężkiej żałoby na ręce pani

czucia.

Ubolewanie konstytuanty brazylijskiej.
RIC DE JANEIRO. (Pat), Kon- wielkie uboiewasie z powodu śmier-

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

OGŁOSZENIA: 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.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Ogłoszenia °
Тегту

Konio czekowe w P. K. О. Nr. 80187.

   

y. Pa ilosierdia W. Wincentego ś Pala
 

Sowiety o swoim przemyśle.
| MOSKWA. (Pat). Prasa so-
,wiecka publikuje prowizoryczne da-
'пе statystyczne dotyczące rozwoju
sowieckiego przemysłu w ciągu
pierwszego półrocza. Wedle danych

| tych wartość produkcji wielkiego
jprzemysłu osiążnęła 9.400 miljonów
| rubl. W ten sposób wartość produk-
j cji za pierwsze półrocze rb. przekro-
czyła wartość <ałorocznej produkcji
w roku ubiegłegiym. Ponieważ plan

®

Rumunja a
' BUKARESZT (Pat). Minister

stytuanta na wnosek przewodniczą- ci znakomitej u:zonej Marji Skło- SPTAW zagranicznych  Titulescu wy-
cego powzizłą ucfiwałę wyrażającą ' dowskiej-Curie.

Reforma podatkowa we Francji.
Votum zaufania dla Doumergue'a.

PARYŻ. (Pai). Podczas debaty
w senacie nad sprawą reformy finan - PARYŻ. (Pat). Odpowiadając na“
sowej premier I[)oumergue postawił;
kwestję wyrażenia votum zaufania..

w związku z a.t, 9 zaznaczając, że!o reformie fiskalnej, poczem przyjął łą

pić ze swego sianowiska,

apel premjera Doumergue'a senat
uchwalił artykuł 9 projektu ustawy

w przeciwnym razie musiałby ustą- cały projekt

Nowa partja we Francji.
PARYŻ. (Pat). Jak donosi

„Temps' deputowany Grisoni który
pędzie połączenie

zdrowych sił narodo-
stronnictwa
wszystkich

głosił przed połączonemi: komisjami
,spraw zagranicznych senatu i izby
deputowanych obszerne exposć, po-
pnawiązaniu stosunków dy-

į

BUKARESZT. (Pat). Dziś zosta-
: zamknięta nadzwyczajna sesja
„parlamentu, w czasie której uchwa-
|lono budżet na r. 34/5, ustawę upo-
j ważniającą rząd do rozpisania po-
| życzkki w takim czasie, w jakim rząd

(uzna za stosowue, ustawę dającą
'rządowi peinorzocnictwa na okres
!

wystąpit niedawro z partji radykal- wyčh w celu odrodzenia republikań- wakacyj sejmowych. W; okresie tym
nej, założył nowe ugrupowanie poli- skiego. Nowe ugrupowanie będzie rząd upoważniony jest do stosowa-
tyczne p. n. komitet republikańsko-| dążyło do zorśnnizowania państwa nia środków zapewniających utrzy-
ludowy. W: deklaracji twórca nowe-
$o ugrupowania zaznacza, że celem:

 

Przed podróżą

korporacyjnego.

Barthou

 

| manie równowagi budżetu, przepro-
„wadzenie odbudowy gospodarki, na-

do Londynu

 

Londynu
Pogłoski o sojuszu militarnym anglo-francuskim.

PARYŻ. (P:.1). Publicysta Bros-
solette, amawiając artykuł „Daily
Herald" na tenat podróży ministra
Barthou do Londynu, zwraca uwa-
6ę „Notre Iemps“. „Daily Herald“
uderzył w czmy punkt zarówno
Anglji jak i Francji. Dlaczego rząd
francu ki, pyta dziennik, broni się
tak bardzo przed posądzaniem go o
starame się с sojusz militarny z
Anglją N; epostępował tak ener-
gicznie, gdy

Gen. von Śchleicher współdziałał

chodziło o sojusz z

Rosją 1 Maią Er:tentą, a przecież so-
jusz z Anglją jest najbezpieczniejszy,
gdyż nie wciąga jej jako gwarantki
korytarza jak w sojuszu z Polską,
ani śwarantki na Pacyfiku jak w so
juszu z ZSRR, am gwarantki polityki
antyrewizjonistycznej jak w sojuszu
z Małą Ententą. Publicysta twier-

| dzi, że min. Bzathou dlatego tak u-
| silnie Łroni się przed posądzeniem o
'stłaranie się o sojusz
gielski. gdyz myšli wiašnie o jego

ów inc =>|0d dziennikarzów, żeby nie jechali
specjalni wysłarnicy do Londynu.

francucko-an-

 

z Francją?
BERLIN, (Pat). Niemieckie biu- "takcie z pewnemi mocarstwami za-

zrealizowaniu i zdaje sobie sprawę z
tego, że opinja brytyjska, wiedząc
o catym zamiarze podróży min.
Barthou, nigdy nie dopuściłaby do
urzeczywistnienia idei
Dlatego iż pomimo podróż
generaia Weyginda do Londynu i
angielskiego ministra wojny do Fran.
cji, mirister Barthou nie chce, aby
padło jakieś słowo o układzie woj-
skowym z Ang',ą- Otaczając tajem-
nicą rozmowy iondyūskie, zažądano

Min. siara się uzyskać przyrzecze-
nia od admiralicji bez wiedzy an-
gielskiej opinji publicznej, Może w
braku układu między rządami, myśli
się o układzie naędzy sztabami ge-

ro informacyjne donosi z Londynu, granicznemi, obecnie jednak, jak neralnemi, pyta dziennik. Jednakże
powołując się na agencję amerykań- twierdzi United Press, koła politycz gazeta przypu:zcza, że pod tym
ską Uzited Press,, że Francja przed
kilkoma tygodniami pointormowa-
ma być miała 'o zakrojonym na wiel-
ką skaię spisl:: gen. Schleichera
przeciwko Hitlerowi Zagranicą w
pierwszej chwili nie brała zbyt serjo
niemieckich doniesień oficjalnych. że
generał Schleicher pozostaje w kon-

ne odnoszą „ię ż coraz większą wia-
rą do tej wiadomości. Wyraża się
opinję, że różne okoliczności wska-
zują na Francję, przyczem jeden ze
znanych dziennikarzy niemieckich w
Paryżu miał byż pośrednikiem mię-
dzy generałem Schleicherem a Pa-
ryżem,

Odwołanie Kongresu Kombatantów
niemieckich. |

BERLIN. (Pat). Z Cassel donoszą,
że zapowiedzany na sobotę i nie-
dzielę kongres byłych kombatan-
tów  miemieckich, należących do
Kiefhaeuserbundu został ostatecz-

„nie odwołany.
Kongres ten cdbędzie się dopiero

w r. 35. Inauguracyjne przemówienie
„na tegorocznym kongresie miał wy-
! głosić były szef sztabu Roehm.

Rozwiązanie związku harcerskiego
w Niemczech.

DESSAU. (Pat). Anhaltska po-
policja polityczna rozwiązała
wszecłniemiecki związek harcerski,
zakazując jednocześnie wszelkiej

„jego działalności.
"wiązania był V
| związku do reżimu hitlerowskiego.

Przyczyną
„egatywny stosunek

Nowa ustawa finansowa w Anglji.

roz-;

|względem min. Barthou nie żywi
zbytnich iluzyj.

|

 

Z KŁAJPEDY.
RYGA. (Pat) Z Kłajpedy dono-

|szą: W tutejszych wiadomościach
urzędowych została opublikowana

| ustawa o ochronie narodu i państwa.
' Ustawa ta przewiduje m. in. karę
ciężkiego więzienia do lat 4 za obra-
zę lub zniewagę narodu lub państwa
litewskiego, godła lub sztandaru na-
"odu, państwa lub wojska i t. p. Ta-

  

e same również kary grożą urzęd-,
nikom lub pracownikom państwo-

, wym kraju autonomicznego lub innej
| organizacj, prawa autonomicznego,

ważąc jego autorytet.

TOKIO. (Pai). Nowy rząd japoń-

podróży. |

którzy nie wylkanują ustawy, lekce-| gay

„całoroczny ustanowiony został na
„ok. 20 000 miljjnów rubli, przeto
„wartość produkcji w pierwszem pół-
roczu stanowi ckoło 40 całoroczne-
śo plaru, co dotychczas niżdy jesz-
,cze nie było notowane. Przewidy-
wane jest w związku z tem przekro-
czenie rocznego planu. Według
tychże danych produkcyjne prace
oraz koszty produkcji wykazują dal-
szą poprawę,

Z. S. S. R.
'plomatycznych ze Związkiem So-
wieckim. M, in. minister  Titulescu
powiedział, iż nie byio rządu w Ru-
munji, któryby nie myślał o nawią-
zaniu stosunków ze Związkiem So-
wieckim,

Zamknięcie sesji parlamentu
rumunskiego.

„rodowej, uproszczenie aparatu pań-
„stwowego oraz ustawę ochraniającą
|element rumuński w  przedsiębior--
stwach handlowych i przemysło-:
wych. :

|a

ELEGANCKIE PANIE UŻYWAJĄ TYLKO

KÓSTIONY KĄPIELOWE | PLKŻGWE|
marki „OCEANA“

firmy L. PLIHEL i S-ka |
Wilno, ul. Mickiewicza 15. |

NABBSZLY NOWE MODELE.

 

Wiadomošci
telegraficzne.

| 7 Polska artystka operowa
p. Wanda Werriińska powróciła z

' Parany do Rio Je Janeiro, gdzie by-
| ła gorąco przyjmowana przezpublicz
ność i prasę brazylijską i polską,

** Z Waszyngtonu donoszą, że
rząd amerykański stanowczo doma”
gać się będzie od Niemiec takiego
samego traktowania posiadaczy bo-
nów pożyczek Davesa i Younga, ja-
kie Nemcy przyznały wierzycielom
angielskim.

** W czasie strzelania na wiwat.
z okazji uroczystości święta niepod-
ległośc, w całych Stan. Zjedn. wyda-
rzyły się liczne wypadki, które za-
kończyły się tragicznie, W, Nowym
Jorku zarejestrowano 28 wypadków
śmiertelnych.

** W. więzieriu w Welfare Island
w czasie meczu piłkarskiego rozgry-
wanego między drużynamj więzien-
|nemi zawaliła się trybuna, Trzech
więźniów - widzów poniosło. śmierć
na mieiscu, 56 jęst ciężko rannych.

"** "W Darmstadt niemiecka lot-
niczka Reitsch ustanowiła nowy
kobiecy rekord światowy długości
lotu na szybowzev, Przeleciała ona
bez lądowania 160 km.

ĮKATOLZABIJA
EEAesa"
WILNO. KALWARYJSKA 21.TEL.20-14

 

 

  
  

       

 

  
 

 

Nowy rząd japoński.
Iskład nowego rządu weszli dwaj.

     

ski, na którego czele stanął Keisuko|mnistrowie z poprzedniego gabinetu,
Okada został ulormowany. Polityka| mianowicie Osumi, minister mary-- sobie pewnych uzupełniających da-'do Warszawy.

SESI VERSA ISASLS NARIAITAKAS

KOMUNIKAT.
W niedzielę dn. 8 lipca o godz. 9 m. 30 w lekalu przy ul. Mostowej 1

odbędzie się odprawa

SEKCJI MŁODYCH
STRONNICTWA NARODOWEGO

LONDYN. (Fat). Izba lordów u- wy finansowej rrzyjęty już przez
chwaliia w 3 czytaniu projekt usta- izbę gmin.

Rząd hiszpański uzyskał votum zaufania.
PARYŻ. (Pai). Z Madrytu dono='wali rząd Sampera, Socjaliści zarzu-

szą: Podczas nocnego posiedzenia cali rządowi bezwzględność w sto-

kortezów rząd uzyskai votum zaufa-|sunku do Katalonji a konserwatyści

nia 19i głosami przeciwko 62. Prze-;|znowu brak autorytetu. Prlament   Obecność wszystkich członków obowiązkowa.
bieg posiedzenia był bardzo burzli-|rozpoczął ferje wakacyjne.

wy. Wszyscy mówcy zgodne atako- :

zagraniczna Japunji nie ulegnie żad-|narki , gen. Ha'ashi, który dalej jest
nej zmianie, Haota pozostaje dalej|ministrem wojny. :
ministrem spraw zagranicznych. W.

Tragiczna katastrofa.
LONDYN. (Pat). Z Nowego Jorku|jednego przelotu samolot z 4-a pa-

donoszą o tragicznej katastrofie w|sażerami z niewiadomego powodu
Ansgar w stanie Jowa. Wczoraj w zapalił się w powietrzu i spadł na
dniu swięta riepodległości wieluj ziemię, grzebiąc 4ch pasażerów i
mieszkańców miasta odbyło podróże| lotnika.
samolotami pasażenskiemi, W, czasie

  



|

:
у

 

dokoła Gypndków © Hiemczech |
(Wypadki nieinieckie z ubiegłej

soboty pozostują nadal zagadką.
Właściwie um więcej napiywa wia-
daormości z Nier.::ec, tem opraz  za-
równo wydarzen „czarnej soboty ,

jak i obecnej sytuacji pizedstawia
się co.az bardziej zamgiony.

Do berlina uapiynęto wielu ko-
respondentów z»granicznych, prasa
angielska, trancuska, wioska i au-
strjacka zamieszcza mnostwo inior-

macyj, ale są ore bądź powtórze-
niem tego, co mioże pisać prasa nie-
iiiecka. cędąca pod surową kontro-
ią, bąuź ież zawierają wiele domy-

siów, często łasiastycznych, często
sprzecznych ze sobą. Siowem świat
caiy gubi się w  pizypuszczeniacii

nietylko co do powodow tak krwa-
wego 1 bezwzgiędneżo stiumienia
„spisku, ale i c» do roii poszczegól-
nych osób tej :vesłychanej tragedii.

istujeje nawe. niepewność co do
„czby rozstrzelanych. Mówi się o  
niespełna SU osobach, ale kursują
pogioski o znacznie większej liczbie.!
Miała być ogłoszona listą zastrzelo-|
nych spiskowców, przyrzekł to po-
dobno uczynić :ząd niemiecki, ale!
wzdraga się to teraz uczynić UGoeb-
bels, twierdząc, iż podanie do pu-
blicznej wiadon:ości zdrajców byto-
by zbyt wielkici dla nich zaszczy-
tem. Ułęboką tajemnicą okryty jest
takt zamordowenia prezesa Akcji
Katolickiej, dr. Klausenera i podob-
no kilku innyca wybitnych katoli-
ków miemieckiciu, Wi kołach kato-
ickich wywołuwe to wielkie zanie-
pokojenie,

Opunją publiczna całego świata
jest wzburzona rzezią, jaką urzą-
dził Hitler. Nie może dociec przy-
czyn tego  gwaitownego kroku.
M'skazują, že irudno przypuszczać,
żeby pdzygotowywali się do buntu i
rewolt cj właśnie, których Hitler
znalazł podczas orgji zboczeniowych
słynnej już od czasów niezapom-
nanegy księcia £ulenburga.

Bardzo ciekawą hipotezę stawia
Daut w „Act. Fr.*, przypuszczając,
że wskutek zdemaskowania niemiec
kich przygotowan do wojny bakter-
jologicznej przez angielskiego publi-
cystę Steeda Hitler stracił panowa-
nie nad sobą, a widząc w gen.
Schleicherze «ziowieka, który u-
jawnił mordercze przygotowania —
post=nowił się « nim i jego adheren-
tami rozprawić. Hipoteza powyższa
nie wyjaśnia wszakże wszystkiego,
Nie oswietla siosunku  Schleichera
do Rochma i irnych rozstrzelanych
dowódców oddziałów szturmowych,
nie odłania powodów zachowania
się wicekanclerea von Papena, któ-
rego rola dotychczas jest niejasna,
Naprawdę też niewiadomo, jak; jest
obecnie stan w Niemczech. Jakkol-
wik rząd panuje nad sytuacją, jedna-
kowoz — wedł:g pogłosek — w dal-
szym ciągu odbywają się nietylko  aresztowania ale i egzekucje, W
Berlinie podobao powstał komitet
rewolucyjny pariji narodowo-socja-
listycznej który nawołuje w dalszym
eiągu do rewolucji. Prasa zagra-
niczna cytuje jedną z odezw tego
komitetu, w ktorej między innemi
znajduje się tak; ustęp: „Przywódcy
nasi zostali wymordowani! Tem
niemniej akcja w kierunku zrealizo-
wania drugiej rewolucji musi być
prowadzona. Hitler stał się narzę-
dziem w rękaca reakcji i wielkiego
przemysłu, uciskającego  robotni-'
ków”. :

Jednocześnie prasa francuska.
donosi o wzmożeniu się propagandy
w całych Niemczech, a szczególnie|
w okręgach przemysłowych. W.
zagłębiu Ruhry Hum przybrał tak“
groźną postawę wobec przemysłow-'
ców, że władze musiały przydzielić'
im osobną straż policyjną. |

Dzienniki frupcuskie podkreślają, '
że rzeczywistym zwycięzcą w ostat-'
nich wypadkacn w Niemczech jest“
Reichswehra.  Stwierdza to m. in,'
„Matin“, kt6ėry pisze, že Hitler po-'
niósł ciężką po:ažkę i osłabił swą,

Znany socjalog ży:'owski i dzia-
iacz syjonistyczry dr. Artur Ruppin
ogłosił niedawno w psasie palestyń-
skiej artykuł o sytuacji gospodarcze,
żydów na świec:e. W. artykule tym
znajduje się interesująca statystyka
zarobków żydowskich w poszczegól.
nych krajach.

Wedle obliczeń d-ra Ruppna z 16
„iljonów żydów 6.100.000 utrzymuje,
się z handlu, 5.750.000 utrzymuje się
z przemysłu, do którego Ruppin za-
licza także rzemiosło. Miljon żydów
jest w wolnych -awodach, 625 tysię-
cy zajmuje się rolnictwem, 325.000
zajmuje się przygodnem pracamii
zatrudnionych iest w charakterze
służby domowej — dwa miljony nie
pracuje wośóle żyjąc z renty, pensji  emerytalnej, lut ze wsparć. Co do
reszty niema dokładnej statystyki.

Z cyfr tych wynika, że główną
podstawą bytu zydów jest jeszcze

pozycję  zarządzeniamį wydanemi
przeciwko oddziałom A. S$.

£ drugiej sieony dość niejasne
jest stanowisko prezydenta Hinden-
burga. Podziękowat wprawdzie i to

boaaj dwukrotnie Hitlerowi i Goerin
$owi za energiczne stłumienie buntu
1 ocalenie Niemiec od niebezpieczeń-
stwa, ale zrobił to podobno pod
moralnym przymiusem.  Zjawiła się
nawet pogioska że uczyni to za
cenę uratowania życia Papenowi,
któego uważa za swego następcę.
W związku z tein jedno z pism angiel
skich ogłasza sensacyjne  doniesie-
nia swego berlińskiego koresponden-
ta, weaiug którego prezydent Kze-
szy Hindenburg, złożony od  dłuż-
szego czasu ciężką niemocą, odczy-
tai wobec grona najbliższych mu o-
sób testament polityczny, w  któ-
rym, na wypadek swej śmierci wy-
znacza wicekauclerza von Papena
swoim następcą na stanowisku pre-
zydenta Rzeszy.
| Rola Papena, jak już zaznaczy-
liśmy, nie jest ież jasna. Według
jednych uuormacyj był jakiś czas
pod aresztem domowym, według in-
nych sam nie chciał mieć nic wspól-
nego z akcją Hiilera i ledwo dał się
uprosic o pozoslanie na urzędzie
wicekanclerza. Teraz wyjeżdżą na
urlop 1 podobno już na swoje stano-
wisko nie powróci, ma natomiast
zostać komisarzem w Zagłębiu Sa-
ary. .

Słowem istna gmatwanina po-
głosek, domysłtw i niejasności, któ-
re odmalowują Liepewny i zapowia-
dający jeszcze różne niespodzianki
stan rzeczy w Niemczech.

Wyraźna naiomast i jasna jest
opinją zagranicy o metodzie, którą
zastósował kanclerz dla: zniszczenia
swoich przeciwników. Jest ona
zgodna w potępieniu wydarzeń, a!
pogiębia jeszcze oburzenie uchwała
niemieckiej Kady gabinetowej, lega-
lizującej mordy, dokonane w nocy z
dn, Ś0.VI na 1.VIL (W. szczegól-
ności okrzyk zgrozy wywołaia ta u-
chwała w opinji wiedeńskiej. Caia
prasa wiedeńska nie cola się przed
najostrzejszemi określeniami, „Der
lag raprzykłau uważa, iż gorsza,
niż same mordy, jest ta wiaśnie u-
chwała. INawei despotyzm azjatyc-
ki nie posuiął się do takiego cyniz-
mu, jax Niemcy. Nikt bowiem nie
uwierzy, że zaniordowanie naprzy-
kład kierownika akcji katolickiej w
Niemczech, był» aktem samoobrony

państwa przeciwko zdrajcom.
smierć tego męczennika kie; katolic
kiej okrywa hańbą Niemcy, metoda
urzędowego rewolweru, jako  naj-
wyższej instancji prawa i polityki,
budzi wstręt i cdrazę. Łatwo sobie
też wyobrazić, jaki wpływ wywrze
metoda taka na katolików Zagłębia
Saary.

Chrześcijańsko społeczny  wice-
burmistrz miasta Wiednia, dr, Win-
ter, w mowie wygłoszonej w Towa-
rzystwie polityki zagranicznej o sto-
sunku  państwą do robotników,
wspomniai lakze о obecnych tra-
gicznych wypadkach w Niemczech i
twierdzi, że po uchwale Kady mini-
strów, legalizującej mordy, Niemcy
wyłączają się szme z kręgu kultury
chrześcijańskiej, względnie przesta-
ły być pańsiweim europejskiem ; że
"Włochom, jako państwu katolickie-
mu nie pozostanie nic innego, jak
poddać gruntownej rewizji swój sto-
sunek do Niemców, zbliżyć się do
Francj, i Anglji, by ratować Europę
prezd barbażyństwem niemieckiem.

Nie ulega wątpliwości, iż stan
rzeczy w Niemczech nie robi im do-
brze w opumji politycznej innych!
państw, Wyraziio się to już w na-
giej zmianie usposobienia  Mussoli-
niego, odbiło się też korzystnie dla
Francji w jej stosunkach z Anglją.
Przyjeżdżający w niedzielę do Lon-
dynu minister barthou będzie miał
ułatwione zadanie przy zjednywaniu
polityków angielskich dla aljansu
obronnego Iran:usko-angielskiego.
 

Z czego żyją żydzi?
trudnienį w każdym poszczególnym
kraju. Gdyby chuiano zanalizować e.
konomikę żydowską w poszczegól-
nych krajach, trzebaby też przepro-
waądzić w każdym kraju odrębną
statystykę, Jest bowiem rzeczą jasną

że' inaczej wyśląda ekonomika ży-
dów w Palestynie a inaczej w Polsce,
inaczej przedstawia się sytuacja w
Rosji Sowieckiej a inaczej w e-
ryce. W, Palestyrie np. 28 proc. lud-
ności żydowsk'ej zajmuje się rol-
nictwem, w Pousce jest tylko 6 pro-
cent rolników żydowskich, w Rosji
Sowieckiej zwiększa się liczba ro-
botników zatrudnionych w ciężkim
przemyśle, w Arseryce liczba ta ma-
leje.

Liczba żydów w wolnych zawo-
dach jest jeszcze ciągle duża. We
wszystkich krajach świata znajduje
się 100.000 studentów żydowskich w
szkołach średn*_h i wyższych, t, zn.

ciągle handel. B'.sko 39 proc. żydów , że na każdych 10.000 żydów przypa-

utrzymuje się z handlu, Po kupcach | da 62 studentówa jeśli przyrost ten
drugie miejsce zajmują robotnicy, rze
mieślnicy i właściciele przedsię-
biorstw  przemystowych, trzecie
miejsce zajmuje inteligencja, a czwar
te wiesnicy. Na podstawie tej sta-
tystyki nie mo:na zobrazować do-
kładnie prac, w których żydzi są za-

będzie trwał, to za 40 lat na każdych
10 żydów przypadnie jeden z akade-
mickiem wykształceniem. Liczba ży
dów zatrudnionych w wolnych za-
wodach jest dość duża w Rosji So-
wieckiej. Na U'rainie jest 30 proc.
żydów zatrudnionych w wolnych za-

| P. Aciur Briei.
| W niedzielę ubiegłą przybył do
| Gdyni z Ameryki gen. Józef Haller.
Społeczeństwo 1iiejscowe oraz licz-
ne delegacje p:zybyłe z Poznania,
Pomorza i Gdańska urządziiy przy-
bywającemu generałowi serdeczną
owację, Ale by!: tez i tacy, którym
ta uroczystość r:ę niepodobała, Oto,
jak pisze „Słowy Pomorskie'':

„uroczystość powitania usiłowała za-
kłócić grupa awanturników, pragnąca naj-

widoczniej sprowokować zebraną publicz-

ność do jakichś nierozważnych poczynań.

Grupie awanturników,  wznoszących

akrzyki, mające dotknąć Błękitnego Gene-

rała przewodził prezes gdyńskiego oddzia-

łu Związku Legjom.stów, Artur Brief.

Kim jest ten, 110 śniie lżyć generała

Hallera, świadczy najwymowniej dokument,

który zamieszczamy poniżej.

Dokument wariv przeczytać, żeby do-

wiedzieć się bliższych szczegółów o preze-

sie Związku Legjor.'tów w Gdynip.Artu-

«rze Briefie.
| Dokument brzmi
| Rzeczpospolita Polska
j Województwo Stanisławowskie

Powiat Kołomyja

Gmina Kołomyja

 
Poświadczeniz metryki urodzenia.

Wyciąg z księgi urodzonych okręgu metr.

Kołomyja z roku 1894 Tom XIX str, 140
1. Liczba porządkowa 278.

2. Urodzenia dzeń (12) dwunasty, mie-

siąc maj, rok tysią: ośmsetny dziewięćdzie-

siąty czwarty (1894), miejsce i nr. domu Ko-

łamyja 295 5/4.

3. Obrzezania lub nadania imienia:
dzień, miesąc i rox (19) dziewiętnasty maj

1894 tysiąc ośmsetny  dziewiećdziesiąty

czwarty, miejsce i nr. domu: Kołomyja

295 5/4.

4, Dziecięcia imię Artur

pleė męska, žeūska — męska

5. —„— urodzenia ślubne,

ślubne lub nieślubre — mieślubne

6. Imię i nazwisko ojca, jego stan, za-

trudnienie i miejsce zamieszkania

7. Imię i nazwsko matki, jej stan i mie-

szkanie, jakoteż imię i nazwisko, zatrud-

nienie 1 miejsce zamieszkania jej rodziców:
Rzekomo Mańcia Weber wolna w Kołomyi
ijej ridzice Nathx» Weber już nieboszczyk

i Lea Katz we Lwcwie.

8. Własnoręcz1n; podpis z wymienie-

niem zairudnienia i miejsca zamieszkania:

rzekomo

Pod tym tytułem pisze sanacyjna
„Prawda fódzka nr. 2/ z 1-go lipca
rb

„0 tej porze w každym roku następuje
pewne osiabienie oksotcw handiowych, La-
to ma swoje prawa. Miasta wyludniają się,

wyjeżdżają przedewrzystkiem ludzie inte-

resów, aby przez kilka tygodni wypocząć

po znoju całorocznej pracy. Zamierają więc

na jakiś czas większe interesy, tembar-

dziej, że w licznycł. gałęziach przemysłu i

handlu na miesiące letnie przypada okres
imiędzysezonowy. Ludność zaspokoila już
swoje zapotrzebowanie sezonowe na lato,

a o sezonowych zakupach jesiennych je-
szcze nie myśli. Jakiś ruc« jednak zawsze

jest i w letnich miesiącack. Publiczność nie
kupuje tylko samych sezonowych towarów.

Istnieje jeszcze zapotrzebowanie codzien-

ne, niezależnie od pory roku. I z tem zapo-
trzebowaniem zgłasza się ludnaść do skle-
pów, a sklepy stale muszą uzupełniać swo-
je zapasy u producentów.

W tym roku w niek:ėrych gaięziach
przemysiu zamarł uawet ien normalny co-

dzienny ruch. Martwa cisza panvje nietylko
w oddziałach, w których sprzedeją Się ar-
tykuły sezonowe, ale i w oddziałach, sprze-

dających wyroby, przeznaczone do użytku
codziennego. Kupzy prawie zupełnie nie
zjawiają się po towary, albo kupują je w

minimalnych ilościach, W fabrykach pozo-
stały niesprzedane zapasy. Jest to tem
dziwniejsze, że irekwencja publiczności w

sklepach nie jest fursza, niż w latach ubie-

glych, jest może nawet lepsza.

Najostrzej wys'ępue *v dziwne, a nie-

pokojące zjawisko w przemyśle włókienni-
czym. Ostatnie miesiące roku ubiegłego i
pierwsze miesiące roku obecnego wykaza-
ły pewien wzrost zapotrzebowania wyro-

' bów włókienniczyca na rynku krajowym.
| Ludność wydarła się z odzieży i bielizny
° ргдех cztery lata kryzysu, wstrzymując się

' ой zakupów w oczekiwaniu, że kryzys nie-

: bawem się skończy, a wrócą lepsze czasy i
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wią 11 proc. ludaošci, — jest 18 proc,
żydów w wolnych zawodach. W Pa-
lestynie, gdzie .iczba żydów wynosi
250 tysięcy, jes obecnie 750 leka-
rzy, 163 adwokatów i sędziów i 1400
przedstawicieli innych wolnych za-
wodów. Należy atoli zaznaczyć, że
ostatnio daje się zauważyć gwałtow-
ny spadek żydów w szkołach wyż-
szych, a zasada przewarstwowienia

Rolnictwo jest wśród żydów na-
razie słabo rejuezentowane.  Naj-
większa liczba rolników żydowskich
znajduje się w Rosji Sowieckiej,
gdzie 250.000 żydów pracuje na roli.
W! Stanach Ziednoczonych znajduje
się 100.000 żydźw na roli, w Besara-
bji 30.000, w Palestynie 28.000, na
Litwie 15,000, w Kanadzie 5.000 w
Argentynie 20.000. Ogółem w rol-
nictwie zatrudnionych jest pół mil-
jona żydów.

Ciekawe tr informacje podaje
żydowski „Nowy Dziennik”, 

L. Księgi zam. 456/30.

wodach. W: Pol:ce gdzie żydzi stano.

skierowuje żydćw do szkół zawodo-|

„BZIENNIK MILENSKI

z prasy.
kumów lub świadkow sandeka lub szame-

sa: Jozei Berfass Wachtmeister in Kolomea
Wilhelm Hermann  wachistrz w Kołomyi.

Obrzezującego lub obrzezujących: Hersch

Shechte: koszernik w Kołomyji.

10. akuszerki lub

Kleinman.
11. Dzieci nieżywo urodzone: — — —

12. Uwaga: — — —

Z polecenia świetnego ck Starostwa z

29 maja 1895 I. 13695 zanotuje się, że diecko

to jest ślubnem dzi:cckiem Meiera Hirscha

(2 im.) Briefa i Miaci Menkes córki Lei

Menkes ze Lwowa, a nie jak zapisano
nieślubnym synem Mańci Weber, córki

Nathan Weber i Lai Katz. — Dotyczące po-
lecenie złożono ad acta 1. 366.

Za zgodność urząd metrykalny izrae-
lcki w Kołomyji, dnia 5 maja 1930.

Pieczęć okrągła: — „Prowadzący me-

tryki izraelickie w Kołomyi”

(© Fruchterer, rabin.

Bardzo ciekawy dokument, I ten
oto p. Artur Brief urządzał w Gdyni
hałasy przeciw generałowi НаЦего-
Wil,

Malkaakuszera:

 
„Babska wojna”.

Szanowne damy, tworzące sana-
jcyjny „Związex Pracy Obyw. Ko-
biet” nie żyją z sobą w zgodzie. W,
tej chwili toczy się tam walka p.
Moraczewskiej z panną Jaworską...
W odezwie — zacytowunej przez
„Naprzėod“ — p. Moraczewska za-
pewnia, že Związek chciała oprzeć
na „miłości i ziozumieniu psychiki
społeczeństwa”, ale na swej szla-
chetnej drodze spotkała pannę Ja-
worską, która— -cytujemy dosłownie

„jest zwoienni.zką poglądu, że trzeba

niekarne, grzeszące przerostem indywidu-

alizmu społeczeństwo po!skie do karności

obywatejskiej zmus'ć; że ruożna i trzeba to

wnych prawd i zasad, które nie mogą pod-
legać dyskusji i które społeczeństwo jako

dogmat przyjąć musi, Że należy zahamować

swobodę myśli—z=straszać i onieśmielać—

aby w ten sposob osiągnąć efekt jednolitej

karności i siły”,

P. Moraczewska jednak nie dała
się „zasliaszyć” i nawet odezwę wy-
dała przeciw p Jaworskiej... „Bab-
ska wojna” jes! więc w pełnej kam-
panji Gdybyż to teraz był Arysto-
tanes, jak słusznie zauważył „Głos
Narodu”. 

 

ŻaStej.
wtedy uzupełni się braki. Tymczasem do-

naszano io, co byio w skrzyniach i sza-

(łaci, Ubecnie każdy już jakoś dostosował

się do biedy kryzysowej, tak uiożył swój

| budżet i podzielił swoje dochody, by przy-

najmniej najważniejsze potrzeby regularnie

į mogiy być zaspakajane w odpowiednio

okrojonych roziniarach. Frzeznaczono więc

| pewne grosze także i na potrzeby odzieżo-

we, skutkiem czego produkcja w przemysie

wiókienniczym ustabilizowała się z lekką

tendeacją powolnego wzrostu i ruch w skie

pach stai się rowcxmierniejszy.

Nagie znowu wszystko się urywa bez

widocznych przyczyn gospodarczych, О-

statnio nic się przegież nie zmieniło na gor-

sze. Żadne nowe k.ęski nie spadły na lud-

ność. Przeciwnie, pewne podciągnięcie cen

zboża w górę pozwsia ludności wiejskiej

nieco rozszerzyć swoje projektowane in-

westycje odzieżowe. W skiepach ruch jest,

tylko skiepy nie kupują, wyprzedając po-

siadane zapasy i obniżając poniżej normy

ich objęiość. т

| Towarzyszy temu ciasnota na rynku

pieniężnym, zwłaszcza prywatnym, a raczej

niechęć do operacyj finansowych.

Liczne przedsiębiorstwa przemysłowe

coraz dotkliwiej odczuwają ten sian rzeczy,

gdyż nieoczekiwany 1 nieprzewićywany za-

stój w sprzedaży produkcj wywołuje trud:
ności w regulowani: bieżących zobowiązań

i kontynuowaniu piodukcj.

Zjawisko, %o, za którem, jak wspomnie-

liśmy, nie można dojrzeć żadnych przyczyn

gospodarczych, wzmaga» zbadania i wy-j

świetlenia. Odnosi się wrażenie, że jakiś

tłumiony niepokój ogarnia nasz aparat

handlowy i paraliž:ije jego normalną dzia-

łalność. Jeżeli wrażenie to, po'wierdzone

zgodnie przez producentów, jest traine, to

te i zasypane. Wspołdziałać w tem powin-

ri wszyscy ludzie dobrej woli, gdyż nasze

wyczerpane i osłabione kryzysem życie

gospodarcze nie woże być narażane na

żadne wstrząsy, jezeli

zapobiec” .

Wyjaśnienie wydaje się wcale
proste: mniemanie, jakoby ilość ku-
pujących, a szczególnie wysokość
sum płaconych przez nich, utrzymy-
wała się lub rusła, jest błędne, a

 
kupcy sprzedają zapasy i nie naby-, Polski, ludność miast wynos
wają nowych, bo nie mają za со 1

„ dlą kogo.

Nowe zasady zwalniania urzędników.
Wydany zosiał okólnik do urzę-

dów państwowych w sprawie prze-
noszenia w staz nieczynuy urzędni-
ków etatowych, oraz zwalniania ze
służby urzędników' kontraktowych.
Przed przeniesieniem w stan nie-
czynny, urzędy sprawdzać mają, czy
przenoszonemų na emeryturę przy-
sługuje już zaopatrzenie. Min. skar-
bu ze względów budżetowych przy-
sługiwać będzie prawo sprzeciwia-
nia się tego rodzaju przenoszeniom.
IW. wypadkach spornych decydować
będzie Prezydium Rady ministrów.

Okóinik podkreśla, że przeno-

osiągnąć autorytalywnem narzucaniem pe-,

źródła tego niepokoju powinny być wykry-,

tylko można temu

Z opublikowunuych w całej prasie
codziennej i ifacaowej komunikatów
uowiedzieliśmy ię, že Komiiet Eko-
nomiczny Minisirów postanowił u-,
irzymać dotychczasowe środki, sto-
sowane w polityce zbożowej z u-
względnieniem poczynionych do-|
świadczeń.
Będziemy więc mieli ochronę cel-

ną, zwrot ceł, kredyt zastosowany i
zaliczony oraz unterwencje. Żadna
z wymienionych iorm akcji w polity-
ce zbożowej nie nasuwała tyle za-
strzeżeń i utyskiwań — co interwen-
cje P-ZSPŹ.

Już tyle lat iie istnieją P. Ż. P.
Ż-ety słyszymy na nie skargi i uty-
skiwania, pochodzące nie tylko z
centrów produkcji zbóż chlepowych,
ale i z naszych terenów.
Weźmy na przykład to co obecnie

obserwujemy w związku z płaceniem
za robociznę p'zy budowie dróg
przez Fundusz Pracy — zbożem.

Przecież to zbyt ostro godzi w
naszego rolnika zarówno drobnego,
jak i wielkiego

Mieliśmy coprawda w kulku po-
wiatach poważny nieurodzaj w roku
zeszłym — ale też w pozostałych
naszego województwa i prawie całe
$o nowogródzkiego urodzaj ten był
względny.

Mamy świeże w pamięci te licz-
ne alarmy kierowane w stronę rol-
ników, by wstrzymywali się z rzu-
caniem na rynek zboża, bo w ten
tylko sposób mcżna jako lako utrzy
mać cenę rynkt.wą,  - Wielu nie mogło się dostosować
do tego apelu, aie znowuż wielu,acz |
2 trudem postauowiło usłuchać tej:
rady i wstrzymaj: się — w tem znów|
|przeświadczeniu że na przednowku
w każdym razie cenę nie gorszą,
otrzymają od zeszłorocznej. Tymcza
sem kiedy zbliżać się zaczęła pora!
realizacji ich zapasów, rzucono na |
powiaty po kiikanaście wagonów|
żyta z innych terenów i „dostali nasi!

W, Dzienniku Ustaw R. P. Nr, 57,
ogłoszone zostaio pod pozycją 504
rozporządzenie minisi:a sprawiedli-

woścj z dnia 25 czerwca 1934 r., wy”
dane w porozurnieniu z ministrem
skarbu — o rejestrze spółdzielni,

Rozporządzenie postanawia, że
czynności sądu rejestrowego, prze-
widziasrych w ustawie o spółdziel-

niach, dokonywa sąd, który prowa-
dzy rejestr hand!owy, Do prowadze-
nia rejestru spółdzieli, jawności re-
jestru oraz postępowanią w spra-
wach rejestrowych stosuje się odpo-
wiednio przepis; o rejestrze handlo-
wym, jeżeli tst::wa o spółdzielniach
lub omawiane rozporządzenie nie
stanowią inacze;.
Do wydawani« oświadczeń, stwier

dzających, że «elowość założenia
spółdzielni oraz jej zamierzenia go-
spodarcze, ujawnione w statucie,
mie nasuwają zastrzeżeń — upoważ-  nione są: Rada Spółdzielcza w sto- 

Ministerstwo skarbu opracowało

projekt dekret: Prezydenta Rzplitej

o klasyfikacji gruntów.

Według tego projektu klasyfika-

cji tej dokonają specjalne komisje

powiatowe i wojewódzkie, nad któ-

"remi czuwać bęazie główna komisja

przy ministerstwie skarbu.

W skład klusyfikacyjnych komi-

syj powiatowych i wojewódzkich |

obok czynnikóv administracji pań-

stwowej wejdą przedstawiciele izb

'rolniczych ora.. własności rolnej. |

Na marginesie zeszłorocznej polityki
zbožowej..

rolnicy tak po kieszeni“, že trudno

ich będzie teraz nakłaniać do współ

' działania w jakiejś polityce zbożo-

wej. ь
= tu rownie dobrze winić

PŻP. Ż-ety jak 1 lokale władze od-
ministracyjne czy organizacje rol-

nicze. Te ostatnie zwłaszcza za to,

že nie potrafiły należycie się prze-

ciwstawić temu zarzucaniu powiatu

zbożem w chwili, kiedy raczej nale-
ży nawet te stosunkowo nieduże ilo-

ści zboża odprowadzać z terenu, a

odprowadzać gotówką.
Obserwując podczas swych wy*

jazdów ryniki naszych miasteczek w

dnie targowe ryzykuję twierdzić, że

3/4 zapotrzebowania Funduszu Pra-

cy na zboże, ktorem ma się płacić

za roboty drogowe na Wileńszczyź-

nie, można było pokryć zbożem od

producentów naszych. lleżby to go-

tówki wpłynęło do naszego terenu,

tak mocno pod tym względem wy-

pompowanego.

Jesii więc ciiodzi o dostosowanie

tej polityki zbożowej do wygody

naszych północ ie - wschodnich wo-

jewództw — notować musimy do-

tychczas raczej ujemne jej skutki i

to w obydwu głownych działach na-

szej produkcji roślinnej — zbożu i
Inie wzgl. siemieniu.

Od szeregu już lat na własnej

kieszeni rolnik kresowy stwierdza,

że dlą naszego 'erenu potrzebne są

pewne odchylenia od tych ogólnych

wytycznych, jakie Warszawa dla ca-
łego kraju w swych politykach go-

spodarczych usiaia.
Jeśli w wypadkach takich wystę-

pować będziem; mniej nieśmiało, jak

to niestety zbyt często miewa miej-

sce — napewna wówczas będziemy

mieli możność riejedno wyzyskać.

Regjonalizm w takich wypadkach

jest nieodzowny
WL L, Mazurkiewicz

radca lzby Przem.-Handl.

Rejestr spółdzieljni.
sunku do wszystkich spółdzielni oraz
związki rewizyjne w stosunku do
tych grup spółdzielni, które podle-
gają ich rewizji Wykoz związków
rewizyjnych wraz z oznaczeniem za-
kresu ich uprawnień przesyła prze-
wodniczący Rady Spoldzielczej są-
dom rejestrowyri Zgioszenia do re-
jestru powinny tyć ackonywane 0-
sobiście w sądzie, bądź też podawa-
ne na piśmie,

Rejestr spółdzielni
9-ciu rubryk, Wzór rejestru dołą-
czony został do rozporządzenia Sąd
rejestrowy przesyła bezpłatnie Ra-
dzie Spółdzielczej „zawiadomienia o
wpisach, dotyczących: 1) zareje-
strowania statut:: społdzielni i wszel

kich jego zmiac dołączając odpisy

statutu, 2) rozwiązania spółdzielni,

3) wykreślenia spółdziclni z rejestru,
4) połączenia spółdzie!ni,

Rozporządzezie weszło w życie
zdniem 1 lipca r. b.

 

Dekret 6 Klasyfikacji gruntów.
Skłed głównej komisji stanowić

będą przedstawiciele ministerstw:
skarbu, spraw wewnętrznych, rol-
nictwa i reform rolnych oraz organi-
zacyj rolniczych. Nadto do współ-
pracy w komisjach powołani będą
tachowcy w charakterze doradców.

Projekt dekretu Prezydenta
Rzpiitej o klasy!'kacji gruntów znaj-
duje się już w biurze Rady Mini-
strów i prawdorodobnie niebawem
wejdzie pod jej cbrady.

Statystyka ludności w miastach polskich.
Pierwszy spis ludności w Polsce,

dokonany w 1921 r. ustalii, że wtedy
ludnośc miejskć. wynosiła u nas 6.608 |

tysięcy osób zamieszkałych w 3

miastach.
Ostatnio spis ludności z końca

1931 r. objął jw: 636 miast, któych|
iudnosć wynosiła 8.689 tysięcy o-

sób. A więc w ciągu dziesięciu lat

ludność miejska Polski wzrosła o 2]

miljony 81 tysięcy. Przyrost ludności
| miejskiej jest u ; 5

'niż ogólny przyzost ludności, bowiem

w 1921 r. na ogólną liczbę:

jonów mieszkańców Polski ludność'

| miejska stanowiła 24,6 proc, a w

"1931 r. na 32,1 miljonów

proc.
Zobaczmy 'eraz, jak wzrastały :

 

nosiė charakte:u represyjnego, gdyž
przy wykroczeniach stosowane mu-

szą być kary dyscyplinarne. Zaleco-

na jest ostrożnesć przy przenosze-;

niach ze względu na dobro służby, w,

tych wypadkacl. mają być brane pod

| uwagę zasługi położone przez urzęd-

|nika w okresie niewoli. Urzędy ma-

ją również próbować czy zwolniony;

 

nas nieco szybszy,|

21,2 mil-!

ludności!
На 27,2)

Igoszcz z 52 tysięcy do 122.000, Lu-

większe miasta w Polsce od począt-
ku bieżącego wieku do 1934 r.

Warszawa w 1900 r. liczyła tylko
594 tysiące mieszkańców, a dziś prze
kracza 1.200.00С. Łódź, drugie nasze
co do wielkości miasto wzrosło z 310
tysięcy do 591 tysięcy ludności.

| Lwów powiększył ludność ze 160 ty-
sięcy do 316.06, Poznań ze 117.000
do 251 tysięcy, Kraków wzrósł z 91
tysiący do 239 tysiący ludności.

Stosunkowc mniej powiększyło
się Wauno, gdyz ze 139 tysięcy do
207.000 tysiący ludności (nadmienić
treba, iż w r. 1914 Wilno miało wię-
cej ludności, nz obecnie), Katowice
wzrosły z 32 tysięcy do 129.600, Czę
stochowa z 41.600 do 125.000, Byd-

blin z 46.000 do 115.000, a Sosno-
wiec z 70 tysięcy do 114.00 tysięcy.

Ogólnie biorąc większe miasta
polskie liczyły w 1900 roku 1.652 ty-
siące ludności, a w roku bież. mają
3.399 tysięcy mieszkańcow, a więc
w ciągu tych kiikudziesięciu lat lud=
ność ich podwuiła stę.

 

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

urzędnik nie nadawałby się do inne- | muje zapisy nowo-wstępujących u-

go stanowiska. 3
Nowe zarządzenie Prezydjum Ra-

dy ministrów wpłynie niewątpliwie|codziennie
= przezorność przy przenoszeniu
na emeryturę,

szenia w stan nieczynny nie mogą

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosiych —

od godz. 9 — 1.
Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego i Paulo,

składa się z

 



-_ których

KRONIKA.
„zwycięzcy Atlantyku przybędą do Wilna.

Ww Wilnie otrzymano wiadomość, iż w drugiej połowie b. m.
do Wilna przybywają zwycięzcy Atlantyku bracja Adamowicze,
którzy następnie mają udać się na teren Wileńszczyzny, gdzie po-
siadają znajomych i krewnych.

JAKA Dźis BĘDZIE POGODA?
Stopniowe polepszenie się sta

nu pogody. Zachmurzenie zmienne,
malejące, z zanikającemi przelotne-
mi opadami, głównie we wschodniej
połowie kraju. Słabe wiatry północ”
no-zachodnie.
wyi e

  

== |"
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,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— SŚwięcenia kapłańskie. J,E

ks. Arcybiskupg- Metropolita udzieli:
w kościele św. Jana święceń ka-
płańskich djakonowi _ Juljanowi
Mroczkowskiemu.
— Wycieczki I pielgrzymki w

Ostrej-Bramie. Do dnia wczoraj:
szego Ostrą-Bramę odwiedziło około
40.000 pątników i wycieczkowiczów
w 102 zorganizowanych kompanjach
i wycieczkach. Jak widać z tego,
ilość pielgrzymek w sezonie wio-
sennym znacznie przekroczyła cało-
roczną liczbę z roku ubiegłego.

— Niszczenie wzgórz Aliarji
Taras wzgórz Altarji od strony Wi-
lenki ze względu na swe„wyjątkowe
wartości krajobrazowe powinien być
otoczony specjalną opieką nietylko
przez władze, ale i przez społeczeń-
stwo. Tymezasem w ostatnich cza-
sach można było zaobserwować
bezmyślne niszczenie wzgórz, zwłasz-
cza piasczystych ścian wąwozów,
zbiegających przy górze Stołowej
do Wilenki. Najwięcej szkody przy-
nosi wdrapywanie się i zsuwanie
po osypujących się zboczach wąwo-
zów. Dla uchronienia wzgórz ed
dalszego niszczenia zarząd miastaI y.
otoczył najbardziej zagrożony odci-
nek piasczystej Ściany drutem kol-
czastym. Podobno Magistrat ma się
zająć trwałsm zabezpieczeniem za-
grożonych odcinków wzgórz. Wszyst-
kie osoby, zwiedzając Altarję, po-
winny dbać o to, by nie niszczono
wzgórz.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Ul. 3-g0 Maja w nowej sza-

cie. W dniu wczorajszym zakończo
ne zostały roboty przy regulacji
ulicy 3 Maja. Ulica ta została zwę-
żona, przyczem otrzymała nowo'
czesne chodnikii estetyczną jezdnię.
SPRAWY AD. /TRACYJNE.
-- Zmiana aaresow Komisa

rjatów P.P. Komisarjat Pol. Państw.
przeniósł się z dotychczasowego
lokalu przy ul. Brzeg Antokolski 8-2
do nowego lokalu przy ul. Zarzecz-
nej Nr. 21. Podlegiy temu Komisa-
rjatowi ,3 posterunek, mieszczący
się przy ul. Zarzecznej 42, zosta:
przeniesiony na ul. Antokolska 74
Również V Komisarjat P. P. został
przeniesiony z ,zauika Wiwulskiego
Nr. 8-a na ul. Wiwulskiego Nr 22.

- -SPRAWY PODATKOWE.
— Praktyki skarbowe przy  sto-

sowaniu ulg, Wiadze skarbowe wy-
jaśniły, że ruchomości płatników za-
jęte przed dniem 11 czerwca br. za
zaległe podatki” powstałe przed 1
października 1931 roku winny, po-
mimo udzielenia ulg, pozostać nadal
pod sekwestrem. Od tej reguły wła-
dze mogą w. niektórych wypadkach
odstąpić, Do taLich wypadków nale-
ży: 1)-o ile obłożone są sekwestrem
ruchomości płatników, których  za-
ległości zabezqueczone zostały  hi-
potecznie, 2) o ile obłożone są 'se-
kwestrem ruchcności, które z upły-
wem. czasu tracą ma wartości, naprz,
towary sezonowe, rzeczy ' ulegające
zleżeniu itp. W tych wypadkach mo-
gą być zajęte rzeczy inrie nie. ulega*
jące zepsuciu. W. razie braku takich
przedmiotów należy takt ten' wziąć
pod uwagę, przy udzielaniu ulg. Na-
ogół władze skarbowe powimny kie-
rować się względami na dobro skar-
bu państwa, by nie zostały narażone
ną straty, a jednocześnie by płatnik
miał możność wyzyskania ulg, prze-
widzianych w specjalnych rozporzą-
dzeniach. U

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Przemysłowiec rumuński w

Wilnie, W Wileie bawił przejazdem
znany przemysłowiec rumuński Mi-
nulesko, który »wiedzat miastą inte-
resując się specialnie przemysłem i
handlem na Wileńszczyźnie”
— Konierencja z przedstawicie-

lami Francji. W lzbie Przemysłowo-
Handlowej odbyłą się. konterencja
przedstawicieli przemysłu i handlu
okręgu wileńskiego z reprezentan-
tami polskich placėwek  konsular-
nych we Francj:. ;

Na konferen: j; porusżońo wiele
spraw handlowc-przemystowych i
gospodarczych oraz  debatowano
nad kwestją wywozu zagranicę nie-

towarew z Wileńszczyzny.
— Powodze:ie naszych ogórków

we Francji.  Fodowcy ogórków: na
Wileńszczyźnie otrzymali «większe
zamówienie - na dostarczenie do
Francji ogórków.

 

SPRAWY SZKOLNE.
— Nowe szkoły, Z nowym ro-

kiem szkolnym ua terenie Ukręgu
Szkolaego Wileńskiego uruchomio-
nych zostanie 14 nowych szkół po-
wszeciuych, W tym celu zakupione
będą nowe budynki szkolne.

14 tys. mowych uczniów.
Według prowirorycznych obliczeń
władz szkolnych w br. szkolnym
przybędzie okwło 14 tys, nowych
uczniów w całymi Okręgu Szkolnym
Wileńskim.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Z Koia Polonistów. Nakła-

dem Koła. Polonistów wyszła z dru-
ku część Ill skryptu z gramatyki hi-
storycznej języka polskieżo według
wykłaców  prol, dr. J. Otrębskiego
w opracowaniu kolł mgr. J. Irypuć-
ki, zawierającą tleksję imienną.

Skrypt ninie;szy jest wielką po-
mocą aia przygotowujących się do
egzaminu z grematyki historycznej.
(Częśc 1 tego skryptu, Fonetyka,
wyszła w roku vbiegłym).

SPRAW: LITEWSKIE,
— Litwini domagają się nowych

szkół litewskich. Na ostatniem ze-
braniu Tymczasowego Komitetu Li-
tewskiego powzięto rezolucję w
sprawie wniesienia do władz szkol-
nych memorjału żądającego urucho-
mienia w' nowym roku szkolnym
1934/35 kilku nowych szkół litew-l
skich powszechnych.

Litwini prośbę swą motywują
wzrostem dzieci w wieku szkolnym
oraz brakiem miejsca dla uczących
się w dotychczasowych szkołach,

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-
iwej, przez dr. Leona Łacka i redaktora

Józeta Czajkę.
Książka w 12 rozdziałach omawia

szczegółowo podatki: dochodowy, przamy-
słowy (od obrotu) od nieruchomości miej-
skich i niektóryck wiejskich, placów  bu-
dowlanych, lokalowy, spadkowy, wojskuwy,
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 ksiąž-
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-
$ów, które częst>kroć, wynikają wskutek
vieznajomości odry.owiednich przepisów nie
tylko zmuszających do płacenia, lecz rów-
nież pr-.ynoszących środki obrony przeciw-
ko niewłaściwym wymiarom podatków.

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

Teatr i muzyka
— a. Teair Letai na. po-

Bernardyńskim. Daiś o godz. 830 wiecz.

Teatr Letni gra w dalszym ciągu doskonałą

sztukę irzyaktową N. Drucziej „Zamknięte

drzwi”, w której autorka daje przekrój ży-
cia w zapadłej prowincji, dzisiejszej inteli-
śencji. Zespół świetne zgrany z p. Zofją

Barwńską w roli nauczycielki.

— Premjera w Teatrze Letnim. Jutro,

ukaże się na scenie Teatru ' etpiego świetna|
komedja w 4-ch ak;ach L Veraeuil'a p. t.

„Musisz się ze mną ożenić' w wykonaniu

gości Tzatru Katowickiego — pp. Z. Bar-

wińskiej i J, Wasilewskiego.
— Teatr muzyczny „Lutnia* Występy

Janiny Kulczyckiej i R. Petera. Dziś pre-
mjeta najpiękniejszej operetki Lehara „Pa-
ganini'. Stylowy tea utwór muzyczny, któ-

rego akcja toczy się na poszątku xIX wie-

ku, wystawiony został z wielkim nakładem

pracy i kosztów.
Rolę tytułową odtworzy znakomity ar-

tysta cpery Pozrańskiej i Lwowskiej Ra-

dzisław Peter. Rolę księżnej Lukki kreo-

wać będzie primadonna tcatrów warszaw-

skich Janina Kulczycka. Pczatem w rolach
głównych ukażą się: Łasowska, Tatrzański

i po powrocie z urlopu K. Wyrwicz-Wich-

rowski,
W. skcie I i II solo skrzypcowe odegra

prof. H. Sołomonow Balet w układzie J.
Ciesielskiego wykona efekiowne tańce prze
mytników. Akcja tego wastościowego awa|

ru toczy się: Akt ! — w wiosce Capanarri, |

akt II-— w zamku Lukkavskim, akt III —,
w norze przemytniczej.

Opracowanie reżyserskie M. Domo-
sławskiego. Kierownictwo muzyczne A. Wi-
lińskiegc. Premjera wywołała wielkie zain-

teresowanie, Ceny letnie. Akademicy ko-
rzystają z ulg biletowych. Ž

— „Orlow“ na przedstawieniu popo-

łudniowem w „Łutni*, Nieczielne przedsta-

wienie popołudniowe po cenach propagan-

dowych wypełni meiodyjna operetka „Or-

łow'. Będzie to ostatnie przedstawienie tej

efektownej operetk: W. roli głównej wystą-

pi Janina Kulczycka na czele całego zespo-

łu artystycznego. «Ceny prcpagandowe.

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie Oszustów. W

mieście ostatnio aresztowano kilku
oszustów, trudniecych się sprzedażą
bezwartościowych «papierów, posia-

  

ssłowach „non qossum'.

_DZIENNIK

W dmiu 8 pca ©, b.
pięćdziesięciolecie kepłaństwa ks,
Paweł Szepecki, szardbelan Jego
Świątobliwości : dziekan Lurgielski.
Z radością i sercem przejętem miło-
ścią «la Stwórcy oczekujemy tej
chwili, gdy ukochany duszpasterz
wejdzie na stopnie ołtarza w pięć-
dziesiąt lat swego kaplaūstwa, by
złożyć Niekrwawą Of'arę.

Przebył trudów dużo. Zniósł wie-
le przykrości w czasie najazdów za-

W. uumerze bi z dn. 4 bm. „Vil-,
niaus Rytojus* w artykule p. t. „No-
wa karta histoji?” omawia sprawę
pobytu p. Prystora w Kownie, Arty-
kui ten w stre:zczeniu zawiera, co

następuje:
W an, 24 czerwca r. b, w stosun-

Kach polsko - litewskich zosiała od-
wrocoua nowa santa historji, Kto ją
odwrócił? W pojęciu sanacyjnej pra-
sy polskiej, uczynił to byiy premjer
Polski i blisk: _współpracownik
marsz. Piłsudsk:ego płk. A. Prystor.
W. czasie swej wizyty w Kownie płk,
Prystor odwiedził prezydenta Litwy,
ministra spraw zagr. oraz ministra
spraw wewn. Po kilku dniach płk,
Frystor własnem autom powrócił
przez linję adm.instaryjną do Wilna,
skąd wraz z polskim ministrem
spraw wojskowych udał się do War-
szawy i, jak krążą pogioski, wkrótce
zamierza ponownie odwiedzić Kow-
na, Cała prasa polska zamieszcza ar-
tykuty o wynikach pobytu płk. Pry-
stora w Kownie

Wiadomo, że od chwili odzyska-
nia niepodległos:1 Polski i Litwy po-
między państwami temi nie istnieją
zadne stosunki, a więc jest to sytu-
acja nienormalni, niemal jedyna w
swoim rodzaju w historji państw i
narodów, zwłaszcza, że Litwa i Pol-
ska posiadają ciągnącą się na dużej
przestrzeni wspólną linję administra
cyjną, a co wię :ej w przesziości żyły
jakgdyby wspólnem życiem, Swiat
nie może tego į;0prostu zrozumieć i
trzeba było bardzo wiele dołożyć
pracy zagranicą "by wyjaśnić, na
czem opiera się jednolita decyzja Na
rodu Litewskicyo, wyrażająca się w

Trzeba też
bezstronnie skrnstanować, iż szero-
ka opinja świata oceniła jednolite
stanowisko Narodu Litewskiego oraz
zrozumiała, że Litwini w tym wy-
padku bronią swego honoru naro-
dowego, dla ktorego są oni gotowi
na wszystko. Cv jednak będzie da-
lej? Stały korespondent kowieński
sanacyjnego „Kurjera Porannego“ p.

obchodziborcėw, Zawsze

|-rirgiete, 4 lipca 1934,

WILEŃSKI

50-lecie kapłaństwa.
jednak i wszędzie

wnosił nadzieję lepszego jul'a, bu-
,duje w wierze, podnosi na duchu i
jwspiera potrzebujących, a samoza-
parciem i poświęcenie» uczynił dla
paraiji wspaniałą świątynię.

| Oby Stwórca wysiuchał modłów
naszych i zachował nam przez długi
czas w dobrem zdrowiu ukochanego|
Jubilata.

Paraijanie,

Niezadowoleni Litwini wileńscy.
Stachórski towarzyszyi płk. Prysto-
rowi aż do lmji adminisiracyjnej.
Gdy auto płk, Frystora oddaliło się
w kierunku Wina, znowuż, ledwie
powstrzymując ży z wykrzyknikami
powiada: „W. hisiorji stosunków pol
sko - i:tewskich karta została od-
wrócona', Co będzie dalej? Bardzo
możliwe, że podróż płk. Prystora nie
jest ostatnia, Możliwe, że wizyt ta-
kich będzie więcej, że można się do-
czekac mnej lub więcej odpowie“
dzialnych wizyt » Warszawy. Może
narady te doprowadzą do rokowań,
a może rokowania zostaną zakończo
ne porozumieniem.

„ Wszystko }е й możliwe, lecz Lit-
wini wileńscy gięboko wierzą, że
Naród Litewski potrafi bronić swe-
$o honoru i nie pozwoli tak łatwo
komukolwiek obrócić koła życia na
swą niekorzyść

Polski Związek
Źrzeszeń wiašcicieli nieruchomości

miejskich,
Radia Naczelna Związku Źrzeszeń

własności. nieruchome; miejskiej w
Polsce : Centrala Stowarzyszeń wła-
ścicieli nieruchomości w Polsce po-
wzięty na swych ogolnych zgroma-
dzenia:h w dniu 1 lipca b. r. uchwa-
iy o pciączeniu obu wyżej wymie-
nionych organizacyj w jedną naczel-
ną organizację pod nazwą „Polski
Związek Zrzeszeń Wiasności Nieru-
chomej Miejskicį“,

„ „W. wyniku tych uchwał do Zarzą-
du Związku ŹZrzeszeń własności nie-
ruchomej miejskiej wybrano 8 człon-
ków Zarządu z b. ministrem p. inž,
Kazimierzem Tyszką na czele, jako
pierwszym wiceprezesem tegoż Za-
rządu, przyczem liczbę członków
Zarządu powiększono do 30.

W. ten sposób z dniem 1-ym lipca
istnieje tylko jedyna naczelna orga-
nizącja na terenie całej Rzeczypo-
spolitej — Polsici Związek Zrzeszeń
własności  nieruchomej miejskiej,
który jedynie uprawniony jest do Stachórski w ostatniej swej kore-

spondencji,  zutytułowanej „Były
premjer u prezydenta Smetony“ ze
wzruszeniem pisze o tej wizycie p..
Prystora. i
W tem miejscu „Vilniaus Ryto-

jus“ cytuje urywek korespondencji i
pisze:

Romantycznie, Brak tylko łez, o;
których bodaj na'lepiej' napisał „Mu
su Vilnius",

Tenże roma:tycznie

Polskie Radjo Wiino
Piątek, dnia Ć lipca 1934 roku,

6.30: Pieśń. Muzyka, Dziennik poranny.
Rozmaitości Czas Hejnał, Kom. meteor.
12.10: Muzyka poz'larna (płyty). Dziennik
połud. 13,05: Koncert, 74 rynku pracy.
Wiadomości ekspoi'owe. 14.05: „Tam gdzie
Skrzetuski okrył się chwałą* pog. 16.00:
Koncert muzyki lexkiej w wyk. kwintetu
wil, 17.00: Audycja dla chorych. 14,30: Kon-
cert solistów. 18.00: Dole i niedole pole-
skich miasteczek”. 18,15: Bahms — Sonata
f-moll (płyty). 18.43. „O burzach i pioru-
nach” pog. 19.15: Muzyka taneczna. Wiado-
mości sport, Wil. Kom. sport. Myśli wy-
brane, Skrzynka techniczna. 20.12: Koncert
symfoniczny, Dzieniik wieczorny. 12,20:
Przegląd prasy roluiczej Krajowej i zagra-
nicznej. 22.15; „Japońskie „szczoteczki do
Fębów” fejl. 22.30: Muzyka taneczna. Kom.
meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Programy codzienne.

Zwracamy uwegę  radjosłuchaczy.że
codziennie o godz. 7,25 odczytywany jest
przed mikrofonem „rogiam audycyj radjo-
wych na dzień: biesacy. Inowacja ta wpro-
wadzona w okresie letnim ma na wzglę-
dzie przedewszystkiem radjosłuchaczy ze
wsi, którzy nie mogą kirzystac z progra-
mów, podawanych w prasie.

Budowa portu w Drui.
Wszystkie rozgłośnie polskie transmi-

tować będą w sobotę dnia 8-bm. o godz.
22-ej dziesięciominutowy odczyt prof, M.
Limaniwskiego, który zwróci uwagę społe-
czeństwa na konieczność budowy portu w
Drui, posiadającego niezmiernie doniosłe
znaczenie dla rozw:ju życia gospodarczego
ziem półnoeni-wschudnich Rzplitej.

Muzyka leksa i popularna.
W. programie sobotnim znajdą radjo-

słuchacze poza k:otkiemi koncertami z
płyt trzy koncerty muzyki żywej, poświę:
cone utworom popularnym, A więc o godz.
12,10 transmituje rzdjo z Ciechocinka kon-
cert orkiestry zdrojowiskowej pod dyr, K.
Enlarda — marsze tanga i foxy, następnie
o godz. 16 popisywać się będzie orkiestra
Nawrota, wykonywtjąc utwory z lubianych
oper, wreszcie o g:dz. 21,12 rozpocznie się
koncert muzyki lekkiej w wykonaniu: or-
kiestry pod dyr. Górzyńskiego. I jeszcze
na zakończenie preśramu muzyka taneczna
w transmisji z daacingu „Paradis'.

Koncert pianistki.
Znana pianistka O. Iiliwicka wystąpi

w studjo rizgłośni warszawskiej o godz.

nastrojony

17,25 w sobotę z recitalem fortepianowym,
którego program zawiera: 32 warjacje
c-moll Bethovena, utwory. Scarlattiego,
Legendę Liszta i inne.

Arje operowe.
Świetny baryton Z. Dolnicki będzie

śpiewał w sobotę przed mikrofonem o godz.
20,40. Program obejmie arje — z „Balu
maskowego' Verdiego, oraz z „Don Car-
losa' tegoż kompozytora i arję z „Giocon-
dy' Ponchiellego. Akompanjuje orkiestra  dających kiedyś wartość pieniężną.

przemawiania w imieniu całej włas-
ności miejskiej,

Na czele poiączonych organiza-
cyj wiasności :niejskiej stoi prezes
dr, Artur hr. Potocki,

t.
POR. NIECZAJ 7DOBYŁ NAGRODĘ

UŁANÓW KRECHOWIECKICH.
Wczorajsze wyścigi kenne miały kilka

wyjątkowo pięknie rozegranych biegów.

Szkoda tylko, że na trybunie nikogo nie
było. Publiczność zawiodła całkowicie, a

popatrzeć było rzeczywiście na co.

W pierwszej <erji biegu naprzełaj o

nagrodę 3 puł. szwoleżerów Mazowieckich

zwyciężył Rumak -- por. Danielczyk przed
Amprą — rim, Kocicjewski i Zerem — por,

Domański.
W serji drugiej zwyciężył por. Żelewski

na koniu Vera-Diuka przed Rysiem — p.
Nieczaj i Aidą — por. Wileszkiewicz.

Cieszy nas bardzo, że dzięki p. gen,

Przewłockiemu trasa biegów  naprzełaj,

która poprzednio pozostawiała wiele do
życzenia teraz zosiała starannie wytknięta,

a i mniej miała niebezpiecznych miejsc.
W gonitwie z płotami zdecydowanie

zwyciężyła Branka II — p. Nestorowicz

2) Fantim — p. Rozwodowski.
Najriękniejsza walka rozegrała się o

nagrodę p. J. Żółkiewskiego. Przez cały
czas prowadziła ,,.'* Poznaniak--p, Gosz-

Czyński, ale na mecie Ortel miał lepszy fi-
nisz. Ostatecznie więc pierwsze miejsce

zdobył Ortel — p. Korytkowski, 2) Pozna-
niak — p. Goszczyński.
W biegu o bardzo piękną nagrodę i

pul. ułanów Krechowieckich po nadzwyczaj
ostrej walce zwyciężył Witraż — por. Nie-

czaj przed Złotą Fenią — por. Tabortow-
ski

W ostatnim Sieeple-chase 0 nagrodę
Banku Handlowego zwyciężyła niespodzie-
wanie Gizella II — p. Żwan przed Zagoń-

czykiem — p. Miklewski. Zaznaczyć trze-
ba, że ,Pech* nie wyszedł ze startu, a Imp

Ii stracił swego jeźdźca.

Po wyścigach odbyło się uroczyste roz-

danie nagród.

 

MOTOCYKLIŚCI JADĄ DO GRODNA.

W najbliższą niedzielę w Grodnie od-

będzie się zjazd $wiazdzisty motiocykiistów.

Z Wilna na uroczystość wybierają się
równiez i nasi motocykliści.

Drużynowo jailą: Holeztejn, Kierasze-

wicz, Dembowski . Rudak, a indywidualnie

zostali zgłoszeni: dr Puchowski, Żemojtel,

Palewicz i Kleber.
Motocykliści z Wilna wyjadą w sobotę

o godz. 17. W Grodnie trzeba być w nie-

dzielę między $odziną 8 s 11,
Koleją jako sedzia jedzie z Wilna pan

Rydlewski,

Zjazd gwiazdzisty polega na jaknaj-
większem _ przejechaniu kilometrów z
uwzglęanieniem okieślonego zgóry czasu.

Impreza ta v.ganizowana jest przez Pol. Radja.
klub sportowy Cresovia.

—

/
/

| Glełda.
! WARSZAWA. „Pat). Giełda, Waluty:
Belgja 12375 — 123,06 - - 123,44, Berlin
203 — 204 — 202. Gdańsk 172.55 — 172.98
— 172.12, Holanija 359,25 — 360.15 —
358.35. Kopenhaga 119.60 — 120,20 —- 119,
Londyn 26,77 — 2690 — 26.64. Nowy Jork
5.29 — 5,32 — 5.26. N. Jork kabel 5.29!/>

| — 5.32/2 — 5.26!/2. Oslo 134.50 — 135.15—
(133,85. Paryż 34.91/: — 35 — 34.83. Pra-
|ga 22 — 22,05 —21.95, Szwajcarja 172.25
‚ — 172.68 — 171,82. Włochy 45,44 — 45.56
-— 45,32. Przeważnie mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 85.50, Cukier
warszawski 19. Lilpop 9.70. „Drogi Żelaz-
ne Dojazdowe“ 8. Przeważnie mocniejsza.

Papiery proceutowe: Budowlana 44,25
— 44,15, Inwestycyjna 112.75 Konwersyj-
na 63,80 — 64, Dolarówka 49.53 — 52.75.
Stabilizacyjna 67.13 — 7,38. 4 i pół proc.
1 z. ziemsk. 48.50 -- 48.75.

Tegoroczne regaty wioślarskie
mają wiele niedemowień. Zagadko-
wo wygiądą s:ert uczniów z Kró-
iewca. Nie możemy zrozumieć, jaka
tutaj jest kaikuiecja sportowych wy-
siłków, by z odlegiego Królewca, na
poważne zdawaioby się regaty mię-
dzynarodowe, przysyiać zagranicę
zamiast silnej |uczniowie tez mogą

być siinij osady reprezentacyjnej, 5
„sztubaków' z Królewca. Jest tu
pewnego rodzaj” niedomówienie,

Drugiem niedomówieniem
zgłoszenie AZS., który popełnii
dwa wielkie biędy zgioszeniowe.
Dlaczego silna osada pań AZS, nie
zgiosiła się do kiegu giównego czwó
rek o mistrzostwo Wilna, a wolały
poprzestać na „tarcie w biegu czwó-
rek miodszych, gdzie iaktycznie ro-
zegra się tyiui -mistrza, bo AZS,
spotka się z ią ..amą osadą Warszaw
skiego Klubu W:oślarek, która po-
tem pojedzie walkowerem w biegu
czwórek 0 misirzostwo. Niezrozu-
miatem wydaje mi się abstynencja
akademików w biegu czwórek mę-
skich, Dotychczas przecież start w
tym pięknym begu byi ambicją po-
szczególnych osad, a tu tymczasem
w tym roku na starcie staną tylko
trzy; osady.

Te niezrozumale posunięcia są
zapewne planowaną grą o punkty.
Kluby posiądają starych wyjadaczy
wioślarskich, a c! wiedzą dobrze, co
robią. Mnie jednak wydaje się, że
nie można w ten sposób kierować
akcjami podziału punktów, by cier-
piał na tem spot. Nie chcę bynaj-
mniej w danej chwili krytykować
AZS., dla którego mam pewne uzna-
nie za to, że w iak trudnych warun-
kach pracy, mając zasypaną pia-
skiem przystań dzielni akademicy
potrafili do tegorocznych regat wy-
stawić aż 7 dobize wytrenowanych
osad. Nie zmienia to jednak postaci
rzeczy, że tegoroczne regaty mają
szereg niedociagnięć.

Niedociąśnięcią te odpowiedź swą
znajdują w kulis«ch klubowych. Tam
przy stolikach klubowych z ołów-
kiem w ręku obliczało się szanse
poszczególnych osad, a potem na
podstawie wysnuutych wniosków pi-
sało się karty zgłoszeń, Śmiem
twierdzić, że obi;czenia te są błędne.

Przejdźmy teraz do poszczegól-
nych biegów.

IW, begu pierwszym czwórek młod
szych, którym .czpoczną się regaty
rozegra się walka najciekawsza, bo
startują tutaj wszystkie silne osady.
Ciekawi jesteśmy, co nam pokażą
Niemcy z Rygi W biegu tym mieć
będziemy pojedynki takie jak: Gro-
dno — Wilno : WKS. -— AZS. Poli-
cja chyba poważniejszej roli tutaj
nie odegra.
W. biegu czwórek półwyścigowych

pań Grodno walczy z War. K. Wiośl.
Walka zapowiada się interesująco.
W roku ubiegłyra bieg wygrany zo-
stał przez Grodno.

W, jedynkach pań o mistrzostwo
Wilna walka stoczy się między mi-
strzynią Polski : 100 procentową fa-
worytką p. Plewakową z WKS. a
Hanckiewiczówią z Warszawy, któ-
ra jest mało znaną siłą wioślarską.

IW czwórkach młodszych pań
AZS. spotka się ze starym rywalem,
Przeciwnikiem będzie osada War.
K. Wiośl. W ruku ubiegłym zwycię-|

jest

 
mają z uczniam Królewca. Dopraw-
dy wsiydem powinni zapłonąć ucz-
niowie szkół w.ieńskich, którzy ab-
solutnie nie intc:esują się wioślarką.
W innych miasiach bieś ten groma-
dziłby moc osad a w Wilnie na star-
cie nikogo ze "najomych nie zoba-
czymy. Są to skutki mylnej polityki
sportowej, prowadzonej przez wła-
dze szkolne, kto;e nie twierdzą chy-
ba, że wioślarka jest sportem de-
moralizującym i: szkodliwym dla
zdrowia.

Bieg tak zweny Reisinga, który
dotychczas gromedzit na siarcie po
kilkanaście osai będąc dla niejedne
go wioślarza „oczątkiem karjery
sportowej, tera: o dziwo odbędzie
się walkoweres» Jest to bardzo
smutny dowód, że nie mamy zupeł-
nie narybku, że sport wioslarski nie
stara się ściąga: młodych sił, które
wolą jeździć leniwymi kajakami.
W czwórkach wagi lekkiej najwię-

cej szans posiada osada AZS., która
powinna wygrać bieg bez większego
trudu, Przeciwrikami będą osady
WIKS. i PKS, Nagroda w roku ubie-
głym zdobyta 70 tała przez PKS, żył AZS.

Bieg szkoln, będzie właśnie za-,
gadką. Uczniowie Grodna walczyć| ,
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Horeskopy mistrzostw wioślarskich.
MKS. Walka decydująca powinna
się rozegrać między faworytem
Kepplem z AZS., a wioślarzem Rygi,
który jest siłą meznaną.
W. czwórksth półwyścigowych

pań nagroda zo:ianie zdobyta wal-
kowerem przez WKS,
W jedynkach o mistrzostwo Wil-

na zapowiada się nadzwyczaj cieka-
wa waika między Niemcem z Rygi,
Slesickim z Wisty, Witkowskim z
PKS. i Kepplew z AZS, Będzie to
jeden z najciekawszych punktów
programu tegorocznych regat. lnte-
resuje nas zwłaszcza wynik Witkow
skiego, który dotychczas zdobywał
tytuiy mistrzowskie Wilna walko-
werami, albo też: bez specjalnie
większej walki na torze, Start Niem-
ca wydaje się być poważny. Keppel
będzie: miał chyba również też coś
do powiedzenie, ;eżeli nie przemęczy
się w poprzednich startach w jedyn-
ce į w biegach czwórek.

в W, czwórkach nawicjuszy naj-
więcej szans posiada WKS., który
pojedzie z Gsodnem i osadą R. C.
Ryga.

Wi jedynkach młodszych pań
Hanckiewczówna z Warszawy spo-
tka się tutaj z Jozajtisówną z WKS.
O szansach ni: powiedzieć nie mo-
żemy, Chyba tylko.to, że Jozajti-
sówna jest rutynowaną wioślarką,
mającą dosyć poprawny styl.
W czwórkach pań o mistrzostwo

Wilna wioślark! z Warszawy pojadą
walkowerem.

W, biegu :zwórek półwyścigo-
wych nowicjuszy udział wezmie osa-
da U. S. Ryga, oraz Grodno i dwie
osady WKS. Ciekawi jesteśmy, jak
pojadą akademi-y ryscy.
W jedynkach nowicjuszy startu-

je AZS. ; WKS
W. biegu czwórek o mistrzostwo

Wilna na starci: stanie trzech ry-
wali: Grodno, WKS, 1 PKS. Szkoda,
że nie zgłosiła s'ę osada Niemców z
Rygi, jak również najlepsza osada
AZS. wileńskieżc, Mam wrażenie, że
mistrzostwo zdobędzie osada WKS.
W ostatnim biegu ósemek AZS.

zjedzie tor walkowerem.
A teraz kilk+ uwag. Pamiętajmy,

że wszystkie biegi wygrywa się na
mecie. Panowie sternicy niech nie
robią już więcei horendalnych błę-
dów, kończąc bieg o kilka metrów
przed taśmą, bo takiego sternika
trzeba utopić. Powtóre trzeba zwró-
cić uwagę na finisz. Wiemy bowiem,
że wszystkie osady niemieckie mają
na torze równe tempo, a dopiero na
ostatnich 500 mt:. rozpoczynają tem-
po mordercze, wysuwając się na-
przód. Taktyka ta daje dużo zwy-
cięstw. Wiarto może z niej skorzy-
stać.

Z klubów wileńskich - najlepiej z
regat, pod wzgiędem punktów, wyj-
dą WKS. i AZS

Przy okazji, trzeba z całą bez-
wzgiędnością siwierdzić anormalny

nie zgłosiło w tym roku ani jednej
osady, a przecież przystań nie jest
zasypana magisirackim piachemi
członkowie, gdy słońce przyświeci,
ukazują się dosyć licznie na plaży.

Regaty zapowiadają się więc

W Trokach panuje już ożywienie.
Na torze trenują niemal wszystkie
osady, a miasteczko przeistoczyło
się w małą wies „olimpijską”,

Jarwan.

NIEMCY Z KRÓLEWCA JUŻ
PRZYJECHAL1

Wczoraj przyjechali z Królewca wiośla-
rze, którzy wezmą udział w mistrzostwach

międzynarodowych Wilna w Trokach.
Przyjechała mioda Gsada uczniów z

Królewca, która wiasłuje w Ruder Clubie.

Chłopcy wyglądają dobrze. Są krępi i
opaleni, co mówi zerówno o sile, jak też o

częstem przebywaniu na wodzie, a raczej

na torze regatowym. Niemcy w Wilnie za-
bawili Lilka godzin, odjeżdżając samocho-

sku „Ligi“.
Niemcy z Królewca, jak wiemy, są

zgłoszeni do biegu szkolnego. Jak nas in-
formują, uczniowie poza konkursem pojadą

również w biegu «zwórki wagi lekkiej, a
więc spotkają się % wioślarzami: A, Z. $.,

P. K. S. i W. K. S.
Dziś rano z Rygi przyjadą osady nie-

mieckiego klubu „Ruder Club“,

OGNISKO W TROKACH.

wielkie ognisko, a dokoła tego ogniska

zźromadzili się spoitowcy, którzy śpiewali
swoje piosenki. į

Mówię swoje, bo przy ognisku prócz
Rosków byli Rumuni i Łotysze.

Do zgromadzonych przemówił p.. Tru- W jedynkaci młodszych startuje
trzech wioślarzy В. С. Ryga, AZS, i benowicz o znaczeniu ogniska obozowego.

 

stan sportowy w Wil. Т. W., które.

ciekawie. Rozpoczną się one o g. 14.

dem do Trok, gdzi: zamieszkali w schroni-

Na górze Ofiarnej w Tiokach zapłonęło |



rzenie, że požai

Park Sportowy

 

„Zz RA JU.cji |
MW szeregu $min pow. święciań- pełneniu zniszczeniu.

skiego panuje straszna posucha.| Nie lepiej dzieje się i w pow.
Zboża i trawy skutkiem braku brasławskim ździe w kilku gminach
deszczu powysychały katastrofal-| z powodu braku deszczu ną polach
nie. Najbardziej ucierpiała gm. kie- zboże zmarniało. a łąki wyschły
mieliska, gdzie zasiewy uległy zu-l doszczętnie. !

“ Wystawa.tkanin i wyrobėw ludowych.
BRASLAW. (Pat). W dn. 4 lipca zwiedziło około 1500 osób, między

z inicjatywy Wydziału Powiatowego innemi słuchacze С. Е W.F. i u-
i Okręgowego T-wa Organizacyj i czestnicy obozew letnich K. O, P.
Kółek Rolniczych odbyła się w Bra- Szczególnym popytem cieszyły się
sławiu IV doroczna wystawa tkanin płótna i tkaniny wzorzyste. Wydano
i wyrobów ludowych połączona ze 30 nagród pieniężnych oraz kilka
sprzedażą tych wyrobów. Eksponaty dyplomów dla o ganizacyj, z których
wystawiło ponad 100 wytwórczyń ramierią były wystawiane ekspo-
tkanin. (W) ciągu dnia wystawę ;naty,

Zawody straży pożarnych.
NIEŚWIEŻ. jPat). W Nieświeżu' straż z Kremca Z żeńskich drużyn

odbyty się zawody powiatowe e- | pierwsze miejsce zajęia Z, O. S. P.

chotnichych st'aży pożarnych, w|Lachy. Zainterzsowanie zawodami

których wzięło udział 26 s!raży, 6| było b. duże. Po zawodach odbył się

orkiestr, oraz 3 zeńskie oddziały sa- |wspólny obiad z udziałem druha

marytańsko. pozarnicze, W zawo-| Awinowickiego z Horodzieja, który
dach pierwsze miejsce zajęła straż |przed 50 laty zażożył straż w Horo-

ochotnicza z Koperowszczyzny, W |dzieju. Wi roku 1933 p. Awinowicki
koncercie orkiestr pierwsze miejsce|został odznaczony krzyżem zasługi

zajęła straż nieswiessa, a drugie|zą działalność na polu pożarnictwa.

Pożar w lasach hr. Przezdzieckiego:
Wi lasach tur. Przeździeckiego ników w czasie wypalania krzaków

powiiatu postawskiego. skut- w działkach serwitutowych wybuchł

kiem nieostrożnego _obchodze- groźny pożar, k*óry szalał kilka go-

nia się z ogniem przez  robot-!dzin i strawił oxoło 40 ha lasu.

Gospodarstwa wiejskie płoną.
POSTAWY. We wsi Misuny, które aoszczętnie spłonęły.

gm. miadziolskie: spaliły się 4 sto-|  WILEJKA. We wsi Horodysz-
doły należące do 4-ch gospodarzy. cze, śm. krzywickiej w gospodarce
Poszkodowani obliczają straty ma! Kozakiewicza Kazimierza spalił się

sumę około 4.000 zł. Zachodzi podej- | dom mieszkalny, chlew, stodoła i
powstał wskutek | łaźnia. Straty wynoszą1000 zł Na-

podpalenia przez Kuprewicza Mi-| stępnie ogień pizerzucii się na są-

chała własnej stodoły, w celu otrzy-|siednie zabudowania, przyczem spa-

mania premji «sekuracyjnej. Ogień| lił się dom, 2 stodoły 1 chlew. Ogól-

przerzucił się na są:iednie stodoły, |ne straty wynoszą około 4.000 zł.

Dwa wypadki utonięcia.
MOŁODECZNO. Sztejberg, _WILNO-TROKI. W: jeziorze Glin-

Rafał, mieszkaniec maj. Krasne,|cjszki, gm. podtrzeskiej, jadąc łód-

= mołodeczeńskiego  kąpiąc SiĘ ką, utonął Rudek Stanisław, miesz-
szy, w pewnym momencie : ; :

murka do wody, lecz więcej na po-| kaniec wsi Sklewce, gm. podbrze

wierzchnię nie wypłynął. Zwłoki skiej. Trupa dotychczas nie wydo-

Szejberga odnaleziono po upływie  byto. i
30 minut. A

Dziki niszczą bola.
Na terenie $m. porzeckiej stado Według wszelkiego prawdopo-

dzików zniszczyło pola z kartoflami dobieństwą dziki przyszły z terenu

, wszelkie ujemue czynniki,

| nas pokarmach. Czyli pewna tylko

MCGŁODECZNO. Na 114 km.
jtoru kolejowego Mołodeczno—Usza,|rękę. Woronecki zmarł.
, pociąg osobowy. zdążający z Olech- |synem robotnika
nowicz do Molodeczna, najechał na
'8-ioletniego Woroneckiego Włady- | wych na 114 kr.

 

Dlaczego należy uprawiać ćwiczenia
cielesne?

Ruch na świeżem powietrzu i ćwi-
czenia cielesne stały się koniecznoś- '
cią, wywołaną przez cywilizację, Dla'
czego!

Człowiek pierwotny dla zdoby- |
cia sobie pożywienia zmuszony był
odbywać długie i uciążliwe wędrów-
ki piesze (chodem lub biegiem), prze
pływac przez uapotykane po drodze
jeziora 1 rzeki staczając walkę z dra
pieżnikami, k'óre stawały na jego
drodze, ewetuainie, kryjąc się przed
niemi zmuszony był wspinać się na
wysokie drzewa. Wszystko to razem
ćwiczyło jego s'ły i sprawność, a jed
noczesnie wyrabiało odporność na

Inaczej przedstawia się la sprawa
z rozwojem cywilizacji, Walka o byt
z jednej strony zostaje mocno skom-
plikowana, a zsrazem znacznie uła-
twiona przez wprowadzenie wielu
cenionych i pomysłowych urządzeń.
Zmienione warunki bytu powodują
ograniczenie :uchu do minimum i
związane z niera niedomagania, któ-
re właściwe są ludziom cywilizowa-
nym.

Skąd się te niedomagania biorą
i na czem one polegają?

Wiemy, że w normalnych warun-
kach ciało nasze posiada temperatu-
rę około 37 proc. C., która powstaje
przez spalanie się wewnątrz organi-
zmu spożywanych przez nas pokar-
inów stałych (pod względem che-
micznym składsją się one z białek,
tłuszczów i węglowodanów, a więc

ciał łatwopalnych). Odbywa się więc

u nas takie samo zjawisko łączenia z

tlenem, jak w puecu, z tą tylko różni-

cą, że nie powoduje ono płomienia.
Podobnie, jak żelazne części pie-

ca po pewnym czasie zużywają się,

ulegają zniszczeniu i należy je zastą-
pić nowemi, tak samo tkanki na-
szego ustroju również niszczą się;
lecz natura zabezpieczyła nas w ten

sposób, że zużyte tkanki zastępo-
wane są ciałkami odżywczemi, znaj-

dującemi się w pochłanianych przez

część pokarmów spala się w naszym
organiźmie, pozostała zaś służy do
odbudowywania zużytych części.

Jeśli mięśnie przez czas dłuższy

znajdują się w całkowitej czy częś- w wioskach Bisowce, Leniory, puszczy Rudnickiej.
Krzywce i Osieniec. i

 

WILEŃSKA sRZIESTE

kler J. JARSKIEGO w PRZEBOJACH z udziałem

im. Gen. Żeligowskiego

ZECH M
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Na Scenie: Humor, Tańce. Spiew WYSTĘPY ZESPOŁU ARTYSTÓW REWJOWYCH ped art

Tauberówna. Duo Ron-W It * Sławek, humorysta Jer:

2) Na ekranie: ROSYJSKI FILM wytw. „SOWKINO
GNIE“. Nad program: Aktualja bież tygodnia.

Jutro w sobotę: Wileńske orkiestra symfoniczna I film „Ziemia Pragnie”.

PREMJERA. Wielki film prod franensk'ej

rež. genjalnego ABLA GANCEA.

 ciowej bezczyaności, znaczna część

A SYMFONICZNA

zuakomiteści jak: śsiewaczka operowa E.
Jerzy Jarski I In Początek o godz. 8 w.

w MOSKWIE p. t: „ZIEMIA PRA-
Wstąp 25 gr.

  

iLOSCI

DZIENNIK MILENSKI

Chłopiec zginął pod kołami pociągu.

 

sława 1 odciął mu obie nogi ; jedną
Jest on

kolejowego, za-
mieszkałego w koszarach kolejo-|

pokarmów spa!a się, a reszta odkła-
da się w postaci tłuszczu, ktory wci-
ska się również pomiędzy poszcze-
gólne pęczki włókien mięśniowych,
a zatem i włókien mięśnią sercowe-
go.

Nie są to bynajmniej okoliczności
dla człowieka dogodne. Normalnie
bowiem mięśnie są w stanie spełniać
swoje funkcje dzięki elastyczności,
;„ką posiadają natomiast mięśnie ot-
1uszczone tracą tę wiaściwość, jak:
guma  przetkira  nieelastycznemi
włóknami przędzy.

Ludzie dotknięci otłuszczeniem,
stają się niezręczni i ociężali, 4 wszel
ka praca przychodzi im z wielkim
wysiłkiem i działa wyczerpująco na
parządy wewnętrzne, a szczególnie
na serce, którego scnorzenie spro-

wadza zazwyczaj skutki katastrotal-
ne.

Ale nadmiar spalonych  pokar-
mów odkłada się nietylko w postaci
tłuszczu.  Niezupełne spalenie ciał
białkowych wytwarza w: ustroju so-
le, odkiadające się w stawach, wy-
wołuje to obrznuenia, Sole owe sku-
piają się niekiedy we włóknach ner-
wowych i powodują dotkliwe ner-
wobóle.

Stawy ludz; prowadzących  sie-
dzący tryb życia lub wykonujących
jednosironną pracę fizyczną, stają
się sztywne i nie pozwalają na swo-
bodne wykonywanie ruchów, co
przy otłuszczeniu jeszcze bardziej
„przyja ociężałości. Otóż ła sztyw-
ność w stawach jest początkową o-
znaką starości W późniejszym wie-
ku (nieraz już od 40 roku życia) przy
łącza się do tego zesztywnienie na-
czyń krwionośnych (miażdżyca tęt-
nic, arterjoskleroza) spowodowane
nagromadzeniem: się nierozpuszczal-
nych soli wapiennych. Skutkiem te-
go elastyczne rury naczyń krwionoś-
nych z biegiem: czasu przeistaczają
się w rury sztywne i o znacznie
mniejszym przekroju poprzecznym.
Powoduje to wybitne zwiększenie
pracy mięśni serca, które teraz mu-
si samo bez pomocy naczyń przepy-
chać przez nie tą samą ilość krwi.
Jest to już ostateczna cecha ludzi
starych, którzy w bardzo szybkim
czasie niemal zupełnie niedołężnieją.  Wszystko to razem odbija się na-

М!
 

Na scenie: Pregram Nr. 5.
Przebojowa REWJA p. t;

Zlot sokołów w Poznaniu.
Pół wieku mija od chwili, gdy

idea sokola przesniknęła przez kor-
don, z dawnej Galicji, na ziemię wiel
kopolską, wraz ze Sląskiem i Pomo-
rzem zakutą w pruskie kajdany.

Pierwsza placówka sokola na za-
chodzie Rzeczypospolitej powstała
w roku 1884, w Inowrocławiu, a!
wkrótce potem utworzyło się gniaz-
do sokole w Poznaniu.

I stąd, jak promienie słoneczne,
rozprzestrzeniac się poczęła idea so-
kola i przenikac do wszystkich o-
środków polskich na zachodze,
wzmacniać patrjotyzm, zagrzewać
do czynu, aż rozpaliła ognisko, two-
rząc wiązek sokołów polskich w
państwie niemieckiem.

Pół wieku istnieje już sokolstwo
na zachodnich ziemiach Rzeczypo-
spolitej. Przez długie lata w pierw-
szych szeregach walcżyło z uciskiem
twardych rządów pruskich, z polity-
Iką zaborcy, ma,ącego za cel—wyna-
rodowienie  ciemiężonej ludności.
Przez długie lata niewoli krzepiło
tam sokolstwo ducha narodowego,
stało tam na st:ažy "mowy polskiej,
religji katolickiej, rozniecało ogień
wiary w zwycięstwo,

Dziś mija pół wieku jak na ziemi
wielkopolskiej zatliłą się inowro-
cławska iskierk», jak zaprószony od
niej wiatrem  patrjotyzmu ogień
objął społeczeństwo poznańskie, jak
roznieciło się >ień zarzewie ruchu
sokolego pod bszprawnem panowa-
niem niemieckiego zaborcy. Władze
dzielnic  sokol.ch: wielkopolskiej,
pomorskiej i śląskiej, pięćdziesiątą tę
rocznicę postanowiły uczcić uroczy-
ście, organizując w Poznaniu w
dniach od 29 czerwca do t lipca ju-
bileuszowy zlo: sokolstwa zachod-
nich ziem Polski. Zlot sokolstwa to
nie jest jedynie manifestacja uro-
czysta, to jest przegląd sił, które
stanąć muszą co służby obywatel-
skiej. Nawet w kim słabe jest uświa-
domienie obywatelskie, ten musi
chociaż raz po:ecieć na taki zlot.

 

der ujemnie na regulatorze całego
naszego ustroj:.. jakim jest system
nerwowy. Tem też należy sobie tłu-
maczyć częste przedenerwowanie
współczesnych 'udzi cywilizowanych
którzy stają się stopniowo przykrzy
zarówno sisbie, jak i dla innych.

Nie uleża najmniejszej wątpliwoś
ci, że uda: się uniknąć tych wszyst-
kich niedomagań przez zmianę try-
bu życią w kierunku, zgodnym ze
wskazaniami nutury, padł to
wówczas, jęś!i życie nasze będzie
obfitowało w ruch, którego tak bar-
dzo skąpią sobie mieszkańcy miasta.

Ceny

Złot poznański na długo pozosta-
wi w sercach naszych wspomnienia
niczem niedające się zatrzeć, Okryci
„kurzem, zmęczeni, wyczerpani upa-
łem nareszcie stanęliśmy w Pozna-
„niu, Brać sokcia rozeszła się po
kwaterach, zgóry na ten cel prze-
znaczonych.
— Szumią sztandary skrząc się

różnobarwnie w słońcu, Już coraz
bliżej, bliżej są poczty, a jest ich
zgórą 200 — z wszystkich dzielnic
Polski a nawet przedstawicieli Ju-
śosławii, Czecw», sokolstwa rosyj-
skiego, Berlina -— nie zabrakło, So-
kolnia zalana czerwienią koszulek
faluje niby wzbrvrzone morze. Jak
z pod ziemi wyrastają karne szeregi
sokolic i sokołów, pochod zamyka
dorost, Cz ludzie urodzeni chyba so-
kołami, tak wszystko odbywa się
sprawnie i szybko. Defiladę, w gro-
nie przedstawi.ieli władz rządo-
wych, samorządowych i wojskowych,
przyjmuje hr. Adam Zamoyski. Upał
nie do zniesienia, а1е entuzjazm
większy, mż upał... Poznań, „ten
sztywny, wyracliowany Poznań”, a
jakież to dalekie od prawdy. lle ser-
deczności, opiek' troskliwej, owacji
na naszącześć nam przygotowali
poznaniacy, a szczególnie Wilno wi-
tane było serdecznie: niech żyje Wil
no, cześć Wilnu, kochane Wilno —
na każdym kroku taxie okrzyki!

Garść sokołów wileńskich zrobi-
ła rekiamę Wilnu, byia łącznikiem
między ziemią Wileńską a Pozna-
niem. Jest to pewna i skuteczna
propagandą i zecieśnienie węzłów
przyjazni.

A sam pochód? Ta kiikunasto-
tysięczna rzesza sprężystym kro-
tiem, z czołem podnicsionem, jas-
nem spojrzeniem  radosnem przeby-
wająca ulice Poznania, zasypywana
była kwiatami, formiinie rzęsisty
deszcz kwiatowy sypał się na nasze
głowy. Cała luiność Poznania, jak
jeden mąż wyległa na ulice, te twa-
rze przychylne, ten nastrój ogólny—
to niezatarte wspomnienia; zdawało
się, że jedna myśl, jeden cel oży-
wiają tych ludzi

Cześć Poznaniowy i podzięka, że
jeszcze większą miłość zaszczepił w
naszych duszach, że myślą naszą
przewodnią będze chęć wzniesienia
się nad poziomy życia naszego. Zlot
poznański utrwajił nas w przeświad-
czeniu, że zadania, jakie ma przed
sobą sokolstwo iączą całą brać so-
kolą w serdęcziej miłości- brater-
skiej, a celem naszym i dążeniem —
ramię przy ramieniu ku wielkiej i
szczęśliwej przyszłości.

Cześć sokoli: :
Józeia Kodziowa. 
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Biala Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

Musinł wydać jakiś dziki odgłos, bo spojrzała na mnie badawczo.
— Tak, wpadł za mną. I on się orjentował w rozkładzie hotelu. Zo-

baczywszy światło w pokoju pana, wpadłam na schody. Musiałam mu zgi-

nąć z oczu w mroku podwórza, bo się chwilę zatrzymał, a mój krzyk za-

głuszyło pewnic wycie wiatru. Ale zobaczył mnie n:. tle światła z pań-
skiego pokcju, Z podwórza było widać. L... # to wszystko. Tylko niech
pan będzie łaskaw nie mówić nikomu... zwłaszcza Lovschiemom.

— Co to był za jeden?
— Nie wiem.
— Nigdy go pan; przedtem nie widziała?
—Tego nie jestem pewna. Nie mogłam mu się przyjrzeć,
`— Może to był Lovschiem?
— O, nie! Lovschiem jest gruby, a tamten byt szczupły.

Nie wiem czemu, ale te jej słowa nadały awanturze bardziej reali-
styczny charakter.

— O, niech pan tak na mnie nie patrzy, Nic m. się nie stało, tylko

się najadłam strachu. Ostatecznie uciekłam.
Powiedziałem, że chętnie zabiłbym łotra własnemi rękami i jeszcze

parę równi. melodramatycznych banałów. Skończywszy, przypomniałem
sobie z konsternacją, że w pierwszej chwili chciałem sprowadzić policję.

— Sprawiłem panu tyle kłopotu... Nie wiem, jak panu dziękować.

Muszę już iść.
— Czy pani się nie obawia nowej napaści? Nie mogę pani tak  

——Miydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, |

 

 
— O. ni: mi teraz nie grozi.
— Niewiadomo. Może wezwać
— Nie. Nie. Zaprzestanę nocnych spacerów

schiem niepotrzebna. Zresztą nie powinna się o ten
się na klucz... Ach, co ja zrobiłam!
w hallu.

— Przyniosę go. Niech pani tu tymczasem zaczeka, Który numer?
— Dziewiętnasty. Ale...

 
panią Lovschie.: ?

Zostawilam

— Niech pani nie wychodzi, dopėki nie wrėcę
Korytarze były oświetlone ledwie, ledwie. Ju. na głównych scho-

da most. Paui Lov-
dowiedzieć. Zamknę |
swój kiucz na dole, '

 

  

 
Z ot'vartych drzwi me,

!' się o coś, "achwiałem i upadł
džwignąlem się na kolana. W! półmr.
zane czemś lepkiem i ciemnem,
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MIGNON G. EBERHART X 7) puścić, zamku. Przekręciłem go i popędziłem przez podwórze. Wiatr pozbawił
mnie momentalnie tchu. Nimi dopadłem do kręconych schodkó

| tłukło mi 4 o żebra jak szalone. Krzewy, Re wasali
się mego ubrania. Żelazna balustrada była
gorączkowo, że pogoni nie było, wbiegłem na górę.

$o pokoju lała się smug« światła. Potknąłem
Odpychając się od tego czegoś rękami,

oku zobaczyłem że mam ręce uma-

rosnące pod ścianą uczepiły
zimna jak lód, Pocieszając się

'

dach przypomniałem sobie, že przez podwórze mia'bym krótszą drogę.
Chociaż — drzwi hallu ód podwórza mogły być zasaknięte. Hali wyglą-
dał zgóry jak czarna studnia; tylko z korytarza za uną padała n podło-
gę słaba s.aużka światła. Zeszedłem nadół bez trudu, trzymając się po-
ręczy, ale poza smużką światła otoczyły mnie nieprzeniknione ciemności.

Znalesienei poomacku wyłącznika zajęło mi sporo czasu. Tymcza-
sem na podwórzu wiat jęczał ; zawódził przeraźliwemi głosami, Nie mo-
głem się doszukać w kieszeniach ani jednej zapałki, ale macając po ścia-
nie, natrafitem na tablicę z kluczami. Naturalnie ni: mogłem poznać nu-
meru klucza dotykiem. Po długich trudach znalazłem wreszcie wyłącz-
nik i prze:ręciłem. Hall zalała złudnie oślepiająca jasność. Ale i przy
świetle nie znalazłem klucza. Haczyk, oznaczony numerem dziewiętna-
stym, był pusty.

Zgasiwszy światło, wyjrzałem przez oszklone drzwi na zaludnione
ruchliwemi cieniami podwórze i zobaczyłem, że z «iwartych drzwi me-
$o pokoju eje się jasna smuga. W! tym samym monicncie mignęła mi na

Nie pamiętam bardzo wyraźnie, co się potem «e mną działo, Wiem
tylko, że otworzyłem jakieś oszklone
masę ze schodów do pasażu,

drzwii że pizeciągnąlem ciężką
gdzie w smudze świaiła z pokoju stwier-

dziłem, że był to trup nieznanego mężczyzny. Zgirąi okropną śmiercią
od pchnięcia w serce, Pamiętam, że powiedziałem głośno:

— Nie dotykaj niczego, to mord! Nie dotykaj zucz о!
IW; moim pokoju nie było nikogo. Sue biei alei przeciągle

dzwonek ; odjąwszy rękę,

chce się do mnie odezwać. Nie
1918, ale znoć powinienem
jętnością, nie zdołałem zdła tle jasnośc. czarna sylwetka Sue Tally. Poznałem *; po obcisłym płasz-

czu i rozwienych połach. Wzija była niespodziewana i błyskawcizna.
Drzwi do hallu na podwórze były zamknięte lecz klucz tkwił w

zy, którą iak długo trzymałem
ZAC (d.

o ) spostrzegłem,
krwawy odcisk palca. Pośpieszyłem do
tarłemdzwonek rogiem ręcznika i znowu zadzwoniłem,

Wycierając dzwonek, widziałem
twarz zobitego. Oczy miał otwarte,

że na guziku został dokładny
łazienki umyc ręce, poczem wy-

wyzierającą z mroku korytarza
usta również. Zdawało m; się, że

widziałem podobnego widoku od roku
był przyjąć toprzypomnienie z twardą obo-

wićpodnoszącej się z dna duszy ciemnej zgro-
na uwięzi.

c. n.)

   


