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Katastrofalna powódź w Małopolsce i na
Klikanaście wypadków utonięć. Pociągi stoją. Wiele miejscowości zupełnie zalanych.

RZEKI WYLAŁY.

KRAKÓW. |Pat). Skutkiem po-!
wodzi komitet powodziowy podaje
następujący kcmunikat: Stan w
związku z powodzią jest bardzo po-
ważny. Rzeki Dunajec, Poprad, Ra-
ba, Biała, Ropa i inne pomniejsze
wystąpiły z brzegów zrywając mo-
sty. Komunikacją kolejowa z Zako-
panem, Nowym Sączem i Jasłem jest
przerwana z powodu uszkodzenia to

odbywa się such z przesiadaniem,
Łączność telefoniczna ze wszystkie-

dze administracyjne przy pomocy
wojska organizują stale pomoc tech-
niczną,

Pocią Zakopane — Warszawa nie
wyjechał z Zakopanego. Na stacji
zorganizowano pomoc dla podróż-
nych. Na terenie województwa bez
przerwy pracujż komitet powodzio-
wy, który dostarcza żywność, budu-
je tratwy i t. p. Stwierdzono kilka-
naście wypadków utonięcia,
NOWY TARG, (Pat). Punkt kul-

minacyjny pod Nowym Targiem zda-
je się mijać, Woda na Dunajcu spad-
ła o przeszło 1 mtr. Zagrożone są
nadal Krościenko i Szczawnica, Wy-
darzyło się kilka wypadków z
ludźmi. Spodziewają się, że w go-
dzinach rannych całe masy wody
spłyną pod Nowy Sącz, który z tego
powodu może znaleźć się w bardzo
trudnej sytuacji.

KRAKÓW. (Pat). Falą powodzi
objęła dolny bies dopływu Wisły,
zalewają okoliczne wsie i drogi,
zrywając mosty szczególnie w po-
wiatach Dąbrowskim, Tarnowskim i
Bocheńskim. Na linji kolejowej Kra-
ków — Tarnów zerwany został
most na Dunajcu około Tarnowa. Na
miejsca te wysłano oddziały sape-
rów.

WADOWICE (Pat). Wszystkie
potoki i mniejsze rzeczki gwałtow-
nie wylewają. Dwa mosty pod Rzę-
rzycamį zagrożone. Komunikacja
przerwana. Pociąg osobowy z Su-
chej do Krakowa wrócił z drogi z
powrotem do Suchej.

Stan wody na Wiśle o godz. 12-ej
2.50 mtr. ponad stan normalny,

SYTUACJA NADAL POWAŻNA.
NOWY SĄCZ. (Pat). Sytuacja jest

nadal bardzo puważna. Rzeka Raba
wezbrała bardzo silnie, Na terenie
całego województwa deszcz pada
bez przerwy, skutkiem czego zacho-
dzi obawa dalszych zalewów. Kolo-
nje wakacyjne zostały ewakuowane
do miejsc bezpiecznych.

Na dworcu w Zakopanem stoją
dwa pociągi oscbowe, które nie mo-
śą wyjechać. Podróżni zostali za-
prowjantowani.

[Wojewoda krakowski Kwaśniew
ski zorganizował komitet niesienia
pomocy całej tudności, dotkniętej
klęską powodzi. Pociągi z Krakowa
do Lwowa dochodzą tylko do stacji
Biadoliny.

DESZCZ PADA NADAL.

KRAKÓW (Pat). Deszcz. pada
bez przerwy, przybierając często
charakter $wałtownej ulewy. Po-
ziom wody na Wiśle szybko się pod-
nosi. Piechota i wojska techniczne
w. akcji ratunkowej wzięły udział.
„Wczorajszy tarś w Krakowie odbył
się przy minimalnym dowozie żyw-
ności. Na teren powodziowy przy-
byli- liczni korespondenci pism za-
granicznych.

SKUTKI WYLEWU SKAZY.

WADOWICE (Pat). Wieś Skaw-
ce wskutek wylewu rzeki Skawy
jest zalana, domy zaś podmyte.
Most pomiędzy Białą a Makowem
jest uszkodzony. W  Zembrzycach
nasyp przyczółlk.owy mostu podmyty.
W Wożnikach zatopionych jest 18
domów.  Miesrkańcy zatopionych

domów wyratowani zostali łodzią
wojskową. Cały inwentarz żywy wsi
zatonął, Wiskutek zalewu toru kole-
jowego komunikacja między Wado-
wicami a Kalwarją Zebrzydowską ostała przerwsna,

Wileński" wychodzi  

WOJ. KIELECKIE POD WODĄ.
KIELCE (Pat). W wojew. kie-

leckiem  wskuiek _ kilkodniowych
deszczów wezbiały rzeki zalały po-
bliskie zagrody i znaczne obszary
gruntów. Szczególnie groźna sy-
tuacja wytworzyła się w Opatowie,
gdzie wezbrana rzeka Opatówka
wylała, zalewając szpital epidemicz-
ny, fabrykę mydeł i wiele domów.
Również wylała rzeka Pokrzywinka,
zalewając wieie domów iznaczne
połaci pól w Ostrowcu. W. Opato-
wie ul, Wiejska stoi pod wodą. Wi-
sła w pow. stopnickim przybrała po-
nad 2 m. i wystąpiła z łożyska, za-
lewając nadbrzeżne pola. Pcziom
wody stale się podnosi. Sytuacja
staje się coraz groźniejsza. Obecnie
poważnie są zagrożone miejscowości
Zawodzie, Podzamcze, Łąska i Pod-
raje. Również poziom Wisły pod
Sandomierzem podniósł się o 2 m
ponad stan normalny. Nad grożącem
niebezpieczeństwem czuwa bataljon
pracy, przeprowadzający prace o-
chronne,

W WOJ. LWOWSKIEM,
LWÓW (Pat). Z terenu wojew.

lwowskiego nadchodzą wiadomości
o stale opadającym stanie wod W
niektórych powiatach wsie są jesz-
cze pod wodą, lecz większego nie-
bezpieczeństwa niema. Zalana jest
szosa między Łańcutem a Leżaj-
skiem. W niektórych miejscach
ewakuowano część domów.

Na teren powodzi udali się
przedstawiciele władz. wojewódz-
kich i wojew. lwowski Belina Praż-
mowski, :

W! powiecie rzeszowskim, gdzie“
wczoraj nasilenie powodzi było naj |
większe w całem województwie, dziś
woda*w Wisłoku opada. Również.
opada woda w Sanie.

W POW. WADOWICKIM,

WADOWICE. Pat. Niżej położo-
ne części Wadowic zostały zalane
wodą. Kołę godz. 16-ej na terenie
pewiatu przestał padać deszcz.
Stan wody pod Wadowicami jest
wyższy od nermalnego o 2 m. 97
cm. Obecnie woda zaczyna powoli
opadać. Z Makowa sygnalizują epa-
danie wody w Skawie o 50 cm.
Z innych miejscowości nadchodzą
wiadomości o obniżeniu się poziomu
wody. Na linji kelejowej Wadowi-
ce tor kolejowy jest w dwóch miej-
scach przerwany. Komunikacja ko-
lejowa utrzymywana jest tyiko na
linjj Wadowice-Bielsko. Na Wiśle
woda w dalszym ciągu przybiera.
O godz. 17-ej pod Smolicami stan
wody wynosił 5 m. 40 cm. ponad
stan normalny. Smolice otoczone
są ze wszystkich stron wodą.  Wy-
padków z ludźmi dotychczas nie za-
notewano. Komunikacja telefonicz-
na i telegraficzna utrzymana. Prze-
rwany jest tylko ruch kołowy mię-
dzy Wadowicami a Suchą i Kal-
warją.

WADOWICE (Pat). W: Brodach
pod Kalwarją n'ost na rzece Cedron
jest zagrożony. Droga państwowa

Brody—Kalwaria na długości 5 km.
jest podmulona W Lenczach woda
dochodzi do stacji kolejowej a za-

Telefon Redakcji,

codziennie.

 chodzi obawa podmycią toru. Przed-
mieście Miejskie w Wadowicach za-
lane jest wodą. Ludność jest ewaku-
owana i umieszczona w klasztorze
ojców Palotynów. Ulica 3-go Maja
aż po koszary i ul, Legionowa są
pod wodą. Droga Wadowice-—Kal-
warja jest zalana po obu stronach '
Woda na Wiśle i Skawie przybiera,i
W Skawcach woda zabrała dwa

domy, przyczem utonęło 2 ludzi.!
W) Brzeźnicy stan: Wisły wynosi 3 m.
10 cm. ponad stan normalny. Słupy,
telefoniczne są podmyte i zachodzi
obawa przerwania komunikacji tele:|
fonicznejj Z Krąkowa przybył od-
dział saperów z pontonami.

Z Kalwarji sygnalizują opadanie|
wody na rzece Cedron.

POD CHRZANOWEM.

CHRZANÓW: (Pat). W miejsco-
wościach Gorzów, Bobrek, Mętków,
Jankowice, Okiesna i Podłęże w,
pow. chrzanowskim poważnie śroz:
klęska powodzi. Stan wody naWiśle | łach ratowniczych ; materjale. Wł

Miejscowa ludność. tej chwili trudno ocenić rozmiary krakowskiej dyrekcji kolejowej, wia-podnosi się,
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przerażona powodzią, pośpiesznie
zbiera ziemniaki i zboże i przenosi
je w bezpieczne miejsca.

ZNISZCZENIA W ZAKOPANEM.
ZAKOPANE (Pat). Dalsze desz-

cze poczyniły na terenie Zakopanego

widoczne są szczególnie wzdłuż
uregulowanego potoku Bystrej, pły-
nącego z Kuźnic. Największa fala
wód spłynęła w nocy około godz.
3-ej. Fala ta zniszczyła do ujścia
potoku w Kamienicy regulowane ko-
ryto, czyniąc oibrzymie wyrwy Na
Bystrem i wzdłuż ul. Sienkiewicza,
przy samem ujściu Bystrej do Cichej
Wody fale przerwały nadbrzeżną
tamę i woda rozlałą się szeroko, za-
lewając całkowicie dolną część Ka-
mienicy i odcinając od miasta elek-
trownię, która 'ednak, dzięk; zabie-
$gom kierownictwa, znowu jest czyn-
na. Sytuacja przedstawia się naogół
groźnie i zmusza do ewakuacji wielu
mieszkańców. W. samem Zakopa-
nem wodą zab:ała i zniszczyła do-
szczętnie most prowadzący do szpi-
tala na Ciągłówce. Dwie kładki na
Tatarach, dwie na ulicy Szkolnej,
most na Guty i na Ustupie. Na rze-
ce Olczy woda zniosła 4 mosty i
zalała około 3000 m* łąk, zabierając
jeden budynek gospodarski i staj-
nie, Na Tatarach woda zniosła rów
nież jeden dom  W| Poroninie woda
pozrywała wszystkie mosty drew-

,niane, oba zaś mosty kolejowe są
coraz bardziej zagrożone. Woda
zniosła tam jeden dom, grożąc po-
ważnie innym. To samo niebezpie-
czeństwo grozi kilku domom nad
Białym Dunajcem. W Białym Du-
najcu wyłowiono zwłoki górala Ja-
kóba Strączka. który, wracając z
jarmarku, chciał konno przepłynąć
wezbrany potok. Ofiarą powodzi
padł również niejaki Kołodzięj, któ-
ry przy wyławianiu drzewa z wody
porwany został silnym prądem i u-
tonął.

Sytuacją jest dalej śroźna, gdyż
ulewny deszcz pada bezustannie.
Pod kierownictwem burmistrzaWin.
nickiego utworzył się w Zakopanem
komitet powodziowy. Komunikacja

, kolejowa i pocztową z resztą kraju
jest przerwana.

NA ŚLĄSKU.
KATOWICE. (Pat). Stan wody na

Skawie podnosi się z szybkością 15
cmt, na godz. Dziś o godz. 9.45 stan
wody pod Katowicami podniósł się
już o 2.60 mtr. ponad stn normalny.

Deszcz pada bez przerwy. Silnie
zagrożone powodzią są Maków,
Rządżyce, dolna część Wadowici
Zator oraz sze:e$ innych wsi.

Woda na Wiśle pod Spytkowica-
mi podnosi się z szybkością 20 cmt.
na godzinę. Ludność zagrożonych
miejsc została ewakuowana, Wieś
Wożźniko uległa zalaniu. Do pomocy
akcji powodziowej . wezwano 12
pułk piechoty, który przeprowadza
ewakuację zagrożonych  miejsco-
wości.

AKCJA RATOWNICZA.
KRAKÓW (Pat). W: związku z

katastrofalną powodzią na obszarze

wojew. krakowskiego, przybył w
dniu 17 bm. do Krakowa wicemini-
ster komunikacji inż. Bobkowski
wraz ze sztabem wyższych urzędni-
ków ministerstwa i głównej inspek-
cji komunikacji dla zorganizowania
calszej akcji przed skutkam; powo-
dzi W godzinach przedpołudnio-
wych odbyła się w sali dyrekcji ko-
lejowej w Krakowie konferencja
przy udziale wojewody krakowskie-
go dr. Kwaśniewskiego, przedstawi-
cielį władz woskowych, kolejowych
i urzędu wojewódzkiego. W wyniku
obrad wydano różne
m. in. wzmocniono oddziały saper-
skie, przeznaczono dla ratowania
zagrożonego życia i mienia ludności
dotkniętej powedzią. Oddziały woj
skowe i kolejowe, przybyłe z tere-
nów innych waiewództw, skierowa:
no dla ochrony zagrożonych objek-
tów na linjach komunikacyjnych
Zażądano dalszej pomocy w oddzia-

jeszcze większe spustoszenia, które|

| tychczas ofiar w ludziach nie noto-

zarządzenia,,

Śląsku.
szkód 1 strat, spowodowanych po-
wodzią. Narazie stwierdzono, że

, zniszczeniu uległo około 363 m. bie-
 żących mostów kolejowych i 2.500
m. bież, mostów drogowych, W, wie-
iu jmiejscowościach woda zmyła tor
kolejowy i drogi kołowe. Również
w |jwieliu miejscowościach  poprze-
rywane zostały linje telegraficzne i
telefoniczne. W. chwili obecnej
około 3.000 m. bież. mostów kole-
jowych i 6.000 m. bież. drogowych
jest  zażrożonych  niebezpieczeń-
stwem podmycia lub zerwania. Na
konferencji ustalono wytyczne dla
odbudowy najważniejszych linij ko
munikacyjnych
NOWY TAKG (Pat). Zorżanizo-

wany tu komitet powodziowy uru-
chomiony zosteł z dniem wczoraj-
szym. Sytuację zdołano opanować
na wszystkich odcinkach.

Deszcz padz w dalszym ciągu
jednak nie jes: tak groźny jak w
dniu wczorajszym. W górach opady
zmalały a niebć zaczyna się prze-
cierać. Jest nadzieja, że w najbliż-
szym cząsie nastąpi poprawa po-
gody.

Woda w Białym Dunajcu opadła

i

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.-
K. O. Nr. B:

 o 1 m., a w Czarnym Dunajcu o pół
тейга. !

- Dzięki sprawnej pracy wszyst-_
kich komitetów powodziowych, do-,

wano. W. Sromowicaąch Niżnych
wyrałowano 500 harcerzy siedzą
cych na drzewach. Wszystkie ko-|
lonje wakacyjne. bawiące w powie-
vie”uowatorskim, zostały ódpowie-
«nio zabezpieczone. Garnizon woj-
skowy ofiarował dla ludności pozba-
wionej dachu nad głową baraki
wojskowe. Narazie dlą ludnościnaj-
biedniejszej rozdzielono mąkę i
chleb.

Wi mocy przybyła do Nowego
Targu kompania saperów krakow-
skich, i

LE „ae — *

POCIĄGI RATOWNICZE,
WARSZAWA (Pat). Mimister-

stwo komunikacji donosi, że wysła-
no 2 pociągi rutownicze do Tarno-
wa, i 2 do Nowego Targu. Połącze-
nie telefoniczne z miejscowościami
zagrożonemi jest bardzo utrudnione.
Również akcja ratunkowa jest bar-
dzo utrudnioną wobec stałego przy-
pływu wody i powiększania się te-
renu zalewnego Na stacji Tarnów
tory pierwszy, szósty i siódmy zam-
knięto wskutełk ulewy. Deszcz w
dalszym ciągu pada w Krakowie.

Dąbrowa koło Tarnowa prosi o
ratunek.

Ruch osobowy odbywa się za
uprzedniem pozwoleniem dyrekcji.j
Ruch osobowy i towarowy na linjij
Tarnów—Rzeszów wstrzymany.

NA KOLEJACH.
WARSZAWA (Pat).  Minister-

stwo komunik:cji donosi, że ruch
pociążów między Strużą, Krynicą,

, Chabówką, Nowym Sączem, Nowym
j Targiem został wstrzymany aż do
odwołania.

Most na Kamienicy zerwany i
|obydwa tory zamknięte. Most ną
Popradzie zagrożony. | Wszystkie
mosty na tych linjach zagrożone.

TARNÓW. |Pat). Rzeka Biala
wylała, zalewaiąc niżej położone
części. Koło Tarnowa uszkodzony
jest drewniany most, przez który
prowadzi droga do powiatu Gorlic-
kiego. Komunikacja kolejowa w
kierunku Nowego Sącza przerwana.
Rzeka Wątok, przepływająca przez
Tarnów, zalała dzielnicę Huty, za-
mieszkałą przez najbiedniej zą lud-
ność miasta. Ofiar w ludziach do-
tychczas nie zanotowano.

Z powodu podmycią torów kole-
jowych wstrzymano ruch kolejowy
na odcinkach Charbówka — Zako-
pane, Tymbark — Nowy Sącz, Tar-
nów — Krynica Muszyna — Orłów,
Rzeszów — Jasło, Biletów do stacji
leżących na tym odcinku w Krako-
wie nie sprzedzją, nie przyjmuje się
również przesyłek.
© WARSZAWA Pat. Komunikacja
kolejowa z Rabką utrzymana jest
przez Zywiec.

KRAKOW Pat. Wedle informacji
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Najpowaźniejszą spółdzielczą instytncją bankową w Polste. jest e

aum. SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko Korzyść dla siebie, ale służymy także

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE g

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

o 25 proc. drożej. Terminy
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oprocentowanie.

publicznej.

Wilno, Mickiewicza tel. 13-65.

Podróż braci Adamowiczów.
POZNAN. Pat. — W ciągu dnia

wczorajszego bracia Mdamowicze
odwiedzili Wrześnię skąd odjechali
do Gniezna. Jak podaje prasa pod-
czas podróży propagandowej zebra-
no poważne sumy na zakupienie
samolotu braci Hdamowiczów.

Po powrocie do Poznania w go
dzinach południowych lotnicy przy
jęci zostali na audjencji przez księ-
dza prymasa kardynała Hlonda.

Wieczorem bracia Adamowicze
byli przyjęci na bankiecie wydanym

 

Nowe zwycięstwo Kusocińskiego.
W. międzyna-9 min. 0,4 sek. Czas ten jest gorszyKOLONJA !Pat).

rodowych zawodach lekkoatletycz- |
nych wobec 10 000 publiczności, Ku-|

'sociński bezapelacyjnie zajął pierw-
sze miejsce w biegu na 2 mile an-

| gielskie, osiągając doskonały czas

przez korpus eficerski w salenach
Adrji. :

POZNAN. Pat. Bracia Adamowi-
cze odłecieli dziś o godz. 10-ej na
wojskowym aparacie typu Fokker
do Łodzi. Przy odlocie wręczono im
kwiaty. Wobec tego, ze odlot ich
miał charakter prywatny na lotnisku
zebrało się tylko parę osób. Z Ło-
dzi lotnicy udadzą się w dalszą po-
dióż do Bydgeszczy a stamtąd do
Gdyni.

я ой

od rekordu światowego Nurmiego 0
0,8 sek. Drugie miejsce zajął Nie:
miec Goehrt w czasie 9 min. 25,4
sek. Drugi Polak, Heljasz, nie star-
tował z powodu choroby,

Konsystorz przesunięty na jesień.
MIASTO WATYKAŃSKIE (KAP)

Wiadomość, że Ojciec św. przesunął
termin Konsysterza, została w ko-

łach watykańskich potwierdzona.
Według ostatnich doniesień nie
można oczekiwać  Konsystorza i
mianowania nowych kardynałów

Skazanie przywódców
puczu wo

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
Sąd wojenny rozpatrzył sprawę by-
łegó szefa sztabu głównego generała
Kubeljunasa orez pułkowników szta-
bu generalnego Baczkusa i Noraka-
sa, oskarżonych o udział w puczu
woldemarasowskim. Ponadto akt.
oskarżenia zarzuca Kubeljanusowi,'
że dnia 9. VI. a więc w 2 dni po.
zlikwidowaniu puczu, przyszedł do
sztabu generalneżo, wziął ze stołu|

p zed listopadem. Niektóre pisma
twierdzą, że zwłoka ia została spo-
wodowana życzeniem Ojca św., by
zaczekać na rozwój rokowań w

sprawie konkordatów z pewnemi
państwami.

Idemarasowskiego.
leżące tam jego podanie o dymisję
oraz projekt rozkazu oprzeniesie-
niu go do rezerwy i papiery te zni-
szczył. Sąd wojenny skazał wszyst-
kich trzech oskarżonych na karę
śmierci. Prezydent republiki zamie-
nił gen. Kubeljunasowi karę śmierci

na dożywotnie ciężkie więzienie a
płk. Baczkusowi na 15 lat i płk.
Norakasowi na 12 lat więzienia.

Rugowanie niemczyzny w Kłajpedzie.
BERLIN Pat. Korespondent

niemieckiego biura informacyjnego
donosi, że w ostatnich dniach zwol-
nionych zostało w Kłajpedzie z po-
sad 83 urzędników sądowych, 35 le-

śniczych, oraz 30 wójtów gminnych
nielitewskiego pochodzenia. Poza-
tem nakazane zostało posługiwanie
się wyłącznie językiem litewskim w
urzędach okręgu „kłajpedzkiego.

demość podana przez niektóre
dzienniki warszawskie o zerwaniu
mostu pod Tarnowem nie jest praw-
dziwa. Przerwany został tylko mały
mostek, tak zwany przepust, między
Bogumiłowicami i Biadalinem. Spo-
wodowało to przerwę w komuni-
kacji.

"SAMOLOTY NAWIĄZUJĄ
ŁĄCZNOŚĆ,

KRAKÓW (Pat). Celem nawią-
zania łączności z Krynicą, Muszyną
; Szczawnicą, z któremi wszelkie

połączenia telefoniczne i teiegra-
iiczne są zerwane, wystartowai dziś
w południe z lotniska krakowskiego
samolot wojskowy. Wskutek mgieł
samolot musiał zawrócić z nad
Bochni. W razie poprawy warunków
atmosferycznych samolot wystartuje,
ponownie.

PO POWODZI GRAD. |
WARSZAWA (Pat). _ Podczas:

burzy, jaka przeszła nad powiatem'
bochenskim, grad wielkości orzecha

laskowego zniszczył plony rolne na
przestrzeni 200 morgów, należących
do wsi Cichawce i Trzciana.
W niektórych gminach powiatu

wadowickiego burza gradowa zni-
szczyła plony rolne do 90 proc.

 

i

PUNKT KULMINACYJNY
JUŻ MINĄŁ.

WARSZAWA (Pat). MiędzyCha;
bówką a Nowym Targiem wskutek |
uszkodzenia piantu kolejowego ko-

munikację utrzymują autobusy PKP,
oddając wielkie usługi miejscowej
ludności.

Stan wód wedle ostatnich infor-
macyj na Podhalu nie wzrasta, co
wskazuje, że punkt kulminacyjny
powodzi już minął.

Celem najszybszego przywróce-
nia ruchu komnikacyjnego, wszyst-
kie pogotowia kolejowe dla napra-
wy torów, mostów i dróg z dyrekcyj
warszawskiej, wileńskiej, poznań-
skiej i innych są w drodze na teren
powodzi i w ciągu bieżącej doby
rozpoczną akcję. Wojska saperskie
już pracują.

Na czas przerwy między Krako-
wem i Lwowem pociągi nr, nr. 301,
302, 303 i 304 kierowane będą drogą
okrężną przez Dziedzice, Katowice,
Strzemieszyce, Skarżysko, Rozwa*
dów i Przeworsk.

STAN WODY NA WIŚLE.
KATOWICE. Pat. Stan wody па

Wiśle w Strumieniu wynosi 3 m.
80 cm. ponad stan normalny. Wo-
da lekko przybiera, lecz do rana
nie jest przewidziane niebezpieczeń-
stwo powodzi.

OBOZY HARCERSKIE
ZABEZPIECZONE.

WARSZAWA. Pat. Wszystkie о-
bozy harcerskie w okręgu dyrekcji
kolejowej krakowskiej są całkowi-
cie zabezpieczone tak, że młodzie-
ży absolutnie nic nie grozi.

Nr: 191

ILFNKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
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li maginedie zeszłorocznej nij nne)
Sprawa tłuszczowa.

Motto: „Znaczny wzrost produkcji

tłuszczów rośi.nnych w krajach tropi-

kalnych jest jedną głównych przy-

czyn obecnego kryzysu”.

Wyżej zacytowane zdanie, wygło-
szone i szeroko rozwinięte było na
tegorocznej wiosennej sesji Komisji
Ekonomicznej Międzynarodowego
Instytutu Rolnictwa w Kzymie przez
głośnego ekonomistę szwajcarskie-
go proi. Laur'a

z

IW. dyskusji nad sposobami opa- |.
mowania kryzysu rolnictwa, twier-
dząc, że da się go opanować tylko
przez podniesienie spożycia wytwo-
rów zwierzęcych, prof. Laur wywo-
dy swe sprecyzował w sposób nastę-
pujący: podniesienie spożycia o pół
kg. masła na śłowę ludności rocznie
— a ciążące na rynku nadwyżki
zbożowe znikną. bo pochłonie je in-
wentarz“.

Temat ten nie jest nam obcy i
choć nie wszyscy nazwiemy go je-
dymną receptą, przykuwać jednak
musi naszą uwagę, tem więcej, że

mocno nas obchodzi zarówno spra-
wa zagranicznych tłuszczów roślin-
nych, których sporo jeszcze w ub.
roku w stanie surowcowymi przy-
wieźliśmy, jak wreszcie i sprawa
produkcji masła. z którem znów
często nie mały kłopot mamy, o
czem twierdzić mogą liczne zjazdy i
konferencje oręanizacyj rolniczych
odbywane dla rozwiązania tego
problemu.

W) roku ub. stery przemysłowe,
po szeregu korierencji z przedsta-
wicielami  roluictwa, zdołały od
tychże wytargować zgodę na import
do Polski c/a 60 tys. ton nasion ole-
istych. i į

Na jednej ‚ konferencji woje-
wódzkich, otrzymane zostało mil-
czące przyzwolenie przedstawicieli
samorządu rolniczego — wbrew: jed-
nak stanowisku Tow. Lniarskiego—
na wwóz na Wileńszczyznę z tej
partji c/a 10 tys. ton tych nasion.

Szkoda, że prof. Laur spóźnił się
o pół roku ze swem wypowiedze-
niem się ma wyżej cytowany temat.
Napewnoby nasi rolnicy z większą
odwagą bronili swego stanowiska.

Jakkolwiek przesłanki prof.
Laur'a są inne od tych jakiemi Tow.
Lniarskie uzasadniło swe negatywne
stanowisko wobec wwozu zagra-
niczneżo surowca — tłuszczów ro-
ślinnych — nie mniej jednak z. oby-
dwu punktów widzenia podchodząc
— import ten był dla całokształtu
interesów naszej gospodarki narodo-
wej wręcz szkodliwy — i to tak na
odcinku akcji ksiarskiej, jak na od-
cinku zagadnienia tłuszczowego.

Jako uzasadnienie mające, we-
dług zdania przedstawiciela ster
przemysłowych na wspomnianej
konferencji przełamać upór przed-
stawicieli rolnictwą przytoczono, że
zakłady przemysłowe na wileń-
szczyźnie (powiedzmy otwarcie Ole-
jarnia Kurlandzka) nie mogą pokryć
swego zapotrzebowania surowcem
krajowym.

No i dzięki milczącemu stanowi-
sku kilku przedstawicieli Izby Rol-
niczej aprobata na import na Wileń-
szczyznę została udzielona.
A przecież kto wyraźnie śledził

ruch rynku krajowego przypomina
sobie, że samo aviso importu tych
c/a stu wagonów siemienia zagra-
nicznego wywołało najpierw wstrzy-
manie się kupców, a zapewne ; agen

tów prowincjonalnych, od zakupów
na rynki zwożonego przez rolników
siemienia — no i „obniżyła się” na-
stępnie cena.

„Nie możemy się pokryć w sie-

mieniu' — wołali przemysłowcy. —

Jeżeli nasze olejarnie staną, wzro-

snie bezrobocie — oto drugi argu-

ment i bodaj czy nie „ważniejszy” w
szermowaniu na „oddzialywanie“,

którego nasze czynniki miarodajne

tak za wszelką cenę chcą uniknąć
Dla stojącego na uboczu — obej-

mującego zagadnienie nieco szerzej

niż interes jednej olejarni — nie ma

nawet współmiernej pomiędzy inte-

resem tej olejarni, a interesem dzie-
siątkowo czy setek tysięcy rolników

wyczekujących już nietyle ustąpie-

nia kryzysu, ile choćby przejściowej
a nawet na maf;m odcinku produkcji
rolnej, konjunkiury.
A przecież sprawa rozwoju i po-

wodzenia akcji Iniarskiej — mówmy
potocznie — zwiększanie terenu u-
prawy lnu, posiada tem większe

znaczenie, że Wileńszczyzna uznana

jest z teren produkcji nietyle zbóż

chlebowych, ile uprawy lnu i pro-
dukcji hodowlanej. Pod względem

zbożowym, jak to cyfrowo uzasad-,
nił w swej ciekawej pracy inz. Pe-

rzanowski, Wileńszczyzna nie po-
krywa nawet całkowitych potrzeb|

Kryzys nie pozwala na większe

nakłady i w produkcji zbożowej mu-

simy kapitulowzć. Pozostaje dzie:
dzina Imiarska, która może więcej

nami przynieść.
A teraz wyobraśmy sobie jaka otucha  wstąpłaby w naszych

zwłaszcza krescwych rolników, gdy-

 
by rząd bezwzślędnie zabronił do-.

wozu zagranicznych surowców-

tłuszczów: rolniczych.

Może rok jeden pomęczylioyśmy

się z faktycznym niedoborem; już w'

następnym napewno produkcja lnu,|
konopi i soji zwiększyłaby się o tych

potrzebnych jeszcze dziś 60 tys. ton,'

sprowadzonych w ub. r. z Argenty-

ny, która nota bene — o ironjo —

od nas prawie ric nie chce kupować.

Zresztą jeśliby, dzięki zmniej-

szeniu podaży, po zamknięciu im-

portu tych surowców oleistych, pod-|

niosła się cena na siemię krajowe —,

i rolnik więcej otrzymał — toż,
wszyscy na tem zyskają j państwo—,

skarb, i przemysł i handel i wierzy-

ciele — słowem wszyscy. |

W. roku bieżącym sygnalizują
nam znaczny wzrost obsiewu  lnu.'

Są tacy, których to cieszy, są ied-,

nak (Harski w  „Słowie”), któczy

jeszcze nie zdecydowali się ani na

entuzjazm ani też pessymizm. Ot po-

prostu notują zjawisko występujące

chyba w rezultacie wyczekiwań

skutków nieprzebrzmiałej kampanii

Iniarskiej. : |
(Mimo zwiększenia obsiewu Inu

kłopotu — sądzić należy — z niem

mieć nie będziemy ©0 ile — z jednej

strony Bazary Ludowe nietylko nie

ustaną ale i wzmogą swą akcję sku-

pu płótna od kobiet wiejskich —al
z drugiej strony 0 ile znów w b. го-!
ku rząd nie zezwoli na import kilku
tysięcy wagonów siemienia zagra-
nicznego, ktoremu mocno  ze-,
psułby politykę rolną ma odcin-,
nku lniarskim. :

Nawiązując zaś do podanych na
wstępie, powiedzmy tez prof.

Laur'a zgodzimy się, iż nie trzeba

zbytecznego wysiłku, by dorobić so-,
bie uzasadnienie do twierdzenia, że
tłuszcze jak margaryny, oliwy itd.

powodują zmnie'szenie spożycia ma-

sła.
‚ — Skorobyśmy przeto zamknęlido-|
wóz zagranicznego surowca — tłusz

czów roślinnych—możemy mieć pew

ność, że surowca krajowego nie bę-|
dziemy mieli tak zbytnio wiele, by,

po pokryciu zapotrzebowania na|

produkt ten dla celów chemicznych il
przemysłowych — dla produkcji ja-
dalnych tłuszczów roślinnych wiele!
go jeszcze pozostało. — A natem,

zyska jedynie nasz rolnik kresowy

skłaniający się coraz bardziej w kie-
runku gospodarki hodowlanej z racii
m. in. nawet dogodnych warunków'
pastwiskowych. Zresztą nie chodzi

tu o jakieś specjalne ceny wygėro-
wane. Nie. Chcdzi o niedepresjono-

nowanie obecnych i tak niskich. i
Snując na riarginesiezeszłorocz-|

nej polityki rolnej rozważania, wy-,

pływające z cytowanychwywodów |

prof. Lar'a nie sposób przejść bez
zatrzymania się nad pociągnięciami,
w: rodzaju wspomnianych, wypacza-
jącemi nawet najlepsze ideje, ogól-

nej polityki rolej. :
W danym wypadku nie chodzi o

szukanie jakiegoś kozła ofiarnego
— ale o uświadomienie sobie, że co-
kolwiek dziś przedsieębierzemy mu-

si mieć na celu wzmocnienie — a nie
dalsze osłabienie — lichego dziś
stanu siły nabywczej najpoważniej-
szego konsumerta, jakim może być
rolnik. Każde inne podejście do za-
gadnień gospodarczych — bić bę-
dzie w nas samych.

Wi. L. Mazurkiewicz
radca Izby Przem.-Handl.

i
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DZIENNIK WILEŃSKI

.
Zawodowi rewolucjonišci.

Mowa Hitlera mie przestaje być

objektem licznych artykułów praso-

wych.
„Gazeta Warszawska” zwraca

uwagę na ten ustęp mowy „brunat-'

w którym mówi on!
1

nego kanclerza”,
o „zawodowych ; ewolucjonistach”'

Ten ostatni typ ludzi, rozpowszechnio- |

ny bardzo po wojnie, jest niebezpiecznem

zjawiskiem nietylko dla społeczeństwa i

państwa, znajdującego się w stanie normal-

nym, ale nawet dla zwycięskiej rewolucji.

Zawodowi rewol
gół wszelkiej twórczej myśli politycznej,

robiący z pracy rewolucyjn

wolucji żywioł, w którym łatwo dochodzi

| się do wpływów 1 znaczenia, stają się nie-

znośnym ciężarem z chwilą stabilizacji sto-

sunków wewnętrznych. Każda zwycięska

ewolucja ma z nimi wiele kłopotu i niemal

awsze kończy się fizyczną ich likwidacją.

Charakter rewolucji  hitlerow-

skiej kłopot tem zaostrzył jeszcze

bardziej, bo jak wiadomo
rewolucja niemiecka doszła do skutku

na drodze pokojowej i legalnej. Hitler nie

dał się sprowokować swoim rewolucyjnym

współpracownikom, nie dopuścił do po-

wstania i objął w dn. 30 stycznia 1933 r.

władzę w drodze zupełnie legalnej. Kan-

clerz miał słuszność mówiąc na ostatniem

posiedzeniu Reichstagu, że „narodowi socja-

liści nie doszli do władzy jako uzurpatorzy,

lecz jako wykonawcy woli narodu niemiec-

kiego, którzy usunęli ustrój rewolty i zada-

nie swe widzą w ugruntowaniu władzy na
zaufaniu narodu”.

w
OSTANIE WRAŻENIA.

Korespondent _ „Robotnika”, p. w.

Czarnecki, podaje ostatnie swoje wrażenia

z pobytu w Berezie Kartuskiej, już z nie z

obozu izolacyjnego, lecz z samego mia-

steczka. Są one doskonałem uzupełnieniem

do poprzednich opisów.

Czytamy więc:

Mam jeszcze kilka godzin wolnego

czasu, które spędzam na zwiedzaniu ruin

klasztoru Kartuzów. Około godz. 6 wiecz.

wracam do miasta.

r
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Na rynku zbliża się do mnie policjant:

— Proszę o dokumenty.

Podaję mu swą legitymację, którą ten

długo i starannie ogląda, Ponieważ doku-

ment jest „w porządku”, więc sądzę, iż za

chwilę policjant odda mi legitymację, zasa-

lutowawszy odejdzie.

Omyliłem się jednak. Następuje inda-

gacja:

— Skąd pan przyjechał?

— Z Warszawy.

— Poco?

— Mam tu pewną sprawę do załatwie-

nia,
— Jaką sprawę?

— A, pan jest zbyt ciekawy. Powinno

panu moje wyjaśnienie wystarczyć. Zresztą

nie ma pan prawa wypytywać mnie.

Policjant zamyślił się, ale nie wypu-

szcza z rąk legitymacji. Wreszcie powiada:

To dziwne. Akurat z Warszawy ma

pan interes do naszego miasta.

Roześmiałem się. Policjant jest rozbra-

jająco.. naiwny.

Przedstawiciel władzy ryzykuje jeszcze

jedno pytanie:

— A do kogo w naszem mieście ma

pan interes?

— Mogę panu powiedzieć, Do inspek-

tora Greiinera.

Spojrzał z niedowierzaniem, ale po

chwili zdecydował:

—Muszę pana zatrzymać. Pójdzie pan

ze mną do miejscowej Komendy Policji.

Posterunkowy Nr. 394 uznał mnie więc

za „podejrzanego“.

W drodze pytam:

— Dlaczego właściwie pan mnie za-

trzymał. Czy jesterx o coś podejrzany?

I na to otrzymałem niespodziewaną

odpowiedź: ‚

— W naszem miešcie zatrzymuje 516

każdego, kto tylko przyjeżdża.

rr rr aa

Agenci gożyczkowi woher zawieszania МНМ
niemieckich pożyczek.

BERLIN (Pai). Wobec zawiesze-

nia transteru na obsługę pożyczek

Dawesa i Younga i niepostawienia
ua 15 bm. do dyspozycji państw wie-

rzycielskich odpowiednich sum de-

wiz przez rzą.i niemiecki, agenci

tych pożyczek zameldowali Bankowi
Kzeszy, że zatrzymują jako zabez-

pieczenie sumę 4,3 miljonów marek

z obłożonych sekwestrem niemiec-

kich wpływów państwowych, wpła-

canych do Banku Rzeszy. Agenci

zaznaczyli, że cofają swe dotych-

czasowe polecenie, udzielone Ban-

kowi Rzeszy, a którego mocą wszel-

kie obłożone sekwestrem wpływy

państwowe z ceł, akcyz. i monopoli,

płacone do Banku Rzeszy, przelewa.
ne były dotychczas na rachunek
rządu Rzeszy.  
Donosząc o powyższem, Niemiec-

kie Biuro Informacyjne wyjaśnia, że

w dniu płatnośc. sum potrzebnych na
obsługę pożyczek Dawesa i Younga,
to jest 15 bm., rząd niemiecki wpła-

cił do dyspozycji poszczególnych

państw wierzycielskich na ich spe-
cjalne konto w Banku Rzeszy odpo-
wiednie sumy w markach niemiec-
kich. Obsługa pożyczek wynosi:
pożyczki Dawesa 4,22 miljonów ma-
rek a poż. Younga 6,3 miljonów ma-
rek. Płatność procentów przypada
dla poż. Dawesa 15 października a
dla poż. Younga 1 grudnia. Obłoże-

\

nie sekwestrera wpływów państwo-

lucjoniści, pozbawieni nao-|

ej fach, a z re-| cięstwa tej próby, nie zamierzamy przesą-

prasy.
Ten charakter przewrotu hitle-

rowskiego spowodował odsunięcie!
od udziału w walkach politycznych
wojska, Osłabiło to w pewnej mierze
stanowisko Hitiera jako dyktatora,
ale wzmocniło państwo i ułatwiło
przejście do no malnych stosunków
wewnętrznych.

Е Ten pokojowy przebieg rewolucji nie-
mieckiej i duży umiar, jaki okazał Hitler w!
swojej polityce społecznej umożliwił jego

przeciwnikom propagandę za „drugą rewo-

lucją”. Kto, oprócz wymienionych ogólniko-
wo przez Hitlera w ostatniej mowie czyn-
ników, stał w pogotowiu na wypadek zwy-

dzać.
: .Ыіеша\!р\"міе jednak tyly frontu „dru-

giej rewolucji” były rozległe i bardzo różno-
rodne. ! ' zl

Stłumienie w zarodku zamachu
Roehma odsuwa na czas pewien nie-
bezpieczeństwo dla panującego re-
gime'u.

Czy jadnak ną długo?
Niemcy mają tyle trudności gospodar-

czej, politycznej i społecznej natury, tak
dalece są nieprzygotowani do nowego po-
łożenia, w jakim się znajdują, że jeszcze
przez długie lata wśród nich będzie wiele
materjału palnego i wiele prób rewolucyj-  nych.

Trzecia Rzesza jest jeszcze daleko od
ostatecznej stabilizacji. Czeka ją wiele
pertrubacji wewnętrznych, zanim nabierze
stałego charakteru i wyraźniejszego oblicza. 

Berez
! Na posterunku oddano mnie w ręce

przodownika, tea zaś przekazał mnie
zkolei jakiemuś panu w cywilnem ubraniu,'

Komisarz, albo szet bezpieczeństwa?

Znów następują pytania: Kto, skąd, do-

kąd, poco, dlaczego, kiedy...

Odpowiadam, że miałem interes do p.

| Grefinera, komendanta obozu izolacyjnego,

załatwiłem swoją sprawę i obecnie mam

zamiar wyjechać.

Mój rozmówca pyta:

Н — Czy inspektor Grefiner udzielił pa-

nu jakich informacyj?

— O tem najlepiej

sam inspektor,

—Ja dlatego pytam — ciągnie ów ko-

misarz — ponieważ wiem, że żadnych infor-

„ macyj udzielać nie wolno.
| Teraz wydaje mi się, że ów pan nie

jest zwykłym komisarzem, lecz chyba sze-

fem bezpieczeństwa.
Długo trwa rozmowa. Mój interlokutor

| pyta, jak podobały mi się ruiny, choć nie

informowałem go, że tam byłem, stara się

wmówić we mnie, że przybyłem tu nie

| sam, lecz w towarzystwie dwuch pań. Do-
| skonale orjentuję się w tem, co robiłem

przez cały dzień,
t

poiniormuje pana|

Poniedziałkowa „Depesza“ war-
szawska podaje następujące szcze-
góły o obozie izolacyjnym w Berezie
Kartuskiej:

i „Liczba izolowanych w Berezie
Kartuskiej ma podobno nie przekra-
czać 250—300 osób, jakkolwiek
obóz może ich pomieścić około 2
tysięcy. Obecnie jest w obozie co-
kolwiek ponad 200 izolowanych, w
czem większość działaczy ukraiń-
skich, Reszta — to działacze obozu
radykalno . narodowego i ruchu
młodych Stronnictwa Narodowego
oraz agitatorzy komunistyczni. Spo-
śród starszego pokolenia działaczy

narodowych nie osadzono w obozie
nikogo. Podobnie nie są kierowani

do obozu działacze ludowi i socjali-

 

 

styczni, :

Regulamin w obozie izolacyjnym

|jest oczywiście surowy. Izolowani
pracują w polu, przy naprawie d:ó$

i niwelacji terenów. Izolacja jest
kompletna. Żaduych odwiedzin, żad-

nych listów, żadnych gazet i ksią-

żek. Nie wolno wysyłać ani przyjmo-
wać żadnej Korespondencji Tak
ujęto w regulaninie pojęcie izolacji

Wyjątek stanowią paczki żywnościo
we, w których jednak poza środka-

Wspomnienia na czasie.
Dotyczą one obozu  koncentra-

cyjnego. Wprawdzie jeszcze nie te-
go, w Berezie Kartuskiej, bo z tego
obozu jeszcze nikt nie wyszedł, ale
z Benjaminowa gdzie także młodzi
ludzie siedzieli zą drutamy kolcza-
stemi, „izolowani* od społeczeń
stwa. :

O tej „izolacji” czytamy cieka-
we wspomnienia śp. por. Żatskiego-
Radońskiego, drukowane w dodatku

| literackim „ABC”.
Oto kilka wyjątków.

W DAWNEJ SZKOLE KADETÓW,
ZA DRUTAMI KOLCZASTEMI

30.VII. „Od wczoraj jestem w

więzieniu, któr: zwie się oficjalnie

„obozem: dla internowanych  ofice-

rów wojsk polsiich w Benjaminowie

(koło Zgierza południowego)". Mie-
szkamy w zabudowaniach murowa-
nych, które dawniej zajmowali na

lato kadeci rosyjscy. Otoczeni je-

steśmy płotem drucianym, strzežo-
nym przez posterunki niemieckie,

JAK NIEWOLNICY.
31.VII. Żyjemy tu jak niewolnicy.

Jeść dają nam coraz mniej i gorzej,

gdyż fasunek od wczoraj jest mniej-

 

e naPrtuskiej.
Gdy ja zkolei zwracam mu uwagę na

piezwykle postępowanie policji, aresztują-

cej mnie tylko za to, że jestem „obcy”, do-

staję odpowiedź:

— U nas są wyjątkowe prawa.
Po godzinie, $dy zadaję pytanie, czy

mam się uważać za aresztowanego i za ja-

kie przestępstwo, słyszę odpowiedź:
— Ależ nic podobnego. Myśmy tylko

chwilowo pana zatrzymali.
Przez cały czas naszej „rozmowy* mój

nieznajomy pan był niezwykle uprzejmy, w

sposób bardzo wytworny prowadził „poga-

wędkę”. Nie wiedziałem, że w policji są

tak dobrze wychowani ludzie,..

Przed odejściem udzielił mi jeszcze
wskazówek, gdzie można dostać konie, od-

jeżdżające do stacji

— Tam, gdzie pan jadł dziś obiad,

Okazuje się, że i o tem wiedział.

Opuszczam więc Berezę Kartuską, zo-

stawiając obóz, więźniów, pracujących przy

budowie szos, umacnianiu swego więzienia
i osuszaniu błot, zostawiając wszystkowie-

dzących policjantów.

Pierwszy w niepodległej Polsce „obóz

izolacyjny” znika mi z oczu...

Nad izolowanymi i trybem życi:.
w obozie czuwa 180 policjantów i
20 żandarmów pod komendą pod-
inspektora policji Greffnera,'"

INSPEKCJA W OBOZIE.
W piątek naczelnik wydziału

bezpieczeństwa województwa pole-
skiego, p. Rolewicz, któremu służ-
bowopodlega. komendant obozu izo-
lacyjnego w Berezie, oraz sędzia
śledczy przy Sądzie Okręgowym w
Brześciu dla spraw obozu izolacyj-
nego, p. Kordymowicz, udali się do
Berezy na inspekcję.

Inspekcja ołrozu trwała kilka go-
dzin.

к *

Medtug instiukeji, wydanej przez
władze w sprawie obozu Soleciión:
$o, rodziny izolowanych mogą ko-
respondować izolowanymi. Ko-
respondencja ta będzie przechodzić
przez cenzurę komendanta obozu.
Wolno również wysyłać do izolowa-
nych paczki żywnościowe, które al-
bo będą doręczone adresatom, albo
też zwrócone wysyłającym, a mia-
nowicie w tym wypadku, jeśli dany
izolowany został pozbawiony prawa
korzystania z paczek żywnościo- mi Ż ści mie może się znajdować

żadna korespondencja. Paczki z
żywnością będą drobiazgowo rewi-.

wych. :
. We wszelkich sprawach obozu
izolacyjnego pierwszą! instancją jest

wych: Obłożone sekwestrem wpły”;dowane i badane. 28 groszy dziennie|komendant „Miejsca Odosobnienia“

wy państwowe wynoszą około 200 ną wyżywienie osoby izolowanej
miljonów marek, co przekracza 50- pozwala zaledwie na 100 gramów

krotnie obsłusę poż. Dawesa. Na mięsa i 50 gramów tłuszczu tygo”
obsługę raty poż. Dawesa, płatnej

15. X., złożone jest już 50 proc.po- |

trzebnych dewiz w banku wypłat

międzynarodowych. Postępowanie

więc agentów pożyczek, pisze niem.

biuro inform., uważać należy badź za

szykanę, bądź za próbę wywarcia

pewnej presji. Wypłaty w markach

niemieckich są zagrożone. Transfer

nie zależy wyżącznie od zdolności
płatniczej Niemiec. Przez, to postę”

powanie wierzycieli obcych finanse

pozbawione byłyby poważnej części

swoica wpływów, przez co zagrożo-

ne byłyby żywotne zadania rządu

niemieckiego. W celu odwrócenia

tego niebezpieczeństwa rząd nie-

miecki powziął konieczne zarządze-

nia dla zabezpieczenia swoich regu-

iarnych wpływów, temibardziej, że

postępowanie agentów pożyczek nie

zgadza się z ogólnemi postanowie-

niami umowy, która nie upoważnia

do wykonania ich uprawnieńw dro-

dze szykan.
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Popierajcie Polską

| Pompują wodę i spełniają wszelkie

 MacieraSzkolną.

dniowo.
Izby, w których śpią izolowani, są

obszerne i widre. Na drewnianych
pryczach ułożono sienniki, Podłogi
są z asfaltu. Izc'owani utrzymują po-
rządek w swych izbach i ubikacjach,

funkcje pomocnicze. W: tej mierze

samowystarczalność odosobnionych
jest całkowita.

Regilamin przewiduje kary na
opornych izolowanych. Pierwszą

karą jest pozbawienie prawa do

w Berezie Kart::skiej, drugą zaś wo-
jewództwo poleskie,

' sprawacli przedterminowego
zwolnienia izolowanych z Berezy, co
przewiduje dek.et o obozach, decy-
zja należy nie do wojewody pole-
skiego, ale do wojewody, na którego
terenie nastąpiło aresztowanie,

DALSI ZESŁAŃCY,
'W nocy z medzieli na poniedzia-

łek przejeżdżali przez Warszawę no-
wi zesłańcy do obozu izolacyjnego.
Do Berezy Kartuskiej zesłany został
z Kielc członek miejscowej sekcji
młodych Stronnictwa Narodowego, otrzymywania paczek z żywnością,

Dalsze rygory są ostre i surowe i.
przewidują m. in. osadzenie w kar-|
cerze, urządzonymi w budynku, w
którym dawniej mieściła się pro-
chownia.

Bolesław Dworsk. Z Łodzi już po-
przednio zesłano członka młodych
Str. Narodowego, Weissa — brata
naszej słynnej lekkoatletki, która
ten cios rodzinny odczuła bardzo
boleśnie, rius

Sven Hedin
LONDYN Pat. Znany podrėžnik

szwedzki i badacz Tybetu Sven He-
din, o którym przed tygodniem do-
noszono, że został schwytany przez
bandytów w chińskim Turkiestanie,
jak się obecnie okazuje, jest zdrów
i znajduje się na wolności. Sven
Medin nadesłał z ŪUruumėzi, ze
wschodniego Turkiestanu Chińskiego

e ©

na wolności.
do Londynu wiadomość, że Infor-
macja o schwyłaniu go pizez ban-
dytėw po raz drugi była niepraw-
dziwa. Sven Hedin donosi dalej, że
oczekuje w Uruumczi na większy
transport benzyny, by móc konty-
nuować podróżdo Lopnor. W paź
dzierniku ekspedycja Sven Hedina
powróci do Pekinu.

* ją się nazwiska kolegów internowa-

| Dreszer, Tessaro, Walery Sławek,
* Downarowicz,

szy od żołnierskiego i bez wszelkich
dodatków.

W WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ
POLSCE.

1.VIII. Zbliża się powoli nasza

trzyletnia rocznica wymarszu na

wojnę, a my siedzimy w więzieniu»
jako cywilni jeńcy i to w wolnej i
niepodległej Polsce, proklamowanei
przez Niemców A nasze społeczeń-
stwo, poza ronieniem łez bezsilnem,
jak było, tak jest bierne. Jak długo

tu zostaniemy i co z nami zrobią,

nie wiemy. Według wiadomości od

pułkownika Śmigłego akcja Galicjan

została jeszcze odroczona spowodu

mających zajść zmian politycznych.

IZOLOWANI GŁÓD I CHOROBY.

3.VIIIL. Codzień przyjeżdżają no-

wi oficerowie do obozu, tak że licz-

ba podniosła się na 106. Rano we:

zwano nas i odczytano nowe rozpo-

rządzenia. Zabroniono prowadzenia

rozmów przez druty i podchodzenia

do nich na odległość 10 metrów.

4VIII. Dziś odbył się pierwszy

apel o godz. 9, na który stawił się

niemiecki feldfebel; tak ma być co-

dzień.
Podobno społeczeństwo nie od-

czuwą wcale naszego losu, gdyż spo-

wodu optymstycznych wieści spo-

dziewa się szybkiego i korzystnego

załatwienia naszej sprawy”.

Potem przez szereg dni mowa

głównie © głodzie i chorobach.

Rzeczowo, prosto, przejmująco:

„Wydane zarządzenie wewnętrz-

ne w sprawie chorych, którzy, bez

względu na chcrobę, nie mogą opu-

ścić obozu”.

„Nic nowegc. Dni ciągną się le-

niwie, co przy złem odżywianiu jest

tem więcej przykre. Czytać mogę

bardzo mało spowodu osłabienia od
pewnego czasu oka”.

„Spowodu złego odżywiania się

dostałem znów kurczów  żołądko-

wych". E 2

REFLEKSJE POLITYCZNE.
4IX. Sweżo czasu w  Pomie-

chówku zastanawiałem się nad bra-
„kami naszej organizacji wewnętrz-
nej, dochodząc do wniosku, że k0-
nieczne jest stworzenie silnej orga-

nizacji konspiracyjnej wewnątrz
pułku,  któraby  urabiała opinię
w: myśl dążeń i założeń Komendanta.

Z projektem tym zgłosiłem się do
szefa, który uzzając potrzebę takiej
organizacji, polecił mi zwrócić się z
tem do Śmigłepo.

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA.
231X. Msza została nieco opóź-

niona, gdyż zapowiedzieli się gor
ście z Warszawy na godz. 11.30.
Rzeczywiście, stawiło się trochę
rodzin i słuchaczy Mszy, odgrodzo-
nych od nas drutami kolczatemi i
pilnującym sprzymierzeńcem.

: Wiadomości o tych, których wy-
wieziono ze Szczypiorna wgłąb Nie-
miec, są wpros: okropne. Ochodzą
się z nimi nieludzko, Tak potrafi
mścić Się na Obezwładnionych ten
wielki i kulturalny naród! Tak wy-
gląda niepodległość, dana przez
Niemców, o której tyle się rozpisu-
ją! Lecz przebierze się czarą waszej
potęgi, a strąceni do rządu małych
państw, wzdychać będziecie do
dawnej mocy...'.

POLSKA I NIEPEWNOŚĆ,
1.XI. „Już minęły trzy miesiące,

anas trzymają ciągle zamkniętych.
Łudziliśmy się, że z powstaniem
Rady Regencyjnej i nas wypuszczą,
dni jednak płyną i niema żadnych
na to widoków. W. PolSce rządzą
obcy, lub, co gorsza, swo; lecz za-
przedani obcemu bożkowi.. Naj-
przykrzejszą rzeczą w życiu takiem,
jakie tu prowadzimy, jest to ciągłe
trzymanie się, jak tonący brzytwy, -
każdej plotki. Z.tego powodu na-
stroje „ulegają ciągłej zmianie. Z
pesymizmu wpadamy w optymizm i

odwrotnie, a nieświadomość tego,
jak długo nas tu będą trzymać, jest
wprost straszna”.

KOGO WÓWCZAS IZOLOWANO.
Przez cały ciąg zapisek przewija-

nych, aresztowanych, wywożonych
Są to Krok-Paszkowski,  Orlicz-

IW. Jedrzejewicz,
Sławoj . Składkowski, rai Pi-
skor, Sosnkowski, Minkowski, -
rych, Burhardt Bukacki, Trojanow-
ski i inmi.

Suche notatki por. Żarskiego,
który poległ w t. 1920 pod Równem,
są pięknym pomnikiem polskiej li-
teratury walki z. okresu, poprzedza- |
jącego odbudowanie państwa. 3
aimniek

Tnaleriene zwłoki kobiet,
LONDYN. 'Pat). W pokojach

umeblowanych w: Brighton policja
znalazła ukrytą w kufrze głowę i rę-
kę kobiety, której kadłub znalezio-
no w czerwcu. W, tym samym, domu
znaleziono zwłoki innej kobiety, któ
rą prawdopodobnie ci sami morder-
ty zabili ; ukryli w kufrze, 3
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KRONIKA.
Bucharin i Radek w Wilnie?

W najbliższych dniach wyjeżdża
z Moskwy ekskursja sowieckich
dziennikarzy do krajów bałtyckich.
Udział biorą redaktorzy „Izwiestja”

i „Prawdy“, Bucharin ; Radek. Re-
daktorzy ci zatrzymają się na pe-
wien czas w Wilnie.

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Sląsk, wyżyna Małopolska, Pod-

hale i Tztry: przeważnie pochmurno
ze stopniowo zanikającym deszczem.
Nieco cieplej. Umiarkowane wiatry
z pólnocno-zachodu i północy.

Małopolska wschodnia i Pokucie:
pochmurno z obfitemi deszcz+mi.
Temperatura bez większych zmian.
Słabe, chwilami umiarkowane, wia
try z północo-zachodu. Skłonność
do burz.

Pozostałe dzielnice: pogoda sło-
neczna i ciepła przy słsbych lub
umiarkowanych wiatrach z kierun-
ków północnych. Lekka skłonność
do_ burz

a $ 07  
LYŻURY APTEK:

218 № nocy dyżuru następująceapteki: y: ją €pują; ;

Suke. Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 (telef 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i Rostowskie-
$o — ul. Kalwary:ska Nr. 31, Wysozkie-
#6 — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wyjazd ministra Keściał

kewskiego do Warszawy. W dniu
wczorajszym odleciał samolotem
do Warszawy minister spraw we-
wnętrznych M. Kościałkowski, który
w ciągu dwóch dni bawił w Wilnie
i Orwidowie w sprawach prywat-
nych.

Z MIASTA.
Przed przyjazdem braci

Adamowiczów do Wilna.. Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-
wej komunikuje: W związku z prze-
lotem braci Józefa i Bolesława
Adamowiczów przez Atlantyk pół-

nocny i doprowadzeniem w ten
sposób do szczęśliwego zakończenia
swego lotu New-Jork—Warszawa,
zarząd główny LOPP. pragnąc dać
im pewną rekompensatę oraz przyjść
z pomocą materjalną, powołał do
życia „Komitet zakupu samolotu
braci Adamowiczów”*, polecając zor-
ganizowanie analogicznych komite-
tów prowincjonalnych.

Celem zorganizowania tego Ko
mitelu na województwo wileńskie
zar ąd wileńskiego okręgu woje-
wódzkiego LOPP. komunikuje, iż
w dniu dzisiejszym о godz. 18ej
w wielkiej sali konferencyjnej urzę-
du wojewódzkiego odbędzie się ze-
branie organizacyjne wileńskiego
Komitetu zakupu samolotu braci
Adamowiczėw.

SPRAWY MIEJSKIE
— Przedtuženie kanaiu. W zwią-

zku z regulaeją Wilji zaszla koniecz-
nošė przedluženie kanalu murowa-
nego, wybudowanego jeszcze przed
50 laty. Roboty u wylotu ul Arse-
nalskiej rozpoczął obecnie Magistrat

Kanał odprowadza ścieki do Wilii
z ulic Uniwersyteckiej, Dominikeń
skiej i sąsiednich.
— Remont mostów na ulicy

Rybaki. Na ul. Rybaki znajdują się
dwa mosty drewniane, jeden na-
przeciw terenów po tartacznych,
położonych tuż koło Elektrowni
Miejskiej, a drugi przy tartaku Sza-
piry. Ponieważ mosty te oddawna
nie były remontowane i groziły za-
waleniem się, Magistrat postanowił
jeden z nich znieść, a drugi 'odre-
staurować, wzmacniając go nowemi
podkładami. Zniesieniu ulegnie most
w pobliżu Elektrowni. Prace nad

rozbiórką już rozpoczęto. Dół pod

mostem zasypuje się gruzem ipias-

kiem i jednoczeście rozbiera się

mostek. Również w tych dniach

rozpoczęto remont drugiego mostu

W obzcnej chwili zmienia się stare

podkłady na nowe. W związku z

powyższemi pracami ruch na ulicy

Rybaki odbywa się jedną stroną.

Roboty potrwają jeszcze około dwu
tygodni.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wrodzaj owoców. W dniu,

wczorajszym na targach wileńskich

zanotowano masowy przywóz owo-,
ców. Najwięcej sprowadzono malin
i wisien, za 1 klg. płacono 30 i 25

gr. Tegoroczny urodzej malin da

meżność gosposiom zrobienia zapa-

sów na zimę.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Walne zebranie związku.
właścicieli średnich | drebnych;
nieruchemości m. Wilna dzielnicy|
Zarzecze odbędzie się w dniu 19,

b. m. o godz. 19-ej w sali Centrali!
Związku Gdańska 1 m. 6.
2 RÓŻNE.

° — Nowe redukcje w „Toma-;
ku*. W najbliższym czasie w To-
warzystwie Miejskich i Mędzymia-

stowych  Komunikacyj Autobuso-

wych ma nastąpić dalsza serja re-
dukcyj. Zwolnionych będzie podob-
no kilkanaście osób. Powodem re-
dukcji mają być ciężkie warunki,
materjalne Towarzystwa, spowodo-,

wane deficytem, jaki daje komuni-
kacja miejska.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— osiedlił się w Wiinie. Ży-

dowski historyk z Niemiec prof.
S. M. Dubnow otrzymał od władz

- administracyjnych zezwolenie na

stołe osiedlenie się w Wilnie.

 

„boty już zakańcza, zaś elektrownia | ona w lokalu przy ul. Metropoli-

| golem niebem. W czasie snu na g6-

'gož dnia zatrzymano na ulicy Ży*

' jowa 3), który usiłował sprzedać ten

Kiedy będzie
uregalowana ul. Košclusz' i?

Mieszkańcy Antokola uskarżają
się na rozkopanie ul. Tad, Kościusz-
ki, która obecnie tonie w obłokach
kurzu.

Zainterpelowane w tej sprawie
władze objaśniają, że wybrukowaniu
ulicy stoi na przeszkodzie koniecz-
ność przeprowadzenią wstępnych ro.
bót podziemnych przez elektrownię
miejską i dyrekcję pocztową. Obie
te instytucje ruszą ułożyć kable
podziemne sieci elektrycznej 1 tele-
ionicznej.

Dyrekc'a Paczt i Telegratėw ro-|

miejska rozpoczyna w najbliższych
dniach. Potrwają one mniej więcej|
tydzień. Wybrukowanie więc ul.'
Tad. Kościuszk* rozpoczęte zostanie
przypuszczalnie w końcu przyszłego
tygodnia.
Jednocześnie zarząd miejski przy-,

stąpi do układania chodnika odstro-|
ny Altarji. Chodnik przeciwległy
pozostanie w *ym samym stanie do|

jesieni, a to ze względu na drzewa,|
które mogą być przesadzane tylko;
w tym okresie. Wówczas więc cho-|
dnik zrównany zostanie z poziomem
obniżonej obecrie jezdni, |
W jesieni więc ostatecznie będą

zakończone prowadzone od szeregu
miesięcy prace nad regulacją ulicy.

Teatr I muzyka
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś i jutro o godz. 8 m. 30
wiecz, arcywesoła i obfitująca w  przeza-
bawne sytuacje i niefrasobliwy humor, ko-
medja L. Verneuil'a p. t. „Musisz się ze
mną ożenić”. W komedji tej kończy wystę-
py Zofja Barwińska, a Jerzy Woskowsk“
żegna publiczność wileńską po całorocznej
pracy w Teatrze Miejskim. Są to już ostat-
nie widowiska tej komedji, która ustępuje
miejsca doskonałej farsie p. t. „Zgorszenie
publiczne”. Ceny zniżone.
— Teatr muzyczny „Lutnia”,

cenach propagandowych stylowa operetka
Lehara „Paganini“. W rolach głównych J.
Kulczycka, jako księżna Lukki, oraz R.
Peter, jako Paganin. Utwór ten w najbliż-
szych dniach schodzi z repertuaru, ustę-
qując miejsce najbliższej premjerze. Ceny
propagandowe. Wycieczki i akademicy ko-
rzystają z ulg biletowych.

Kotia - tancerka. Melodyjna ope-
retka Gilberta „Katia tancerka" wejdzie
na repertuar w końcu bistagego tygodnia
w opracowaniu režyserskiem K. Wyrwicz-
Wichrowskiego z udziałem znakomitych
artystów: J. Kulczyckiej i R. Petera. Ope-
retka ta, wyposażona w nowe produkcje
baletowe układu baletmistrza J. Ciesiel-
skiego, ctrzymała nową efektowną wysta-
wę. ' 4

Polskie Radijo Wilno
Środa, dnia 18 lipca.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.
Dziennik poranny. Chwilka pan domu. 7.30:
Pogadanka Wiktora  Trościanki. 11.57:
Czas, Hejnał. Kom. met. Przegląd prasy.
12.10: Koncert. Dzien. poł. 13.05: Muzyka
rosyjska (płyty). Wiadomości eksportowe.
14.05: List ze wsi do dzieci. 16.00: Muzyka

i

i

Dziś po

 

1ekka. 17.00: Audycja dla dzieci. 17,15:
Koncert chóru Zaremby. 17.45: Recital.
18.00: „Książka i wiedza” — 18.15:
Różne instrumenty (płyty). 18.45: „O kultu-
rze dnia powszedn'ego* — pog. 19.15: Re-
cital. 19.40: Muzyka z płyt. Wiadomości
sportowe. Wileński komunikat sportowy.
„Myśli wybrane”. 20.02: Feljeton aktualny.
20.12: Fieśni sentymentalne. Dzien. wie-
czorny. 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdyni.
Codz. odc. pow. 21.12: Pieśni. 21.30: Re-
cital fortepjanowy. 22.00: Kwadrans lite-
racki. 22.15: Muzyka taneczna. Kom. met.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien. Wil”
Ku uczczeniu Imienin W. P. Kamilli

Jerzykowiczowej — na V-tą Konf. T-wa
Pań Św. Wincentego 4 Paulo — 5 zł. Ale-
ksander Pietkiewicz.

KRONIKA POLICYJNA.

— Okradziony w czasie snu pod

rze Trzykrzyskiej Stanisławowi Ku-
prelowi, bez. stałego miejsca za-
mieszkania, skradziono czarny ża-
kiet, warto'ci 35 zł., w którym znaj-
dował się jego dowód osobisty. Te-

dowskiej Stanisiawa Szawelisa (Ma-

żakiet. Żakiet zwrócono poszsodo-
wanemu.
—Porzucone dziecko zmarło. Na

ulicy Rybiszki koło domu Nr. 1
Marjanna Marcinkiewiczowa znala-
zła podrzutka, płci żeńskiej, mają-
cego kilka dni. Niemowlę umiesz-
czono w szpitału Św. Jakóba, jed-
nakże zmarło ono po kilku minutach.

WYPADKI

— Poszwankowany rowerzysta.

Auto wojskowe Nr. 11114, wymija-
jąc wóz ciężarowy, na ulicy Anto-

kolskiej najechało ma rowerzystę
Juljana Dudaka (Piłsudskiego 2),
który, spadając z roweru, doznał
lekkiego obrażenia ciała.
— Umysłowo chora zaginęła.

Tołkaczewska Zofja (Szeptyckiego
7) zameldowała, że jej krewna, umy-

słowo chora Tołkaczewską Salo-

meja, lat 40, wyszła w dniu 11 lipca

r. b. z domu i dotychczas nie po-

'skich Związków Zawodowych od:

DZIENNIK WILEŃSKI

Dochodzenie w sprawie narodowych
socjalistów. |

Dochodzenie w sprawie areszto-
wanych 17 czerwca narodowych so-
cjalistów Rekścia, Glińskiego i Sper- |
skiego ma się na ukończeniu. W.

 

(Walne zebranie Chrześc. Zw. Zaw. Dozorców
Domowych.

W. lokalu Gealiali Chrześcijań-

 

było się walne zebranie Chrześc,|
Žw. Zaw. dozorców domowych.
Przewcdniczył cbradom prezes Cen-
trali, p. mec. Mieczysław Engiel.

Po omėwieuiu spraw organiza-|
cyjnych, wybrano nowy zarząd w,
składzie: pp. JuljanaWasilewsxiego,
Wiktora Beturewicza, Wacława Mi-|
siewicza, Dominika Mokrzyckiego,
Wincentego Aieksandrowicza, Pa-
wła Mokrzeckiego i Władysława
Stankiewicza.

Ustalono, że kancelarja Związku
będzie czynna jak przedtem w go-
dzinach od 6 do 8 wiecz. Mieścisię

talnej 1,
Następnie zgromadzeni jedno

głośnie potępili wszystkich tych,
którzy dla ceiów osobistych, nie
zważając na dobro ogólne, usiłowali

| rozbić starą i solidną organizację,
jaką jest Chrz. Zw. Zaw. dozorców
domowych, przez orżanizowanie na
terenie Wilna trzeciego związku do-
zorców domowych.

Po przyjęciu do wiadomości de-
cyzji Inspektoratu, powziętej na
skutek starań zarządu związku o
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wycieczka na uroczystości Katolickie od 4VIII — do 12 VIII

całkowity koszt z peszpertem, wizami, przejazdami, pobytem

w hotelach, utrzymaniem wycieczką na Kallenberg zł,

TSLSS2Lli ССВОВЬ

Prawne trudności
podziału wielkich mieszkań,

W. kredytach, przyznanych przez

Bank Gospodarstwa Krajowego na

tegoroczny ruch budowlany, figuro-

wały poraz pierwszy zresztą, różne

kwoty, przeznaczone dla Komitetów

Rozbudowy ns przeróbkę dużych
mieszkań na małe. Okazuje się jed-
nak, że na przeznaczone kredyty

niema amatorów. Dotychczas bo-|
wiem naprzykład do Komitetu Roz-|
budowy m. Waiszawy, wpłynęło za-|

ledwie kilka podań z prośbą o udzie|
lenie kredytów z pomienionego|

źródła. Stan ten na pierwszy rzut |

oka wydaje się dziwny j niezrozu*|

miały. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że w związku z szalejącym kry-
zysem: jest w miastach polskich wie-
le wolnych mieszkań  wielopokojo-
wych, które stoją pustkami, a nato-
miast z drugiej strony stale, chro-
nicznie niemal, odczuwa się brak
mieszkań małych 1 i 2 pokojowych.
Podział więc mieszkań dużych na
małe jest pożądany, jest nawet ko-

nieczny w tych miejscowościach w
których ze specjalną doleżliwością;

odczuwa się brak mieszkań małych.|

aiii)

Igaase W sądomaiiaie.
Dowiadujemy się, że Minister-

stwo Sprawiedliwości przeprowadzi
z dniem 1 sierpnia szereg sędziów
do wyższych grup uposażeniowych.
Awansowani mają być wybierani
przedewszystkiem z pośród tych sę-
dziów, którzy w czasie ostatniego
zaszeregowania ponieśli uszczerbek
w uposażeniach. Dotyczy to w pierw-
szym rzędzie sędziów grodzkich
i okręgowych.

Ograniczenie ruchu
w dyrekcji krakowskiej.

Dyrekcja Kolei Państwowych w

Wilnie powiadamia, iż z powodu

częściowego podmycia torów i nie-

których przyczełków mostowych zo-

stał wstrzymany aż do odwołania

such pociągów na odcinkach D O.

K.P. Kraków: 1) Rzeszów — Jasło

—Stróże, 2) Zagórzany — Gorlice

3) Tarnów — Stróże — Nowy-Sącz

—Muszyna — Krynica i Muszyna—

Orłów, 4) Chabówka — Nowy-Sącz,

5) Chabówika — Nowy Targ — Za-

kopane i Kraków — Rzeszów.

W związku z tem zostało wstrzy-

mane aż do odwołania przyjmowa-

nie do przewozu osób oraz wszel-

kich: przesyłek do stacyj wyżej wy*

mienionych odcinków, a przesyłki

znajdujące się w drodze zostaną

wstrzymane ; oddane nadawcom do

dyspozycji. į

ВАР

Najskutecniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

 

i * * *
niemożność dokonania w wielu wy-! narazić się na oddawanie lokali lu-

(Od korespondenta KAP-wej —
Katowice w lipcu).

Dzięki łaskawości JE. Ks. Bisku-
pa śląskiego, dr. St. Adamskiego.
danem mi było zwiedzić jedyny
zdaje się w swoim rodzaju w Polsce
obóz pracy, ofiarnej, dobrowolnej,
obywatelskiej, w którym zapomina
się o ciężkich troskach bezrobotne-

$o, a nad pracą unosi się radość Ży-

cia.
Na wyrastających z pod ziemi

imponujących  swemi rozmiarami

najbliższym czasie akta dochodzeń
przekazane zostaną prokuraturze,

Tymczasem wszyscy trzej siedzą

w więzieniu na Łukiszkach.

wyznaczenie Nadzwyczajnej — Ко-
misji Rozjemczej dla unormowania
chaotycznych warunków pracy 1
płacy, zebranie zakończono okrzy-
kami na cześć Związku i Centrali murach przyszłej katedry śląskiej,

Chrześc. Zw. Zaw. uwija się w pracy zgórą stu ludzi.

® . < Wszystko to z nielicznemi wyjątka-|
mi młodzieńcy iat 18 — 25. Musku-
larne, ogorzałe od słońca, ramiona i
ręce szybko i »winnie poruszają się
w pracy. Widać odrazu, że praca
tu idzie bez pizymusu, że każdemu
z tych pracujących zależy na tem
aby wydobyć z siebie maximum
wysiłku i uwiecznić to w monumen-
talnej świątyni. Widać też, że na
tej budowli domu bożego inna pa-
nuje atmosfera, tem też można tłu-
maczyć pewne skupienie, odbijające
się na twarzach pracownków.

Na tle budującej się katedry
wznosi się potężny gmach, pokryty
już dachem, ale nie wykończony we-
wnątrz. To przyszła kurja biskupia,
sąd, rezydencja księży biskupów
ordynarjusza i sulragana, biura in-
stytucyj diecezialnych. W: jednej z
kondygacyj tega budynku urządzono
prowizoryczne pomieszczenie dla
bezrobotnych. Wchodzimy do wid-
nych i czystych sal, zapełnionych

Spiawozdanie powyższe nie wy-
czerpu,e całokształtu sprawy. Na-
leży przeto ją bezstrennie i objek-
tywnie oświetlić, żeby czytelnicy
mogli się zorejntować, o co chodzi

Otóż od pewnego czasu nasła-
ni agitatorzy z sanacyjaego związku
zawodowego dozorców domowych
usiłowali rozbić chrześcijański zw.
zaw. dozorców domowych.

Rzecz oczywista, że destrukcyjna
ta robota nie miała żadnych szans
powodzenia z uwagi na to, iż Zwią-
zek Chrześcijański liczy ponad 1000
członków, a sanacyjny.. 30 kilku.
A wiadomo, że im organizacja jest
liczniejsza, tem łatwiej i skuteczniej
potrafi walczyć o dobrobyt człon-
ków.

Zresztą za Chrześc. Związkiem
stoi j eszcze Centrala Chrześc. Zw.
Zaw. z kilkunastu silnemi organi-
zacjami. m. r. S.

W tem šwieile možnaby się spo- ciel domu nie zaryzykuje przebudo-
dziewać, že akcja Komitetu Rozbu- wy dużego mieszkania, a więc

dowy w dziedzinie przebudowy du- mieszkania nie podlegającego usta-
żych mieszkań ra małe powinna wy; wie moratoryjnejna małe, które zo-

dać jaknajlepsze owoce. Tymcza- stanie podporządkowane tejże usta-
sem widać, że alkcja ta natrafiła na| wie.
trudnościwprost niedo pokonania, (Woli on odstąpić duży lokal na
Pomijając już trudności techniczne i niższy czynsz komorniany, aniżeli

padkach przeróbki dużych miesz- dziom, którzy korzystając z przywi-,
kań na małe, warto zwrócić specjal- |ejx moratoryjneżo, wogóle ze swo-

ną uwagę na pewne trudności po- jch obowiązków płatniczych wywią-
działu pomienicnych mieszkań. Du-' zywać się nie będą.

że lokale mieszkalne powyżej 2 po: ; To jest. przeszkoda istotna. Jeżeli
koi z kuchnią nie podlegają ustawie właściciel domu inwestuje pewien
moratoryjnej. Jest więc tutaj za- kapitał w przeróbkę mieszkań du-
śwarantowany jaki taki wpływ z ty- żych na małe — to jasne jest, że
tulu komornego W wypadku, kiedy chciałby prez to poprawić swoje po-
lokator nie wywiązuje się ze swo- łożenie. Jeżeli w dodatku inwesto
ich obowiązków komornianych, wła- wany kapitał jest zaciągnięty po-
ściciel domu skarży go do Sądu —' życzką, od której należy płacić pro-
uzyskuje wyrok eksmisyjny i w ten centy, to poprawienie jej sytuacji
sposób pozbywa się złego płatnika.! jest tem konieczniejsze, by móc wy-

Natomiast lokale mniejsze 1 i 2 wiązać się z nowych ciężarów.
pokojowe ( a więc 2 pokoje z ku-| Tymczasem — dokonane przebu-
chnią również) — podiegają ustawie|dówki nietylko nie poprawiają sy-
moratoryjnej i korzystają z te$o|łuacji właściciela domu, ale ją
przywieleju, że nie można lokatorów|znacznie pogarszają i to jest wła-
z tych mieszkań eksmisować, mimo| śnie najważniejszą przeszkodą w
niepłacenia komotnego — jeśli wy-| podziale mieszkań dużych na małe.
każą się zaświadczeniem o bezrobo- Akcja ta wtedy tylko wyda po-

owe zytywne rezullaty, kiedy wydana
Pomijając już sam fakt maduży-| zostanie nowela, wyłączająca z pod,

wania tego przywileju pod wpływem| działania ustawy moratoryjnej prze-

którego coraz bardzjej utrwala się| budówki dużych mieszkań na małe,
pogląd, że możną otrzymywać pew-| a więc kiedy zostanie usunięta

me świadczenia zadarmo, ważną to prawna przeszkoda uniemożliwiają-
jest przeszkodą w podziale mieszkań ca swobodny jej rozwój.

wielkich na małe. Nie ulega wątpli- IS
wošci, že w tych warunkach wlašci-
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Poprawa w zbiorach.
pozostał bez zmiany od połowy
czerwca. Na polepszenie stanu zasie
wów wpłynęła w znacznej mierze
dostateczna ilość ciepła (przeszło
3/4 odpowiedzi korespondentów) i!
słońca (również przeszło 3/4odpo-
wiedzi), przy częstych i nierazobti-,
tych deszczach. O dostatecznejilo- |
ści wilgocj w roli zakomunikowała|
blisko połowa korespondentów;7,
proc. korespondentów donosi o nad-
miernej ilości wilgoci. Jednak w
niektórych województwach (poznań.|
skiem, pomorskiem, białostockiem i
wileńskiem) opady okazały się nie-|
dostateczne. Burze i grady były zja-,
wiskiem dość częstem w ciągu o-
statnich 3 tygodni, wyrządziły jed-
nak tylko lokaime szkody w polu i
sadach. Najwięcej stosunkowo do--
niesień o uszkodzeniach nadesłano z
woj. południowych. !

Zakończenie sianokosów odbyło
się przy naogó! sprzyjającej pogo-
dzie. ‚

Korespondenci rolni spodziewają
się przeważnie wyższych- plonów

lepszy stan ows: odnotowano w woj.! zbóż jarowych niż ozimych. Z tych

krakowskiem, najgorszy w woj. wi-| ostatnich żyto posiada znaczną ilość

leńskiem. Na'lepszy stan ziemnia- przestrzelonych i niedokształconych

ków był w woj. krakowskiem (4,0), kłosów. Wiadomo natomiast ogólnie,

najgorszy w woj. pomorskiem, | że zbiory słomy i paszy będą gorsze

W okresie przed żniwami zauwa-; od zeszłorocznych. Urodzaj owoców

żono tendencję do polepszenia „opa przewidywany jest przeważnie mier-

wszystkich . ziemiopłodów z wy-! ny.

  Stan zasiewów głównych ziemio-
płodów, ustalony па podstawie spra-

wozdań małej "ieci korespondentów

rolnych Gł. U:zędu Statystycznego,

przedstawiał się -w pierwszych

dniach lipca r. b. przeciętnie dla ca-

iej Polski w stopniach kwalifikacyj-

nych następująco (pierwszą liczba

w nawiasie oznacza stan zasiewów

w dniu 15 czerwca r. b., druga — w

dniu5 lipca r. ub.):

Pszenica ozima 3,3 (3,1—3,7), ży-

to ozime — 3,1 (2,9—3,8), jęczmień

ozimy — 28 (2,8 — 3,5), pszenica

para — 3,3 (3,0—35), żyto jare—2,9

(2,7—3,3), jęczmień jary 33 (29 —
3,5), owies — 3,1 (28—3,3), ziemnia-

ki — 3,3 (3,2—3,3).
Najlepszy otan pszenicy ozimej

zanotowano w woj. kieleckiem oraz

iubelskiem, najgorszy w woj. poznań

skiem. Stan zasiewów żyta przed-

stawiai się najlepiej w woj. śląskiem,

najgorzej w wo. tarnopolskiem. Naj-

lepszy stan jęczmienia jarego był w

woj. kieleckiem i nowogródzkiem,

najgorszy—w woj. wileńskiem. Naj-    wróciła. Jałmużniczych „Caritas". jątkiem jęczmienia ozimego, który  £_.. AS 2

Bezrobotni budują katedrę.
pryczami, na których leżą siennikł,
poduszki, koce i czysta bielizna. Z
sypialni idziemy do jadalni, kuchni,
bawialni, gdzie gry uprzyjemniają
pracownikom czas wolny, a następ-
nie do kaplicy, gdzie zbierają się na
modlitwę. Wypytuję się w kuchni
zakonnicy, zarządzającej tą częścią
gospodarstwa, o menu dla pracowni-
ków. Gotuje „ię właśnie kolacja:
aromatyczna kiełbasa, kapusta,
kartofle, sterty chleba posmarowa-
nego szmalcem wznoszą się już na
stole, w końcu herbata. Na obiad:
zupa, pieczyste z jarzynami, deser
owocowy lub iany. Na rano kawa,
chleb z tłuszczem. Menu jest uroz-

maicone, nad tem czuwają troskliwie

! siostry. Myślę, że nietylko bezrobot-

ni, ale wielu robotników, nieźle na-

wet uposażonych, mogłoby pozazdro

ścić tego jadłospisu i odżywiania się.

Interesuje mnie organizacja pra-

cy. Szczegółowe mnie o tem  infor-

muje kierownik budowy, p. Aita,

dzielny i zasłużony obrońca polsko-

ści na G. Śląsku za czasów pruskich,

Otóż komitet budowy katedry, nie

rozporządzając funduszami na pro-

wadzenie robót, wpadł na ciekawy

pomysł. Do wszystkich parafji die-

cezji śiąskiej zwrócono się z propo-

zycią nadsyłania partji bezrobotnych

do budowy katedry oraz zebrania

sumy pieniędzy przeznaczonej na u-

trzymanie tych bezrobotnych na

przeciąg 2 tygodni, licząc 1 zł. 20 gr.

dziennie na głowę.
Naturalnie propozycja spotkała

się z uznaniem i zostałą zrealizowa-

na. Wyznaczono kolejkę, co dwa ty-

godnie przybywają do Katowic nowe

partje bezrobotnych, poprzednicy

zaś wracają do swych domostw.

Oprócz utrzymania, każdy bezrobot-

ny otrzymuje jeszcze 50 śr. dziennie.

Bezrobotni zgłaszają się na ochotni-

ka w kancelarjach parafjalnych, por

daż przechodzi wszelkie zapotrzebo.

wanie. Ci, którzy dali swą pracę na

budowę katedry, specjalnie „SĄW

swych parałjach honorowani i nie-

wątpliwie mogą liczyć ma pierw”

szeństwo w razie zapotrzebowania

do pracy. ai

Jakie są zyski moralne tej impre-

zy? Niewątpliwie, mimo dość krót-

kiego okresu pracy, zewszechmiar

dodatnie, Wielu z młodzieńców bez-

robotnych, poraz pierwszy w Życiu

dotyka się pracy fizycznej, dla nich

| stanowi ona atrakcję i możność wy-

ładowania wezbranej energji. Każ

dy z tych młodzieńców nauczy sie

w: ogólnych zarysach prac budowla-

nych, ta dziedzina wprzyszłościnie

będzie już dla niego obcą. Kierow-

mictwo budowy katedry nie zapom“

niało także i o strawie duchowej w

wolnych chwilach odbywają się wy”

kłady na tematy społeczne, rodzin-

ne, obywatelskie. Ulubionym wy-

kładowcą jest sam budowniczy, Pp.

Affa, który z wielką znajomością

swego zawodu sen CE

życiowe i pracę eczną. Po 0j-

iii też traktuje swych młodych

pracowników.

Dzwonek, traca się skończyła,

młodzież myje się, poczem zalega

bawialnie, gra w ping-pong, szachy,

w rodzaj zainscenizowanego bilardu

ip. Twarze wesołe, uśmiechnięte,

gwara górnośląska przepiękna swą

i staropolszczyzną rozlega się w sa-

lach. Wśród młodzieży stoi sam pe-

łen życia młodzieńczego, dostojny

pasterz Ks. Biskup Adamski, prowar

dząc ze swym: pupilami ożywioną

rozmowę.
Wizyta kończy się. Żegnają nas

zwyczajem przyjętym na ziemi ślą-

skiej: „Z Panem Bogiem”. Oto iest

„katolicki obóz pracy”.
Z. Szreniawa.

aA OWCEO T EEEAS

Od 11-tu lat ietniejąca szkoła „ŁRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu

i trykotarstwa, Trocka 19/2, ot
u-zapisy nowo-wstępujący.

a y i do Szkoly i na

Kursa wieczorowe dla doroslych —

<Tygrys» na ulicy
Wielkiej.

(Wczoraj wieczorem policja śled-

cza otrzymała informacje, iż w

ogródku przy ulicy Wielkiej w pobli-

żu Ratusza odpoczywa sobie na
ławce oddawna poszukiwany przez

policję opryszek — Kumgold, znany
pod przezwiskiem „Tygrys”.

„Tygrys“ dokonał ostatnio w mie.

ście wielu kradzieży i był bezsku-
tecznie poszukiwany przez policję.

Po otrzymaniu tej informacji na
miejsce wypadku niezwłocznie uda-
ło się kilku wywiadowców, którzy
zastali „Tygrysa” siedzącego na

ławce w towarzystwie dwóch innych
złodziejaszków.

Zjawieniem się policji złoczyńcy
byli zaskoczeni i bez ceregieli po-
zwolili się aresztować.

Z kajdankami na rękach odsta-
wiono ich do wydziału śledczego.
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"Z KRAJU.
Badanie archeologiczne Wiieńszczyzny.

Na terenie Wileńszczyzny ko-
misją archeologiczna z ramienia
U. S. B. przeprowadza prace nauko-
we przy wykcpaliskach archeolo-
gicznych. Koraisja, w której skład
wchodzi kilku młodych absolwen-
tów i studentcw U. S. B., zbadała.
już szereg wykopalisk różnych wie-
ków, zaś obecnie prowadzi żmudne:
prace nad ustalaniem pochodzenia

Prace meijoracyjne na
Bawiąca w Wilnie komisja łotew-;

ska do spraw meljoracyjnych na po-
graniczu polsko-łotewskiem z ko-,
misją polską zdołała opracować
ostatecznie cały plan przeznaczo-
nych na meljorzcję terenów granicz-

nych, przyczem uzgodniono niektóre
punkty sporne.

kurhanów i znalezionych w nich
przedmiotów historycznych. Prace

' komisji na terenie pow. brasław-

' skiego, postawskiego i  dziśnień-
skiego potrwają do końca b. m. ; da-
dzą możność zorjentowania się w

ogólnych zaryrach o pochodzeniu

wykopalisk, a następnie zebrany
materjał posłuży do opracowania

' dzieł naukowych.

pograniczu łotewskiem|
Obecnie da!sza praca obu komi-

syj mieszanych prowadzona jest na
terenie pogranicza polsko-łotew-

skiego.
| "W roku bież. będzie osuszonych

| około 550 ha. pasa pogranicznego
polsko-iotewskiego.

Bestjalski zbir napastuje kobiety w lesie.
Z Baranowicz donoszą o bestjal-

skim napadzie, dokonanym w odle-
głości 6 kilometrów od' miasta na|
dążącą do Wilra mieszkankę Bara-
nowicz — Lizę Sołowiejczykównę.

MW pewnej chwili z gęstwiny leś-
nej wypadł jakiś osobnik, który sil-
nem uderzeniem po twarzy obalił

ciw moralności. Po dokonaniu tego
' czynu napastnik zbiegł.

Poszkodowana narazie chciała

przemilczeć przykrą historję. Do-

| piero po kilku dniach, spostrzegłszy,

jże napastnik zaraził ją chorobą

| zameldowała policji. -
Policja wszczęła odpowiednie

niewiastę, poczem zaciągnąwszy ją| kroki celem zątrzymanią*bestjali-

w krzaki, dopuścił się zbrodni prze- i skiego napastnika.

 

Kurhany w pow. Słonimskim
SŁONIM (Pat). Słonimski Od-

dział Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego uzyskał informacje że
vbok wsi Szczara, pow. słonimskie-
go, jest cały rząd kurhanów, zupeł-
nie zapomnianych i nie spisanych
Mają to być kurhany z wojen
szwedzkich. Sprawą tą ma zająć się
z ramienia P. T. K, archeolog płk.
em, Stabrowsk:.

Zwłoki kobiety w Mereczance
WILNO-TROKI. Marcin Bielaw.

ski, mieszkaniec maj. Wilkiszki, gm.
turgielskiej, daniósł policji, że w
rzece Mereczance, koło maj. Wil-

kiszki, Wacław Perepeczko ze ws:
Michałowo zna!azł zwłoki Marjanny
Alenowiczowej z Wilkiszek, która
dzień przedtem po krótkiej sprzecz-
ce wyszła z domu, mówiąc dzie-
ciom, że idzie do krewnych we wsi

| Pasieki, gminy / małosolecznickiej.
| Zwłok; Aljenowiczowej zabrał jel
mąż.

 

Z POGRANICZA.
Padła ofiarą w czasie utarczki z przemytnikami.

WILNO-TROKI. W dniu 16 bm.
na odcinku strażnicy Bartele. w
odległości 600 kroków od granicy,
około wsi Kukie, gm. olkienickiej,
podczas nielegelnego przekraczania
śranicy z Litwy do Polski przez
przemytników, patrol KOP zastrze-
lił Biekszównę Ewę, mieszkankę wsi

Bieksze, śm. olkienickiej. Patrol
strzelai do przemytników, gdy ci na
wezwanie nie zatrzymali się,

šilii FOTA WOJENŃA
to najlepsza gwarancja

 

biegłym p. Pawłowicz
| swoim synkiem odbył już jedną po-

niepodległości. do Gdyni.

GZWPTORIENZAAPOOERERWCEC BARZO 

МИ

DZIENNIK MIECRSKI |

SPO RT |
Wczorajsze wyścigi konne.
Największą niespodzianką wczo.

rajszych wyścigów by.y autobusy,
które zastrajkowały. Wozy docho-
dziły tylko do Pośpieszki, a dalej
trzeba było iść per pedes apostolu-
rum, ‘

Z autobusami dzieją 516 rzeczy
niesamowite. Doprawdy, trudno
przemilczać ciągle nieporządki w
komunikacji miejskiej. Raz zabiera
się do wozu pasażerów więcej, niż
pozwala na to przepis, a innym ra-
zem autobusy wogóle nie kursują.

Wyścigi wczorajsze nie były
zbyt udatne. Zawiodła publiczność,
a i przebieg był nudny.

Wojskowy bieg naprzełaj o na-
grodę 4 D.A.K wygrałą Zazula —
ppor. Wiołkowski przed Wielmož-
nym Panem — por. Korytkowski,

Steeple-chase o nagrodę p. J
Strumiłły wygrała Ixora — rtm. Ko-
ciejowski przed Imp. II — por. Boh-
danowicz. Zaznaczyć trzeba, że

'przez cały czas prowadził Imp. II,
który na ostatnich metrach dał się

| wyprzedzić Ixosze.
W biegu naprzełaj pocieszenia

zwyciężył po pięknej walce Tadeusz

— ppor. Iwiński przed Timem — p.
Tabarkiewicz i Znajdą — p. Ja-
nowski.
W gonitwie ostatniej o nagrodę

P. M. Plewakowa wyjechała do
Bydgoszczy.

W, niedzielę w Bydgoszczy odbę-
dą się wielkie :egaty o mistrzostwo
Polski. Z Wilna wyjechała tylko p.|
Plewakowa z WKS, która broni swe
„go tytułu mistrzowskiego, zdobytego
w roku ubiegłym.

Szkoda wielka, że WKS. zre-
zyśgnował z wysłania swych czwó-
rek, które powinny były startować
przynajmniej w biegu osad wojsko-
wych.

Trójmecz Bałtycki odbędzie się za
dwa dni.

Władze Polskiego Związku Lek-
koailelycznego. chociaż dotychczas
nie wydały dodatkowego komunika-
tu co do szczegółów Trójmeczu Bał-
tyckiego, jednak jak wynika z kur-
sujących wersyj, Trójmecz dojdzie
ostatecznie do skutku.  Reprezentacja nasza ma wyjechać
we 'czwartek z Warszawy do Rygi.
Nie wiadomo iednak czy wyjedzie
rano, czy też wieczorem, O tych
szczegółach nic są dotychczas po-
informowani zawodnicy, którzy po-
winni jednak w pierwszym rzędzie
chyba wiedzieć o której godzinie
mają się stawić na dworzec.

| MISTRZOSTWA SZOSOWE POLSKI.
W uzupełnieni« informacji o  kolar-

hr. Jana Tyszkiewicza zwyciężył skich mistrzostwach szosowych Polski, ro-

Czaruś — por. Eljaszewicz z 4 p. uł. zegranych w Katowicach, komunikujemy

przed Heroldem — por. Bohdano-. następujące szczegóły:

wicz. Na mecie pierwszym był Olecki w cza-

Nagrody rozdali: kpt. Józefowicz, sie 4:30:38,6 sek., co odpowiada szybkości

płk. Kozierowski, płk. Tomaszewicz 44,3 klm. na godzinę. Olecki zosiał jednak

i hr. J. Tyszkiewicz. zdyskwalifikowany, o czem pisaliśmy wczo-

Następny dzień wyścigów 19 lip- raj.
ca. Sezon kończy się w najbliższą

niedzielę.

Za Oleckim jednocześnie wpadli na

metę w tym samym co on czasie trzej za-
| wodaicy: Rurański (Stadjon Chorzów), Kieł-

Rowerem z Wilna do Katowic. basa (AKS. Warszawa) i Popończyk (WTC).

\/сгога} гапо wyjechało z Wilna Kolejność przybycia tych zawodników na

na wycieczkę kolarską dwuch spor- metę nie da się ustalić, zadecyduje o tem

towców. Są to p. Henryk Pawłowicz lotograija i sprawa wyjaśniona zostanie w

i synek jego Zbigniew. | ciągu najbliższych dwuch dni.

Wilnianie udadzą się przez War- Za pierwszą grupą wpadła na metę jed-

szawę do Częstochowy, a potem na nocześnie druga, znacznie liczniejsza, a mia-

Śląsk, | nowicie — 17 zawcdników, z różnicą czasu

Zamierzają wziąć udział w kon-, 10 sek. w porówueniu z grupą pierwszą.
kursie sportowym Radja Polskiego. Kolejność w drugiej grupie również nie jest

Konkurs polega na odbyciu cieka- | do ustalenia, o kolejności wobec tego za-

wej wycieczki kolarsko . turystycz-, decyduje losowanie. W grupie tej znajdują
nej z podaniem opisu tej wyprawy.|! 5 między innymi zawodnicy: Michalak

Wilnianie mogą zająć pierwsze miej-, (Świt), Zagórski Jur Warszawa), Korsak-

sce. Zaleski (WTC) zeszłoroczny mistrz Polski

Zaznaczyć trzeba, że w roku u-,i t: d-
razem ze;

| POLKI JADĄ DO LONDYNU.

ważną wyciecz*ę rowerową z Wilna! W poniedziałek Polski Zw. L. Atle-
į tyczny powziął ostateczną decyzję w spra-

 

Dziś. NAJWIĘKSZE WYDARZENIE SEZONU.
Dawno niewidziany, ubóstwiany przez cały Świat AL JOLSON

dalem w Ameryce

». „SERCE WŁOCZĘGI*
mysły. Nad program: Aktualja I dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 groszy. Sala dobrze wentylowana.

'
'

Reżyserji amerykańskiego RENE CLAIR, słynnego
Milestone. (Przypomnijmy sobie „Na zachodzie
bez zmizn*) Baejeczne meledje. Doskonałe po-

Nowe szczegóły napadu
na kasę kolejową.

Władze śledcze w Łodzi, po-
dłuższych wywiadach ; dochodze-
niach, dokonały sensacyjnego od-
krycia, które ostatecznie wyjaśnia
okoliczności i tło napadu bandyc-|
kiego na główną kasę kolejową w d.
30 ma:ca r. 1922 na st. Łódz—Kali-
ska.

Do kasy tej wtargnęło wówczas
dwóch uzbrojorych i zamaskowa-
nych bandytów. którzy zagroziwszy
kasjerowi  Umińskiemu śmiercią,
zażądali wydana pieniędzy. Umiń-
ski w pewnyri momencie zdołał

wie obeslania naszemi zawodniczkami świa-
towych igrzysk kobiecych w Londynie 9—

11 sierpnia b. r.).

W skład reprezentacji wejdzie 5 za-
wodniczek: Walasiewiczówna —- 60, 100 i

200 mtr., oraz skok wdal. Waisówna i Cej-

sikowa: dysk i kula. Kwaśniewska —

oszczep i pięciobój (100 m., wdal, wzwyż,

oszczep i kula). Swiderska — 800 mtr.
Wszystkie te zawodniczki przejdą pod

okiem trenera Cejzika kurs treningowy w

CIF. na Bielanach. .
Ponadto na tydzień próbny pozostaną

ка obozie: Freiwaldówna (80 m. płotki),

Nowacka (800 m.) i Przygórska (wdal).

O ile na obóz przybędzie Manteufilów-

na i o ile wykaże odpowiednią formę, a

także — o ile - przybywająca z Ameryki
Przybylska wykaże dobre wyniki — wów-

czas możliwem będzie wystawienie sztate-

ty, w skład której weszłyby: Walasiewi-

czówna, Manteuiiiówna, Przybylska, Ba-

tiukówna.
Na zawodach © mistrzostwo Polski w

pięcioboju pań (Warszawa 28—29 b. m.)

dokonane będą prawdopodobnie ostatnie

eliminacje w niektórych konkurencjach.

 
RUCH MISTRZEM WIOSENNYM LIGI.

W niedzielę zakończyła się pierwsza

runda rozgrywek o mistrzostwo Ligi. Pierw

sze miejsce zajął zdecydowanie Śląski Ruch

mimo niedzielnej porażki z Polonią. Na dal-'

szych miejscach uplasowali się Cracovia i
Garbarnia. |

gier st.pkt. — st.br.

1. Ruch 11 18:4 49:16

2. Cracovia 11 15:7 26:16
3. Garbarnia 11 14:8 26:17

4. Pogoń 11 14:8 22:18

5. L. K: S. 11 148 16:15

6. Legja 11 11:11 12:12

7. Polonia 11 Midi 1244
8. Warta 11 10:12 24:20

9. Wisła 11 10:12 20:18.
10. Warszawianka 11 7:15 12::31
11. Podgórze 11 5:17 15:35

12. Strzelec 11 3:19 10:33'

zostawić
ko powiększyć, sie biust

cie, jak jest teraz..

miespostrzeżenie nacisnąć na tajny
policyjny dzwonek alarmowy, na
skutek czego na miejsce przybyli
niezwłocznie policjanci.

Jeden z bandytów Karol Kurc-
wald na widok nadbiegających po-
iicjantów, zastrzelił się na miejscu,

drugi zaś Władysław Mądrecki od-
dał się w ręce policji.
Mądrecki został przez Sąd Okrę-

gowy w Łodzi skazany na karę
śmierci i nasiępnie ułaskawiony
przezP . Prezydenta Rzeczypospoli-
tej, wskutek czego garę śmierci za-
mieniono Mąd-eckiemu na dožy-
wotnie więzien.e.
„„ Obecnie policja ustaliła, iż na-
pad na kasę kolejową był uplanowa-
ny przez bojówkę komunistyczną dla
zdobycia pieniędzy na cele partii.
W związku z tem zostali aresztowa-
ni i osadzeni w więzieniu jako współ
uczestnicy napidu — 31-letni Mar-
jan Szwarc, 40-letni Antoni Wasiak
1 38-letni Franciszek Koniewski,
wszyscy członkcwie okręgowego ko.
mitetu K. P. P. oraz woźny kasy
kolejowej 45-cio letni Józeł Kaw-
czyński, który udzielił pomocy za-
machowcom.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki plakaty, laty wizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44
A.0ECTP © A A

Kto wygrał na loterji?
WARSZAWA (Pat). W pierwszym

dniu ciągnienia 30 polskiej państwowej lo-

terji klasowej nasiępujące większe wygra-

ne padły na numery losów:

ZŁ 15.000: 84.720, 137.035.

ZŁ 10.000: 54.702, 168.336.

ZŁ 5.000: 13,221, 52.263,

mi оь „;

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda, Waluty:

Belgja 123,60—123,91—123,29. Berlin 203—
204—202. Gdańsk 172,50—172,93—172,07.
Holandja 358,30 — 359,20 — 357,40. Londyn
26,64—26,77—26,51 Nowy Jork  5,28'/s—
5,31'/s—5,25'/s: Nowy Jork kabel 5,28*/+—
£,315/6—5,250/s. Paryż 34,91—35—34,82. Pra-
ga 22—22,05—21,05.  Stokholm  137,55—
138,25—136,85. Szwajcarja 172,62—173,05—
172,19. Włochy 45,43—4555—45,31.

Akcje: Bank Polski 86. Starachowice
10,85. Tendencja utrzymana.

Papiery mo Konwersyjna 63—
63,10—63. olejowa 58. Dolarowa 73—
73,13 (drobne).

 

Dolarówka 53,30. Stabili-
zacyjna 67,50—67*/4 (drobne). Listy ziem-
skie 4847,90. Tendencja dla listów moc-

niejsza. 7

TAR STSRAIN OPTIOTISTNI TSS 3
(słynny bohater f. „Sonny Boy*)wjego naj-
nowszej kreacji nagrodzony złotym me-

 AODAAEAAGEIEliWCOW
w tym torma-

 

niszczy muchy,
[ELI

Nie zważając na sezon letni demonstrujemy | ednocześnie z Warszawą
żny flm nowoczesny. Rewelacyjna rewja. Upojne plosenki. Zaęhwycejące teńce.

„ZLE KOCHANA:
W rol. gł MAUREEN O'SULLIVAN Paleistas „Lao FRANCHOT TONE (z flmu „Tańcząca Venus")

najnowszy po'ę-

 

które roznoszą

ZARAZKI  
 

 

UWAGA! !
Osoby rozporządzające wolnami pokojami

względnie mieszkaniami umeblowanemi są pro-
szone o zgłaszanie ich do Wydziału Kwaterun-
kowego |-szych Ogólnopolskich Targów Futrzar-
skleh Wilno G©gród po-Bern»rdyński w godzinach
10—11 I 18—19 celem pomieszczenia przyjezd-
nych na Targi Futrzarskie, które odbędą się w
terminie od 18-VIII do 9 IX b. r. —2

Zgubiono teczki
czarną z książkami. U:
prasza się o odniesienie
za wynzgrodzeniem Wiel-
ka $ (u dozorezyni. 853   

 

 

 

MIGNON G. EBERHART i ! 15
3 19)

Biala Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

Żeb; się z tego otrząsnąć, postanowiłem przejść się po wietrze,
Skrę.ając z północnego korytarzą do galerii, zobaczyłem wreszcie

Sue Tally
Stała w niszy i rozmawiała pocichu z Lornem Byli tak pochłonię-

ci sobą, że mnie nie zauważyli: Ale pomimo tego roztargnienia, wyczu-
łem, że nie chcieli, aby ich zobaczono razem. Mogłem się zresztą omy-
hć, W każdym razie ego ukiadkowa poza i ta rozmową w niszy, w pu-
stym, dob::e mrocznym korytarzu, zamiast w hallu czy salonie, mogły
się wydać znaczące. Sue poznałem napewno po złotej aureoli włosów i
po niebiańskim owalu.

Poszecłem dalej ze wściekłością w duszy. Diugie, ciemne koryta-
rze, martwe prustokąty drzwi, cała atmosfera hotelu, pełna jakiegoś
groźnego wyczekiwania, wydała mi się nagle straszliwie nienawistna.

Q! czemu tu stanąłem?
MW. Ła:lu zastałem dwóch policjantów, panią Gretę i

uśmiechniętego gospodarza.
Jedec z policjantów dotknął mego ramienia, a drugi ujął mnie ener-

gicznie pod łokieć. Mówili coś po francusku. Lovschiem podjął się roli
tłumacza.

przyjemnie  

KINO-REWJA

„COLOSSEUM"
AEK EAUPETIRKJŲ

Dawni mężczyźni.

Pani Kuneguada była
w kinie na h sterycznym |
obrazie. Wraca de dema

myślałam, że
trzysta laty  byll
ładni mężczyźni.

'OwSDÓGI LURK

Ceny od 25 gr. — Największy niesamowity fllim doby ebecnej
Genjslna obsada aktorska mistrz tortu
1 sensacji BelaL

Lejla Hyams, największy tragik świata Charies Lafien | słynny amant Ricard Arlen.

ZIE ZWIERZ
NA SCENIE: Człkowieie nowe barwne vidowisko p. t.
Udział biorą: Irena Grzycowska, Trie Grey, Stanisław
Zygmunt Winter, L. Łukaszewicz, BuetWańkowiczówne | Ren-Valt.

AKCJĘ KOMESJOWĄ, TANIEC I SPIEW.

«Wyspa

RÓŻNE |

Siostra - pielęgniarka
z długoletnią praktyką

я szpitalną (zastrzyki i
I rodzina ją pyta: wszelkie zabiegi oraz
— Jak się babal po-| pielęgnacja <ięžko cho

dobzło w kinie? A poszukuje pracy,
= 1 osiąda świadectwa ij

Bardzo. Nigdy nie liczne rekomendacje.|

zatraconych dusz»

Gchmistrzyni wykwal fi-
kowana poszukuje posa-| z mieszkania.
dy. Wyrabia masło na

очеа ма dosko-| UPHBRUTAFARER KE,|pat uao.nale na kuchni. Nie Pani Wala та соко!-
świeska 16—8. 658 wiek zaduży biust, jak

miodów louis)

Rajskie życi».

— Ce u pana słychać?| nież
przed
tacy

— Zyję teraz, jak w
raju.

— To powinszować.
— Niema tak bardzo

<zego: jestem goły I la-

Zgadza się na wyjazd.
Antokolska 55—8, Gu-.
mowska, — | J. Chmielewski.

— Cc za nieszczęście! Przyszli... chcą... ale to się wyjaśni, Chcą
pana aresztować. Odrazu pana zabiorą.

— Nie mają dotychczas dowodów — zaprotestowałem ostro. — Nie
możecie mnie aresztować. To przecież absurd,

Poli: anci przytrzymali »anie mocno, a Lovschiem, zacierając ręce,
powitórzyt «icho:

—A quel malheur! Widzi pan, znalazło się coś wyraźnego.
ROZDZIAŁ VI.

Inacze, sobie wyobrażałem francuskie więzienie. Przypuszczałem,
że w godz.vie, kiedy Francuz udaje się do kawiarni, aparat więzienny
szwankuje i formalności ulega;ą roźluźnieniu, Ale się omyliłem. Francu-
ska organizacja więziennictwa jest taką jaką powinna być. Zato nie omy.
liłem się co do przypuszczenia, że aresztowali mnie raczej przez ostroż-
ność, niż datego, żeby byli przekonani o mojej winie. Skutkiem sła-
bej znajomości języka francuskiego i niespodziewanego zwrotu w sy-
tuacji, o czem potem, nie dowiedziałem się nigdy prawdy o ich pro-
cedurze. .

„ W zezultacie przeszuka”o mnie, wzięto odciski palców i zam-
knięto w z'mnej celi, przyczem ktoś poprosił grzecznie przezkratę, że-
bym zostai. To było oczywiście zbyteczne. Lovschiem odmówił mi
wszelkich wyjaśnień, a policjenci, chociaż dużo ze sobą mówili, to ro-
zumiałem rapewno tylko często się powtarzające owi. Wyraz ten świad-
czył o ich zadowoleniu ku memu niezadowoleniu.

„  Wyg'zebawszy z dna -zkolnych wspomnień dwa wyrazy, popro-
siłem o papier ; encre. Wysłuchano mnie, ale po długiej, ożywionej
naradzie.

Pierwsza godzina w więzieniu upłynęła mi na układaniu tedeżra-

  
   

JAK TO DAWNIEJ w POLSCE BYŁO,

da dzień mnie wygonią

Stolarz
przyjmuje wszelkie
boty wchodzące w za- fa
kres stolarstwa jak rėw- į,

reperacje i opako- }
wanie mebli, Wykonanie
solidne, ceny niskie.

ickiewicza 24 m. 17,

| pyta zdziwieny fotograf. mendacjeL|_ Tak, żeby wszyst- ski IB m. 3 M. O.sca й 22

\

mreżący krew w

Janewski, Bronisław Borski,
Ujrzymy: WESOŁĄ

na dalsiejsze wymaga-
ala mody. Niedawne

To” | Wala była u fotogra-
Pe otrzymania zdję

i1 presl:

 

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkoi-
wiek pracy lub zatru-
dnienis, chocisżby <cza-
sowego w Wilnie i na
prowineji dia bezrobot-
nych swych członków.
Zął>szenia przyjmuje
Rd"lnistracja „Dzienni-
ka Wileńskiago”. gr
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Krótkie opowiadanie

Nauczyciel kazał uez-
niom nepisać opowiada
mie kró.kie, składające
się ze stu słów najwy-
żej.
Karolek pisze tak:
„Byłem wczoraj na

spacerze z wujkiem,
Wujek peślizgnął się, u-
padł | rezdarł sobie
spadnie Resztę słów. do
stu, powiedział wtedy
wujek, ale to są same
nieprzyzwolie sl: wa I ja
Ich nie mogę napisač“.

Tapicer I dekorator,
przerabla otomany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowe i inne w zakres
tapicerstwa wchodzące
wykonanie solidne z gwa-

jeją po cenach najniż-
szych. Bronifratelska 8
m. 2. gr2

p
LETNISKO, las sosmo-

wy, doskonała kąpiej, u-

trzymanie bardzo dobre

od 2 zł. 50 gr. Dojazd

autobusem do miejsca.
Maj. „Brusznice”, poczta
Małe Soleczniki, H. So-

Jankowa. 854—1
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Z polecenia.

De mieszkania pana
Faj'alskiego przychedzi
Jakiś nie wyrażny typi
oświadcza:
— Przychodzę de pa-

na po pożyczkę dwu:
dziestu złotych. Z pele-
teala pana Pypcińskiego
— Ja nie znam żadne-

 

 TYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYY|go pana Pypeńskiego.
uć, Preszę ml to zdją- — Nie zea ar

ul. WA Ale nie| Ossba średzich lai = niestroplony tem typ.
żę szut! p "zy- a go nu Jutro8iŻ | — Jakto nie sale? —| aledefąnoch,La PSY. przedaławię. "|

zanłek Marer- |.
gr3  

przed dzissięcioma dniami opuścił Szanghaj, i ówi iPrzyjecha“, straszną sprawa i Mad B = AA naa zę;Ale ».oje telegramy nie zostały wysłane. zęa WA by; o uma, adwokat.
rancj. nie obowiązuje habeas corpus, zrobi i się ziże „byłem obywatelem amerykańskim,że za = 2 eisiszporcie, cóż kiedy nic sobie z tego nie robiono. Faktycznie „ańwek;OSA, ale złyszałem dużo o samowoli francuskiej po-icji w tah':h razach i mogłem się niepokoić. Później okazało p =obawy moje były uzasadnione. Roznosiła mnie wściekłość temwięk-sza, że nie mogłem jej wyładować. Pozornie panowałem nad sobą, boostatecznie musiałem. Policjanci, którzy mnie aresztowali zada ekaz i do s.ch nie mogiem mieć pretensji. Niepozostawało mi nic inego, jąk czekać na zobaczenie się z kimś wyższym, od ki ógłb *°się Kya:eć, Pe zarzucano i co mnie mogło czekać. a Raя z.mie w A. wieczór wcześnie zapada. Ni ie -palić lampy. Siedziałem w decówiiąch = S aisŠaiustach, 1 p:zeklinałem brodatego komisarza. Wtem rozległy się krokii głosy, kiucz zazgrzyłał w zamku, celę zalało światło. Ktoś wazadiZerwałem się, mrugając powiekami. Ktoś wsunął coś szeleszczą:ae 2oe a ten sięgnął do kieszeni z obojętną miną, po-oonął drzwi. Dopiero gdy ów ktoś zwrócił się do mnie, pozna-

„= Przykro mi, że pana tu widzę — rzekł ż iDavid Lo n.. Przychodzę do pana m eilinis ManeMs ="Wstęp ten nie był ani obiecując i wyjaśriaj
' е ' , ani byłow każdym razie coś. Ktoś o mniepanšktai, R : >

(d. c. n.) ме

Na przypomnienie, že

 

| Tym razem zacierał ręce naprawdę, udając politowanie. Ale wi- | mów do Kensula amerykańskie ryżu — (bliższego nie mogłem
działem, że był uradowany. sobie przypomnieć) — i do |kEKiórym wiedziałem tylko tyle, że ;

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, „ Drukarnia A, Zwierzyńskie rl
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