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NIEBYWAŁA POWÓDŹ W MAŁOPOLSCE
Sytuacja na Podkarpaciu polepszyła się, natomiast grozi wylew Wisły, która przybiera bezustannie.

Kraków zagrożony powódzią. Organizacja akcji ratowniczej. Ewakuacja zagrożonych miejscowości.
Premjer Kozłowski o powodzi.KRAKÓW, (Pau), We wtorek o 19-ej

stan wody plus 132 cmt. przyczem
iala powodziowa jeszcze nie nade-
szła, W Czernichowie (powiat kra-
kowski) stan wody na Wisle o godz
20-ej wynosił 450 mtr. ponad stan
normalny,

W. powiecie Bocheńskim sytuacja
grožną, Komunikacja między Krako-
wem a Lwowem uległa przerwie.
Opada natomiast woda w powiecie
nowotarskim i nowosądeckim. W, po.
wiecie nowosądeckim kontakt z te-
renami dotkniętemi powodzią jest
dotychczas nien.ożliwy. W. dalszym
ciągu padą deszcz.
W Nowym Sączu zdołano urucho

mić częściowo elektrownię, pomoc
żywnościową i lekarską, która dzia-
ła sprawnie,
KRAKÓW. (Pat). Częściowo

uszkodzony jest most łączący Żywiec
z Zabłociem. Komunikacja kolejo-
wa została wstrzymana na tej linji
W godzinach południowych we wto-
rek nastąpiła parogodzinna przerwa
deszczu w związku z czem poziom
wody na rzekach zaczął się obniżać,

później jednak począł znów padać
ulewny deszcz i sytuacja znowu się
pogorszyła, Nowy larg wysyła żyw
ność do Zakopanego.

KKAKÓW. iPatj. Na linji kolejo-
wej larnów — Szczucin komunika-
cja wstrzymana 2 powodu zalania
toru przez wody Uunajca na znacz-
nej przestrzeni Lukowo—Zabno.

KRAKOW, [Vatj. Niektóre części

miasta zalała woda. Na zagrożone
powodzią miejsca zostały wysiane

oddziaiy wojsk: 1 straż pozarna.
KRAKOW, (kat), Spodziewany

wczoraj w godzinach rannych mo-
ment kulminacyjny przyboru nie na-
stąpił. Woda podnosi się w dalszym
ciągu w gwałtowny sposób 15 cmtr.
na godz. 2

U godz, 9.30 rano wczoraj poziom.
jej wynosił 260 cmtr. ponad stan nor-
malny. Na niekiórych niżej położo-
nych ulicach zwiaszcza na przed-
mieściu Dębnik: woda wystąpnia już
w: piwnicach. Р
W. godzinach rannych panowała w

Krakowie względna pogoda, dopiero
około g, 10-ej zaczął padać deszcz
pogarszając sytuację.

MADOWICE. (Fat), (W. godzi-
nach wieczornych we wtorek Ska-
wa pod Zatorem przerwała wały
ochronne, zalewając przedmieście
Blich. Stan wody na Wiśle w Podol-
sku wzrósł do 6,40 mtr. ponad stan

normalny. Wskutek deszczu w ciągu
nocy zaczęła jednak znowu przybie-
rąć, osiągając pod Wadowicami o
$£odz, 9 rano wczoraj poziom 2.35 po-
nad stan normalny, (Woda zalała z
powrotem niżei położone części Wa-

dowic, Ii alk)
Sytuacją na Wiśle nie przedstawia

się tak groźnie. Ludność zagrożonych
miejsc została ewakuowana, Wie:
czorem we wtcrek. zalała woda w
Wadowicach elektrownię, skutkiem
czego zgasło światło, jednak po wy-
pompowaniu wody maszyny urucho-
miono.

O rozmiarach opadów świadczy
fakt, że w Wadowicach spiywające
wody porwały rury żelazne, przygo-
towane do budowy wodociągów.
W Zawoi i ckolicy spadł rzęsisty

deszcz, skutkiem tego poziom na
Skawie przedstawia się groźnie.

Przypuszczalne straty w pionach
na terenie powiatu. wadowickiego
"wyloszą około 2 mal. ziotych, nie
licząc strat iuwentarza i szkód w
komunikacji.
WADOWICE. (Pat), Połączenie

xolejowe między Skawcami a Stry-
- szowem przerwzne, Sten wody na
Skawie pod MWadowicam; o godz
9.30 rano wynosił 2.45, woda stale
przybiera,
WARSZAWA. (Pat). Ruch po-

ciągów między Tarnowem a Nowym
Sączem odbywa się bez: przesiada-
nia. Ruch na linji Tarmów — Lwów
odbywa się bez przeszk:'ód, Pociągi
gospodarcze ;'ratunkowre jeżdżą na
wszystkich linjach. Poznom wody na

Rabie obniżył się. ||| į

„| Wadowice — Bielsko.

WARSZAWA (Pat). Wczorajsze
pociągi z Krakćwa w stronę Lwowa

aocnodzity tylko do Bochni. W. stro-

nę Wadowic ao Kalwarji, w stronę

zakopanego do Skawiec. 00 Lna-

bówki dochodzą drogą okrężną przez
Dziedzice i bielsko. Do Lwowa

przez Kielce 3 Lublin.
KRAKOW. jFatj. Stan wody na

Wiśle pod Krakowem wczoraj o
godz. li.5U podaiosi się do 2.62 mir.
ponad stan no:malny.

Na tereny zalanych wsi powia-
iu krakowskiego udają się dalsze

oddziaiy ratunkowe.
Wczoraj na prawym brzegu Wi-

sły wyłowiono z wody pod Płace-
wem zwłoki nieznanego mężczyzny

WARSZAWA (lei. wt.] W, Mo-
ścicach  zarządzono we wtorek
ewakuację całej mięjscowości i
przystąpiono dv rozbierania niektó-
rych maszyn wpaństwowych zakła-

uach azotowych. W, Rzeszowie za-
rządzono ewakuację całego szeregu
zagrożonych ulic; W czasie akcji 1a-
towniczej w miejscowości tej uto:
nęło 2 żołnierzy i 1 kobiela. We-
diug niesprawdzonych pogłosek 'za-
tonęło w Tarnowie  kiikadziesiąt
osób. W Nowym Bączu jest 26 ofiar,
w Mascinkowicach 3. Szereg osób
utonęło w Jazowsku, w Szczawnicy
i Krościenku,

LWÓW, (Pat; Niebezpieczeństwo
|powodzi w wojew. lwowskiem mi-
nęło. Najbardziej zagrożony odcinek
zachodni, obejmujący powiat rze-
szowski jest juz poza granicą nie-
bezpieczeństwa. Woda spadła z 7
m. 30 cm. ponad stan normalny do
3 m. 30 cm., a więc o 4 m. Miejsco-
wy komitet powodziowy rozwiązał
się, Kompanja saperów z pontona-
mi, która śpieszyła z pomocą ludno-
ści w powiecie rzeszowskim, została
wysłana obecnie do Przeworska
gdzie stan wody podniósł się. W
pow. bobreckim na Dniestrze woda
spadła do 175 cm. Również i z in-
nych powiatów nadchodzą meldunki
uspokojające. Ostatnio nadeszły
meldunki o znacznych szkodach,
wyrządzonych w: okolicy Dobromila.
WADOWICE (Pat). O godz. 11-ej

poziom wody na Skawie pod Wado-
wicami podniósł się o 250 cm. na

wodowskazie, to zn. o 297 cm, po-
nad stan normalny.

W. Zawoi i okolicy z małemi
przerwami bezustannie pada deszcz.
Na Wiśie woda stale przybiera. Stan
Wisły w Smolicach wynosi 664 cm.

ponad stan normalny. W! Andrycho-

wie i Wieprzu wezbrźła gwałtownie
Wieprzówka, zabierając w Andry-

chowie kilka drzew, które utworzy-

ły tamię, wskutek czego woda spię-

trzyła się i zalała tor kolejowy linji
W Istebniku

ponownie wezbrały rzeczka Jastrzę-

bianka i rzeczka Skawinka, przy-

czem załana została droga woje-

wódzka i zagrożony jest poważnie

most w Izdebniku. Obok drogi po-
wiatowej Brody—Skawinka obsuwa
się podmyta wodą góra. W. Skawin-
ce woda zabrała most. Około godz

11,30 woda na Skawie pod Wadowi-
cami zaczęła opadać a o godz. 12-ej

stan jej wynosił 235 cm, na wodo-

skazie. Szerokość rozlewu pod Wa-
dowicami sięga 1 km. W Izdebniku
na drodze Izdzbmik—Kraków woda
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wie dziś rano deszcz nie padał
Rzeka Sołą w pow. żywieckim opa- |
ca. Rzeka Skawa w górnym biegu|
pod Wadowicami opada.

niżej położonych domów zalała
woda.

O godz. 15,45 przeszła nad Kra- KRAKÓW (Pat). Dziś w południe
Komuni- kówem burza połączona z pioru-| premjer Kozłowski oraz ministrowie

wacji między Krakowem a Suchą|nami i gwałtowną ulewą, Pod Kra-|Kościaikowski i Butkiewicz, wice-
jeszcze niema, natomiast do Cha-'
bówki zdążają pociągi przez Bilsko|

—żŻywiec i Suchą. W kierunku Za-

kopanego dochodzą pociągi ratun-|
kowe do Lasku koło Nowego Targu
Uruchomiono również komunikację
autobusową między Chabówsą a
Nowym Targiea. ('Wkrótce podjęty
będzie ruch między Chabówką a
Mszaną Dolną. Woda na rzece Ra-
bie w powiecie myślenickim opada.

LWÓW, (Patj. Stan wody na Sa-
nie utrzymuje się bez zmian, nato-
miast Wisłok jeszcze wzbiera, Kze-
ka Mleczka opxdła. Akcją ratunko-
wą kierują władze administracyjne

przy współudziaie organów bezpie:
czeństwa.
W pow. rzeszowskim sytuacja

powodziowa nie budzi obecnie żad- |.
nych obaw. Stan wody na Wisłoku
wynosił wczoraj o godz. 2U-ej 546
cm. w dniu dzisiejszym zaś około
žodz. i-ej rano 330 cm. Woda -w
dalszym ciągu opada.
KATOWiCE (Patijj Wedle wia-

domosci ze Sląs«a Cieszyńskiego po-

ziom wody na rzekach znacznie się

podniósi, W Zarzeczu woda zaiała

okoliczne łąki, Kolonja mieszkajna

w Larzeczu jesi zagrożona. Kuika-

naście domów otoczonych jest wodą
Droga pod Zarzeczem jest częściowo

zalana.
KIELCE (Pet). W pow. sando-

mierskim poziom Wisły podniósł się

o 4 m. ponad stan normalny, Woda
przybiera bezustannie, Ws'e Rybi-

twa, Rudniki, Mastnik i Rodowo są

zalane, Most ua rzece Czarnej jest

zagrożony. Woda zagraża poważnie

wałom. W pow. opatowskim rzeka

Fokrzywianka dalej wzbiera. Poziom

wód wynosj 2 m. ponad stan nor-

malny. W Ostrowcu wiele domów

zalanych jest wodą. W, pow. piń-

czowskim Wisła znacznie przybrała,
Wie wsiach Piotrowice, Kępa Soko-

łowska, Przemyków usunięto lud-

ność wraz z inwentarzem. Komuni-

kacja Koszyce — Brzesko Nowe
przerwana wskutek zniesienia trzech

mostów, Szosę między Koszycami a

Szczurowem zalała woda koło. ws.

Górki.
KRAKÓW |Pat), Stan wody na

Wiśle pod Krakowem stale wzrasta.

Około godz. 14-ej na Groblach koło

Wawelu woda zaczęła występować

z brzegów, o czem zawiadomiono

ludność specjalnemi syrenami, Z za:

grożonych  dcmów ewakuowano

mieszkańców. Na falach Wisły pły:

ną części zniszczonych budynków,

przerwane tamy, zżęte zboże itd. Od-

działy saperów na całej przestrzeni

umacniają wały ochronne. 20 p. p.

zbudował wały ochronne z worków

piasku. Akcją ratowniczą z ramie-

nia wojska kieruje osobiście d-ca

korpusu V-go gen. Łuczyński, który,

przerwał urlop wypoczynikowy.

Wskutek wylewu. dopływu Wisły

Wilgi została przerwana komunika-

 

kowem o godz. 16-ej stan wody wy-
nosił 5 m. ponad stan normalny.
Ulice Rydlówka i Kobierzyńska są
zalane,

LUBLIN. Pat. W pew. Janow-
skim stan wody na Wiśle pod-
niósł się do 362 cm. przyczem
woda przybiera 6 cm. na godzi-
nę. Narazie obawy wylewu niema,
gdyż dopiero przy 5 m. ponad stan
mormalny rzeka wylewa. W pow.
puławskim stan wody na Wiśle pod-
niósł się i wynosi 194 cm. ponad
stan normalny. Woda w dalszym
ciągu przybiere. Mniejsze rzeki i
rzeczki również wezbrały. Mała rze-
czka Chodelka we wsi Chodlice za:
lała kilkadziesiąt łąk i pól ornych.
Zyciu mieszkańców wsi nie grozi
niebezpieczeństwo.

KIELCE. Pat. Dziś © godz. 13,30
w pow. miechowskim stan wo-
dy na Wiśle nieznacznie podniósł
się. W pow. pińczowskim, w rejo-
nie Opatowca, stan wody na Wiśle
wyniósł 535 cm. ponad stan nor-
malny. W pow. sandomierskim stan
wody wynosi pod Sandomierzem
410 cm. ponad stan. Woda w dal-
szym ciągu przybiera.

KRAKOW. Pat. Stan wody na
Skawie koło Wadowic obniżył się o
Ż2U «m. Dunajec w Nowym Sączu
opzda. Stan wody na wodoskazie
wynosi plus 402 cm. to jest o 78
cm. mniej niż w dniu wczorajszym
o godz. 9:ej rano.

SOSNOWIEC. Pat. — Dziś w go-
dzinach południowych nad zagłę-
blem dąbrowskiem przeszła nie-
zwykle siina burza, połączona z
ulewnym deszczem Wiele ulic,
zwłaszcza niżej położonych, zostało
zalanych wodą. Komunikacja tram-
wajowa między Sosnowcem a Ka
towicami była przez pewien czas
przerwana.

TARNOW. Pat. Z powodu wyle-
wu rzeczki Wątok, przepływającej
pod Tarnowem, miasto znaiazło się
w promieniu powodzi. Tak zwana
Nuta została zalana. Ludność ewa-
kuowano. Między miejscowościami
Skrzyszów i Zdżary rzeczka Wątok
połączyła się z rzeką Białą tworząc
wielkie jezioro, które zatopiło wszyst-
kie pola znajdujące się w trójkącie
międzyrzecznym. Rzeka Biała rów
nież wylała.
KRAKOW (Pat.) Wojsko z całą

energją i poświęceniem pracuje
dniem i nocą na wszystkich najbar-
dziej zagrożonych klęską powodzi
odcinkach wojew. krakowskiego.
Oprócz oddanych do dyspozycji ko-
mitetu wojewódzkiego pomocy po-
wodzianom wszystkich rozporządza|-
nych sił technicznych, została zor-
ganizowana również przez wojsko
pomoc żywnościowa dla powodzian.
Z rainienia d-cy korpusu V-ego gen.
Łuczyńskiego akcją zaopatrzenia
kieruje intendentura wojskowa. Po-
za bieżącą pomocą żywnościową
dla powodzian intendentura utrzy-
muje w pogotowiu 40,600 porcyj
dziennego zaopatrzenia do natych-
miastowej dyspozycji wojewódzkiego cja w dzielnicy Dębniki. Piwnice

 
zerwałą podłoge mostu. Pod Sułko”|

wicami woda przerwała drożę. W
Biertowicach woda uniosła 2 iur:|

no, druga zaś z parą końmi poszła z
wodą. Woda ‹ gór przyniosła uto-

Zembrzycami a Suchą na linji kole-

na przestrzeni 10 m., a droga jest za-

lana na przestrzehi 2 km, W Bu-
dzowie woda uniosła 3 domy i sto-
doły. Budynek posterunku policji
w Budzowie o'oczony jest wodą.!
Inwentarz skarbowy wyniesiony i
zabezpieczony.
KRAKÓW Pat). Dziś w nocy

naogół sytuacją odnośnie górskich przesuwa się ku Wiśle, W: Krako-

LONDYN (Pat). Ambasador so-

wiecki w Londynie, Majskij, odwie-,

dził dziś podsekretarza

cenia rządu sowieckiego zakomuni-

I

|

kował mu oficjalnie, że rząd sowiec*

brytyjskiego ruinistra spraw zagr.

dnio-europejski oraz pakt gwaran-!

komitetu pomocy powodzianom.

 ABESZOCA LIST RB SK sii ААБа

gowiety wobec Locnrna wschodniego.
cyjny oparte być muszą na całkowi-

tej wzajemność. i że Niemcy włą-

całkowitej równości. W/ myśl po-

wyższego rząd sowiecki oświadcza

pionego konia. Tor kolejowy między ki cafkowicie zgadza się z opinją gotowość udzielenią swojej gwaran-

cji w ramach paktu gwarancyjnego

jowej Krakėw—Zakopane wyrwany Simona co do lego, že pakt wscho- zarowno Francji jak i Niemcom.

Byly minister sprawiedliwošci
w stan okarženia, |

PARYŻ (Pat) Były minister spra- t-wo założone przez znanego Oszu-,

wiedliwości Ravnaldy został posta--
wiony w stan cskarżenia pod zarzu-,

tem przekroczenia praw w zakresie

twa Holding Commercial de France,|

sta finansowego Sacazana. Minister

Raynaldy był iednym z pierwszych

i w dodatku fikcyjnym subskryben-

rzek poprawiła się. Punkt ciężkości spółek akcyjnych. Chodzi tu o aferę; tów akcyj tego t-wa.

| minister Bobkowski i wiceminister
| gpieki społecznej Piestrzyński w
i-wie wojew. krakowskiego i wyż-
szych urzędnikow ministerjalnychi
wojewódzkich udali się  statkiem
zdłuż Wisły na zwiedzenie terenów
nawiedzionych powodzią, Po za-
kończonej wizytacji, której punkt
końcowy był w Busku—Zdroju, ko-
respondent PAT-icznej uzyskał od
premjera następującą sytuację po-
wodziową:

Delty rzek są całkowicie zalane.
Wały ochronne nie wytrzymały,
Około 50.000 rodzin jest bez środ-
ków do życia. Z całości klęski bę-

WARSZAWA (Pat). Na dzisiej:
szem  organizacyjnem posiedzeniu
ogólnopolskieżo
powodzianom wiceminister Korsak
wygłosii przemówienie, w którem
zobrazował obecny stan powodzi.

Klęska powodzi, jaka nawiedziła
obszar Małopolski zachodniej ; środ-
kowej, objęła w swej pierwszej ia-
zie południową i środkową część
wojew. krakowskiego oraz część za:
chodnią wojew. lwowskiego.
bardziej zagrożone zostały powiaty

| nowosądecki i nowotarski, następnie
zaś wskutek nieustającej ulewy
dotknięte zostały powodzią niemal
wszystkie powiaty woj. krakowskie-/
go i zachodnie powiaty wojew.
lwowskiego, wreszcie południowe
powiaty wojew. kieleckiego. Ogól-
nie na terenie wojew. krakowskiego
dotkniętych jest katastrofą powodzi.
15 powiatów, na terenie wojew.!

WARSZAWA (Pat). Dziś w go-
dzinach popołudniowych pod prze-
wodnictwem b. min. dr. Stelaną Hu-
bickiego odbyło się posiedzenie pre-
zydjum  ogólno:polskiego komitetu
ofiar powodzi.

Biuro ogólnopolskiego komitetu
pomocy powodzianom mieści się w

SAN FRANCISCO. (Pat). Od-
działy gwardji narodowej rozmie-
szczone wzdłuż wybrzeży morskich

na przestrzeni 9 km. gotowe są na

wszelką ewentualność. Dotychczas
jednak nie zaszła potrzeba użycia
siły zbrojnej.

Większość mieszkańców żywi się

konserwami, gdyż daje się odczuwać

ostry brak świeżego mięsa, wędlin,

| jarzyn owoców * &. d. Około południa

we środę przybyło kilka samocho-

dów ciężarowych z żywnością. Na

ulicach można spotkać handlowców

i szefów biur, spieszących do swych

chą i pudełkami konserw w kiesze

niach.

NOWY JORK. (Pat). W. Bring-

ham 22 tys. robotników, oraz wielu

| robotników przemysłu  tkackiego

dziś ma rozpocząć strajk. W, San

 
robotników. W San Francisco tłu-

"my obrabowały sklep kolonjalny W

,Ocland na przedmieściu San Fran-

| cisco, zaatakowano bombami wy-

"stawy sklepów kolonjalnych i samo-

chody wiozące żywność.  Strajkują-

| cy stoczyli z policją walkę podczas

| której 2 policjantów i 2 robotników

| odniosło rany. Aresztowano 10 męż-

| czyzn i 2 kobiety.

NOWY JORK. (Pat). Radjotele-

grafiści, obsługujący statki płynące

z Pacyfiku, otrzymali rozkaz od

, swoich organizacyj, aby natychmiast

' opuścili okręty skoro wpłyną de

' portu nowojorskiego.

komitetu pomocy:

Naj-

zajęć z bochenkami chleba pod par,

dzie można zdać sobie sprawę do-
piero, kiedy woda opadnie, Rząd
rozpoczął w tej chwili akcję doraź-
nej pomocy, soczem przystąp: de

akcji planowego wyżywienia i za-
,trudnienia dotkniętych powodzią a
| potem trzeba będzie przystąpić do
| akcji siewnej, wreszcie pomyśleć o
| odbudowie.
| Obecnie należy przyjąć, że górne
| biegi rzek opadają i że stan groźby
przeniósł się: do dolnych biegów
rzek, w szczegolności należy przy-
jąć, że w końcu tygodnia wody
zaczną zagrażać Warszawie. `

| Siužba drogowa i wodna całko-
| wicie stanęła ną wysokości zadania
,i przeprowadza akcję ratunkową z

całą energją.

Wiceminister Korsak o sytuacji powodziowej
lwowskiego 4 powiaty i 4 powiatyna
terenie wojew. kieleckiego.

Wedle dotychczas otrzymanych
wiadomości utonęło kilkadziesiąt
osób, w tem kilku żołnierzy w cza-

| sie niesienia pomocy.
Zalanych jest kilkadziesiąt wsi.

Wiełka ilość mostów została zerwa-
na. Kilka większych mostów kole-
jowych zostało uszkodzonych. Ko-

' munikacja telefoniczna i drogowa na
całej połaci kraju nawiedzionej po-
wodzią została uszkodzona lub
przerwana, Do wielu miejsc dostęp
jest odcięty. Woda zalewa nietyłko
nadbrzeżne wsie, lecz i liczne mia-

sta, szczególnie Nowy Sącz. Wy-
słane wojskowe oddziaty pontonowe

w wielu wypadkach nie mogły do-

trzeć do zagrożonych miejscowości

wskutek zerwania mostów i zalania
dróg. —

Komitet ofiarompowodzi. `
gmachu prezydium rady ministrow

przy ul. Krakowskie Przedmieście

46/48, telefon 555-00. Numer konta

PKO, na które będzie można wpła-

cać na rzecz powodzian sumy pie-

niężne, podane będzie do wiado-

mości w dniu jutrzejszym.

(TK RYC PORAZ KENNSE KLD LIIi IKI

Grožny strajk w Ameryce.
Krwawe starcia ze strajkującymi.

SAN FRANCISCO. (Pat). Władze
wydały bardzo surowe zarządzenia,

by zapobiedz możliwym  zajściom.

340 agitatorów aresztowano. Skon-

fiskowano odezwy i broszury o cha-

rakterze rewolucyjnym. Policją zbu-

rzyła wewnętrzi:e urządzenie rzeko-

mej siedziby centralnej komunistów.

W. lokalu wybi:o szyby i połamano

meble.
WASZYNGTON, (Pat). W Bia-

' łym Domu otrzymano kilka petycyj,,

pochodzących od izb handlowych,

znajdujących się na terenie dotknię-

tym. strajkiem, domagających się in-

| terwencji prezydentą w sprawie

strajku. Petycje te przesłano prezy-

| dentowi Rooseveltowi. Sekretarz

| pracy mis. Bercins pozostaje w sta-

łym kontakcie telefonicznym z San

Francisco.
SAN FRANCISCO. (Pat). Prze-

mawiając do studentów uniwersyte-

i : : stanu w czone być winny do systemu wza-|Antonio zastrajkowało wczoraj 8 tys. ч ida 404 hu 2

manki, z których jedną wyratowa- Foreign Office, Yansitarta, i z pole: ;emnych $warancyj na podstawie у tu kalifornijskiego gen. Johnson bar

dzo ostro wystąpił przeciwko straj-

"kowi generalnemu, który nazwał

j wojną domową j krwawym powsta-

| niem. Wobec strajku taksówek

| gen. Johnson powrócił do San Fran-

cisko staroświeckim  powozem ku

wielkiej radości przechodniów, któ-

rzy zalegli tłumnie ulice podziwiając

oddawna nie widziany w Ameryce
sposób lokomocji.

LONDYN. (Pat). Strajk general-

ny w San Fransisco zdaje się być

bliski końca. Giówny komitet straj-

kowy przyjął rezolucję, postanawia-

jącą przyjąć postanowienia sądu roz.
jemczego «w .



   

   

  

— Беба wykończone w 1935 r. i

 

Nasza ekspamsju
Gospodarcza.

Gdy rozpoczęto budowę linji ko-

lejowej Gdynia — Šiąsk jeden z pu-
blicystów, „berliner- iageblatu pi-

sai, że mapa gospodarcza i politycz-

па Елгору zmienia się poważnie i
istotnie, dzisiaj (Gdynia zaczyna
konkurować mietylko z Hambur-

giem i Bremą ale również i Lrie-
stem.

O rozwoju Gdynj niech świadczą

liczby:
rok. import eksport ogółem
1928 190 1.2761 1.957

1929 324 2.498 2.822
1930 506 3,122 3.628

1931 558 4,741 5.299

1932 433 4,161 5.194

1933 696 4.987 5,683

Polska, Litwa i Jugosławia ko-
rzystają coraz wydatniej z uzyska-
nego przez nie po wojnie dostępu
do morza. W. 1953 r. 54,4 proc, war-
tości ich eksportu i 50,6 proc. im-
portu dokonato się drogą morską:—
w tem przez (dynię 24,8 proc. i
35,6 proc. Import Poiski przez Gdy-
nię wynosił 496 tysięcy ton, warto-
ści 296 miijonów złotych, a przez
Gdańsk — 362 tysiące, wartości 124
miljonów. Natomiast eksport był
przez Gdańsk nieco większy niż
przez (Gdynię Znaczenie Gdyni
mocno wzrosło dzięki linji kolejo-
wej Śląsk — Bałtyk uruchomionej 1
marca 1933 r. Linja ta tak samo jak
Gdynia służy przedewszystkiem do
eksportu węgla śląskiego, który sta-
nowi 62 proc. ogólnego wywozu.

Linja Śląsk—Bałtyk łącznie z
Gdynią pozwal:ją spełnić wielkie
zadanie ekspansji gospodarki Polski.
Były wypadki transportu węgla z
Katowic do Budapesztu przez Gdy-
nię, Gibrałtar, Dardanele i Dunaj —

wynosił on taniej, niż transport po

linji kolejowej Czechosłowacji. Za-
znaczyć należy że urządzenia Gdy-
ni są coraz lepiej przystosowane do
spełnienia roli. wielkiego portu han-
dlowego morskiego. Również po-
myślnie rozwija się ruch pasažer-
ski.

(W, końcu 1433 r. w warsztatach
okrętowych włoskich zostały zamó-
wione przez Polskie Towarzystwo
Transatlantyckie dwa statki o po-
jemności 15.000 ton każdy, które

są
przeznaczone dla linji Gdynia —
Nowy Jork. Będą one przepływały
tem dystans w ciągu ośmiu dni, za-
miast jak dotychczas 13. Będą to

największe i najszybsze parowce
kursujące na linji Bałtyk—Ameryka
Północna. Sze.eśg konwencji zawar
tych z sąsiedniemi państwami u-

możliwia transport ich towarów

przez Gdynię na dystansie Gdynia—
Constanza. Czarne Mlorze, Śród-
ziemne Morze, Bliski Wschód —

wszystko to ma wygodne połączenie
z Bałtykiem via Gdynia. Koszty

transportu są pizez nasz port mniej-

sze o 25—40 proc., niż przez Szcze-

cin i Hamburg.
Linję Constanza — Gdynia moż-

na przepłynąć w ciągu 92 godzin i

ma oną najmniej śranic i komór

celnych, czyli kalkuluje się najlepiej

“| Od 1930 roku średnio przechodzi
50.000 tonn towaru rumuńskiego, Z

czego 3/4 to eksport z Rumunji, Z

Czechosłowacii przechodz; rocznie
300.000 ton przez Gdynię,

Również suiowiec szwedzki ma
najwygodniejszą komunikację prze-

mysłową z okręgiem Ostrawy Mo-
rawskiej przez Gdynię,

. M końcu 1933 r. zjazd przedsta-
wicieli ster gospodarczych Polski i

Czechosłowacji, jakoteż delegatów
Gdyni i kolei postanowił utworzenie
Towarzystwa Handlowego, mające-

$o na celu rozwój stosunków między
Czechosłowacją a Gdynią.

Rząd polski przyznał szczególnie
dogodne warunk; dla drzewa cze-
chosłowackiego szkła, porcelany,
cukru, mebli itp. № ten sposób
Gdynia może się stać głównym do-
stępem do morza dla Czechosło-
wacji.

Zaznaczyć rależy, że do polity-
ki taryfowej dochodzi jeszcze po-
wstanie wolnych stref i linji nawi-
gacyjnych Polski, W. 1933 r. po-
wstała strefa wolna w Gdyni, w
której regulacja brzegu jest ukoń|-
czoną a odnoga kolejową i instalacje
są jeszcze do wykonania. Powierz-
chnia tej strefy ma 50 hkt. z cze-
go 16 ha przypada na basen głębo-
kości 9 metrów

Owoce greckie, włoskie i bli-
skiego wschodu idą do Gdyni ; stąd

rozchodzą się nietylko do Polski, ale
i do krajów Europy maddunajskiej,
dzięki przywilejom taryfowym. W
ten sposób Gdynia rywalizuje z
Trjestem, który miał dotychczas
monopol w powyższych operacjach.

L.

Najskutecniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

A= Makó©. p aa BGA Z,

Ludzie zadowoleni.
Przed kilku dniam; „Gazeta War-

szawska” zamieściła a"tykuł, w któ-

rymi m. in. stwierdziła, iż obóz naro-

dowy dąży j dążyć będzie do pozba-

wienia żydów w Polsce praw oby-

watelskich, stawiając ich na równi z

cudzoziemcami.
Wywołało to nader namiętną re-

plikę na szpaitach  zażydzonego

„Kurjera Porannego" ktory z pato-

sem woia:

„Czegoż to chcą wiaściwie 7... Wzięcia

га nawias panstwowego świadoniego i pia-

nowego zycia miljonów mieszkancow wOilej

Polski. 1 uczynienia 2 nicn.. nie mówcie

cudzoziemców, bu to tylko obiuda, po-

wiedźcie — dźwigających wszystkie pan-

stwowe ciężary, a jednak najzupeiniej pez-

prawnych. Cóż się stanie w ten sposób?

Urośnie niesłychanie tłum niezadowolonych

obcych do cna interesom całości,upośledzo-

nych, więc — jak zwykie w tych razach —

tuntujących się skrycie. Wydziedziczeni

stają się zawsze wrogami wewnętrznymi

Państwa. lo wiadomo. Nie zdawać sobie z

tego sprawy mogą tylkopolityczniślepcy,

lub prymitywy, którym mózg krwią zale-

wają namiętności”, :

Powyższe zawodzenie 1 lament

na szpaltach oržanu p. Stpiczyńskie-

go zniecierpliwiio nawet mocno Žy-

dofilskich publicystów „Robotnika”,

którzy odpowiadają tak:
Mogłoby się zdawać, że dziś niema oby-

wateli „upośledzonych” i „buntujących się

skrycie”, możnaby przypuszczać, że dzisiej

si kierownicy Państwa dalecy są od „poli-

tycznych ślepców lub prymitywow“.

Niech spojrzą wokół siebie, niech po-

słuchają tego, co ludzie mówią sobie na u-

cho, a może zdadzą sobie sprawę z rzeczy-

wistości. ы

Dziś są ludźmi zadowolonymi z siebie

i życia. eis

„Tęsknota za rewolucją społeczną”.

„Robotnik“ w wypadkach nie-

mieckich upatruje tęsknotę do rewo-

lucji społecznej
do czegoś, co zmieni całe życie od fun:

damentów do szczytów, co będzie „dniem

zapłaty' za wszystkie krzywdy i ponie-

wierki, co oczyści, jak burza, powietrze,

wyzwoli siły twórcze ludzkości, zmiecie z

powierzchni ziemi łajdactwo i cynizm sto-

sunków dnia dzisiejszego. KE

Proces  rewolucyjno - społeczny już

trwa od szeregu lat; faszyzm 1 hitleryzm są

także przejawami tego procesu; faszyzm 1

hitleryzm to takie ropne wrzody na ciele

organizmu, trawionego bezprzykładną $o-

rączką. Konwulsje systemów dyktatorskich,

jak „krwawa sobota” w Niemczech, dowo-

dzą jednej rzeczy przedewszystkiem, —do-

wodzą beznadziejnej katastrofy ustroju ka-

pitalistycznego, pęknięcia tych wiązade

gospodarki, kultury i etyki, które dzwigały

na sobie cywilizację społeczeństw europej-

skich.

Fermenty, zdaniem „Robotnika””,

sięgają coraz bardziej wgłąb.
Grupa ministra Roehma składała się —

według zapewnień kanclerza Hitlera — ze

zwyrodnialców płciowych. Pięknie. Ale ta

grupa szukała oddźwięku pośród „sztur-

DZIENNIK

z prasy.
mieja” dla kapitalistów i obszarników.

Ale nie tylko w Niemczech do-
patruje się „Kobotnik“ „tęsknoty za
rewolucją społeczną”. Widzi ją ten-
ze autor artykuiu „Robotnika” także
1 w: Polsce.

P pos. St. Mackiewicz porównał grupę
Roehma z „Legjonem Młodych” nie w sen-

sie zboczeń płciowych, naturalnie, ale w

sensie marzeń o „drugiej rewolucji majo-

wej”. Dobrze. Ale to jest właśnie charakte-

rystyczne, że „Legjon Młodych” — przy

całym swoim rozpaczliwym  oportunizmie
życiowym — znalazł grunt pośród młodego

pokolenia, bo głosi hasła rewolucyjno-spo-
łeczne, bo odcina się w teorji — och, nie w

praktyce — od rzeczywistości „sanacyjne-

go” systemu rządzenia i kierowania Pań-

stwem Polskiem.
Nawet Obóz Narodowo - Rady-

kalny miał być wedie „Robotnika

objawem tęsknoty”.

Radykalizm młodzieży.
Wprawdzie myli się „Robotnik”,

ieśli twierdzi, że cała młodzież pol-

ska „tęskni do rewolucji społecz-

nej“, ale faktem jest, że nastroje

wśród młodzieży skłaniają się ku

radykalizmowi, Chodzi jednak nie o

radykalizm programów ideowych,
lecz o radykalizm w działaniu, w

dążeniu do usurięcią tego zła, któ-

rego młode pokolenie w Polsce iest

świadkiem.
Spostrzega to nawet „KurjerPo-

ranny”, któ y wprawdzie boieje z

powodu przemożnych wpływów obo.

zu narodowego na terenie młodzie-

ży, ale stara się jednocześnie uspo-

koić swych przyjaciół politycznych
z pod znaku „Czasu” i „Słowa”, że

pod względem  „rewolucyjnym” tak

znowuż bardzo źle nie jest,
Młodzi ludzie nie chcą na ślepo niena-

widzieć, bić, wypędzać, pozbawiać praw,
pielęgnować w sobie instynktów wrogości i

okrucieństwa. Zamiast idjosynkrazji do lu-

dzi, szukają rozumowych podstaw, na któ-

rych mogliby oprzeć swój stosunek do in-

stytucyj i urządzeń społecznych. Idą w

swych rozumowaniach dalej niż ludzie doj-
rzali? Są bardziej skrajni w swem myśleniu,

w wyrazach potępienia? Jest to ich prawo.

prawo młodości. Ale byłoby błędem uważać

ich za marnotrawnych synów, za niepopraw-

nych burzycieli. Burzą oni bowiem jedynie
w sobie a nie w rzeczywistem życiu — t?

co normalnie musi ulegać zburzeniu: dzie-

cięcy instynkt poważania dla autorytetu

„starszych”, rozszerzonego na całą budo-

wę społecznego gmachu. Zastępują ten pa-
cholęcy instynkt ustosunkowaniem człowie-

ka dorosłego, który usiłuje posiadać samo-

ł| dzielną ocenę każdego zjawiska. Słusznie to

czynią. W życiu dalszem spotkają się z nie-

jedną dojrzałą koniecznością, przebudowy.

aż nadto usprawiedliwiającą ich młodzień-

czy krytycyzm.
Niema powodu, aby wyrzekać się łącz-

ności z nimi 1 wskazywać na nich, jako na

jedno z niebezpieczeństw, zagrażających

naszej przyszłości. Raczej należy podnieść

znaczenie tego myślowego fermentu, jaki

stwarzają, jako przeciwwagę tym czynni: mowców” hasłem „drugiej rewolucji”, która

przyniesie ze sobą „noc świętego Bartło-

Według informacji otrzymanych

w Wilnie w ostatnich dniach bawił

w' Pikieliszkach b. premjer Prystor.

P. Piłsudski odbył podobno z pułk.

Prystorem dłuższą naradę w spra:

wie zagadnień polsko litewskich.

P. Prystor złożył przytem obszer-

ne sprawozdanie z przebiegu konfe-

rencji odbytej z grupą posłów B.B,

W. R. w Druskienikach w kwestji

stosunków polsko-litewskich.

Według tychże informacyj wnaj:

bliższych dniach ma się odbyć

pierwsze spotkanie grupy polityków

litewskich z grupą polską. Narada

ma się odbyć w Druskienikach, e-

wentualnie w pobliżu Wilna. +

W obradach z grupy polskiej

mają rzekomo uczestniczyć pp. w.

Abramowicz, prof. Staniewicz, Al.

 

kom, które wszelki posiew myśli w mło-

dem pokoleniu hamują.
 

W sferze pogłosek.
Pogłoski te notujemy z obo-

wiązku dziennikarskiego.

Przy sposobności nudmieniamy,
że prasa warszawska powtarza spo-
ro zaczerpniętych z pism zagranicz-
nych wiadomości, które tu w Wilnie
wydają się nam nieprawdopodo-
bnemi. Oto naprzykład informacje
o mającem rzekomo nastąpić spo-
tkaniu marsz. Piłsudskiego z prezy-
dentem Smetoną. Wygląda to na
kaczkę, stworzoną w czasach egór-
kowych.

Wyjazd p. S. Mackiewicza red.
„Słowa* i p. Sleńdzińskiego na Lit-
wę nic nie miał wspólnego ze spra-
wami politycznemi, prasa warszaw-
skanatomiast dopatruje się w tem
jakiejś sensacji politycznej. Prystor, wice-minister Szembek.

Wiadomości
®

telegraficzne.
ZAGRANICZNE,

* Przyjechała do Warszawy. na

zaproszenie polskiegoalkademickie-

go koła przyjaźni z Japonją, wy-

cieczka japońska, składająca się Z

17 osób. Wycieczka zwiedziła już w

Polsce Katowice, Królewską Hutę,

Chorzów i Kraków. Goście japońscy

zabawią w Warszawie dwa dni, po-

czem udadzą się do Rosji sowiec-

kiej.

KRAJOWE.

** Dziś popułudniu po sprzeczce

z matką odebrała sobie życie wy-

strzałem z rewolweru bratanica by-

łego premjera Jacqueline Chau-

temps.

** Autobus jadący w. kierunku

Budapesztu w pobliżu budapeszteń-

skiej prefektury policji zderzył się

z tramwajem, 11 pasażerów auto-

busu jest rannych, w tem 2 ciężko

** № miejscowości Warren w

Niemczech aresztowano Kaupra Ja-

res, oskarżonego о wzniecenie po-

żaru w lesie państwowym, gdzie

spłonęło kilkanaście tysięcy morgów

drzewostanu. Jares do winy się

przyznał, zaznaczył jednak, że ро-

pełnił to przez nieostrożność. Sąd

skazał go na rok więzienia.

* Wskutek nienotowanych od-

dawna takich upałów jak obecne

zakwitło na wystawie kolonjalnej w,

Kolonji kilka egzotycznych roślin. '

M. in. zakwitła bawełna a ryż za-

В. Malnszewski ambasadorem
?w Londynie?

„Evening Standard' pisze p. t.
„Nowy ambasador Polski'':

„P. Skirmunt, ambasador Polski
w: Lonaynie, ustępuje w końcu tego
miesiąca. Tylko marszałek Piłsud-
ski zna nazwisko jego następcy.
Kandydatem jest p. Matuszewski,
istóry przyjechał właśnie do Londy-
nu na urlop miesięczny. (W: towa-
rzystwie swej żony i zawodowego
nauczyciela podróżuje on po Anglji
i Szkocji celem wydoskonaienia się
w języku angielskim w ciągu czte-
rech tygodni,

Gdy był poddanym rosyjskim,
zorganizował tajną organizację ofi-
cerów-Polaków w armji rosyjskiej,
Po rewolucji orżanizacja ta przeszła
całkowicie na stronę polską. Od te-
go czasu p. Matuszewski zajmował
stanowisko szefa oddziału drugiego
sztabu generalnego, był attache woj-
skowym w Rzymie, posłem w Buda-
peszcie i ministrem skarbu.

Mimo te wysokie stanowiska p.
Matuszewski jest lepiej znany pu-
bliczności angielskiej dzięki swej
pięknej żonie. P. Matuszewska,
dawniej Halirta Konopacka, jest zdo
bywczynią światowego rekordu w
rzucaniu dyskiem. W! swym rodzin-
nym kraju zyskałą ona równą sławę
jako poetka.

[Obecnie p. Matuszewska we-
spół z swym mężem robi postępy w
nauce języka angielskiego."  czął dojrzewać

WILEŃSKI

Pogrzeb & p. Józeia Hłaski.
Onegdaj odbył się w Grodzisku

pod Warszawą pogrzeb jednego z
najbardziej zasłużonych działaczy
obozu narodowego, ś. p. Józefa
Hłaski. W, miejscowym kościele pa-
rafjalnym zostało odprawione nabo-
żeństwo żałobne, w którem wzięl:
udział, oprócz najbliższej rodziny
i krewnych, reprezentanci klubu
parlamentarnego i zarządu główne-
śo Stronnictwa Narodowego — sen.
Władysław Jabioński i posłowie pp.
Ewelina Pepłowska, Zygmunt Bere-
zowski, Witold Staniszkis i Stani-
sław Zieliński, zespół redakcyjny
„Gazety Warszawskiej”, koledzy i
przyjaciele polityczni Zmarłego,
liczne grono warszawskich dzienni-
karzy oraz tłum członków i sympa-
tyków Stronnictwa Narodowego.

Zwłoki pochowano na miejsco:
wym cmentarzu.

Nad otwartą mogiłą wygłoszono
kilka mów. Senator Jabłonowski
przemówił w imieniu Stronnictwa
Narodowego i przyjaciół Zmarłego,
red. Fiiochowski w imieniu pracow-
ników redakcji „Gazety Warszaw-
skiej”, red, Grostern z ramienia Syn-
dykatu dziennikarzy i inni.

Przyjazd dziennikarzy polskich
z Ameryki.

Wczoraj przybyła na pokładzie
statku „Puiaski“ wycieczka dzien-
nikarstwa polssiego ze Stanów Zje-
dnoczonych.

Na dworcu w Gdyni powitała ko-
legów delegacja prasy polskiej, Po
zwiedzeniu postu w: Gdyni i wy-
cieczce na Hel goście amerykańscy
przybędą do Warszawy, gdzie pozo-
staną do 22 b. m. Trzy dni spędzą

na zwiedzaniu Warszawy oraz na
konterencjach.

Dnia 22 b. m. goście wyjadą na
wycieczkę kraicznawczą po Polsce,
najpierw do Poznania, gdzie będą w
poniedziałek, dnia 23 b, m. do Czę-

stochwy, następnie do Katowic na
zwiedzenie ok:ęgu przemysłoweżo
górnośląskiego, wreszcie do Zako-
panego, a stamtąd przez Czorsztyn i
Szczawnicę do Nowego Sącza, Tru-
'skawca, Lwowa, Wilna. Goście po:
wrócą przez Białowieżę do Warsza-
wy.

Po powrocie do Warszawy, od t
do 9 sierpnia, izienmikarze polscy z
Ameryki wezmą udział w zjeździe
Polaków z zagranicy i związanych z
tem iprezach, oraz w projektowanej
konferencji przedstawicieli prasy
polskiej i zagranicznej.

Od 9 do 13 sierpnia wraz z resztą
uczestników zjazdu Polaków z za-

! granicy dziennikarze polscy z Ame-
ryki wyjadą na drugą wycieczkę po
Polsce. 14

Kto wy gratna loterji?
W. pierwszym dniu ciągnienia 2-ej kla-

sy 30-ej polskiej loterji państwowej, wyśra-

ne padły na numery następujące:
15.000 zł, — 54720.
Po 10,000 zł. — 54702 168336.
Po 2000 zł. — 95211 142106 165333.
Po 1000 zł. — 15917 20529 312244 63791

89888 94377 111112 123946 154945 157635.
Po 500 zł. — 25936 40487 48989 66581

110824 168898. *
„Po 400:zł, — 607 1359 1441 50745 53300

81159 89253 96066 100307 111207 123275

141632 160477.
Po 250 zł. — 38758 39690 43689 48563

49742 52782 55374 55718 76224 7/388 81066

84458 93335 104740 106139 112512 114292
116306 140937 153407 156942.

Po 200 zł. — 7920 16875 19368 25220
32146 38016 41409 42957 45005 41893 51358

55254 65047 77745 79041 85324 89296 91991

94847 96482 108295 113730 116521 116556
119402 124695 131089 134591 134350 136682

138504 139547 156294 159928 163660 167623
168300.

 

Ciągnienie popołudniowe;
15.000 zł. — 137035.

Po 5.000 zł. — 13221 52263 130309,

Po 1.000 zł. — 34621 54104 93586

122835. :
Po 500 zł, — 13896 19237 39738 59290

70966 81577 149270.
Po 400 zł, — 10269 15416 20928 24499

28234 40231 50879 55939 71275 83411 91476

01908 96026 104025 109370 118326 132646

136871 162756.
Po 250 zł, — 8906 13879 26077 36199

57187 59064 63265 71711 90655 91589 98578

111208 113146 117229 124270 133898 149002

166117 166269 166738 167407.

Po 200 zł. — 9858 10565 16073 25743

30862 39330 40870 52586 57904 59390 66256

68062 82510 87091 90372 94489 94532 95497

97033 98044 115285 115309 116817 116824

118998 123706 125170 125833 130594 132656

135799 140137 146070 149723 158041 162253

165728 166580 166973 168126. +

- WARSZAWA. (Pat). W. drugim

dmiu ciągnienia 30-ej polskiej loterji

klasowej nastęjujące większe wy-

grane padły na numery losów:
ZŁ. 50.000 — 51.914.
ZŁ. 20.000 — 113.766.

ZŁ. 10.000 — 10.788, 52.155.
ZŁ. 5.000 — 8.348, 109.377.

Gie łda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,58—123,89—123,27. Berlin 203—
204—202. Gdańsk 172,53—172,96—172,10.

Holandja 358,45—359,35—357,55. Kopen-

haga119,10-—119,70—118,50. Londyn 26 66—

26,79—26,53. Nowy Jork  5,28'/—5,31'/:—

5,251/:, Nowy Jork kabel 5,29—5,32—5,26.

Paryż 34,91—35—34,82, Praga 21,99—22,04

—21,94. _ Stokholm 137,50—138,20—136,80

Szwajcarja 172,50—172,93—172,07. Włochy

45,43—45,55—45,31. — Tendencja nie usta-

lona.
Akcje: Bank Polski 86. Cukier 20:/:.

Starachowice 10,85. Tendencja przeważnie

utrzymana.
apiery procentowe: LZ”631/4

—463'/:. Dolarowa 73/4. Dolarówka 3 ser.

53,10. Stabilizacyjna 67,73—%67,75. L. ziem-

skie 48,50—48'/1—483/4 (drobne). — Ten-

dencja dla pożyczek i listów przeważnie

mocniejsza. 

miasta  Barciszewski.
LOPP wydał na ich cześć obiad, w

Rzucona w Warszawie piękna
myśl zakupienia samolotu: Braci

niw coraz szersze kręgi.
WI całej Polsce tworzą się komi-

tety społeczne, które prowadzić
będą akcję zbiórki na fundusz sa-
molotu, który będzie piękną pa-
miątką bohaterskiego czynu lotni-
ków. i

Z biegiem czasu powstanie w
Polsce muzeum: lotniczych pamiątek
po naszych wielkich sportowcach.

Wilno nie może oczywiście po-
zostać w tyle NST

Dziś wyścigi konne,
Na Pośpieszce mieć będziemy o

godz. 16 dziesiąty dzień wyścigów
sonnych.

(Wi progranue następujące
nitwy:

Wojskowy bieg naprzełaj o na-
środę honorową Korpusu Oficerów
1 Puiku Artyleijį Lekkiej Legjono-
wej. Trasa 4200 mtr. Zapisanych
9 koni,

„Do gonitwy z płotami zapisano
5 koni,

Do šteeple-chase im, A. Alexan-
drowicza, a o nagrodę W. T. H. K,;
P. S. K. zapisauo 7 koni,

Do biegu wojskowego naprzelaj
o nagrodę p. W. Mineyki zapisano
10 koni,
W ostatniej gonitwie o nagrodę

p. Z. Oskierki zapisano 6 koni.
Zakończenie sezonu wyścigoweśc

w niedzielę.
WIOŚLARZE AZS. JADĄ DO RYG.

Na pięknej rzece Aa odbędą się 29 b.m.
wielkie regaty wioślarskie w kenkurencji

międzynarodowej o mistrzostwo Łotwy. W

roku ubiegłym w regatach tych pierwszy

raz udział brali wioślarze wileńscy, którzy

przegrali niemal wszystkie biegi, jednak

zapoznali się z wysokim poziomem osad z

Królewca. Jedynie tylko AZS, udało się

dzięki nadzwyczajnej ambicji poszczegól-
nych wioślarzy zająć pierwsze miejsce w

biegu akademickim.

Pamiętamy doskonale, jak po tych re-

gatach po całej sportowej Polsce rozszedł
się pomruk niezad«wolenia, a może nawet i

g0-

wiście bardzo przykre,

Polski Związck Towarzystw Wioślar=

skich, chcąc ratować sytuację, obiecał w

tym roku posłać do Rygi szereg reprezen-
tacyjnych osad. Mówił nawet o tem tak nie-
dawno prezes p. Bojańczyk, który gościł w
Trokach, ale dowiadujemy się, że niestety

PZTW. zapomniał zgłosić wioślarzy z War-

szawy, czy Bydgoszczy.

Z rozmowy telefonicznej, odbytej we

wtorek późnym wieczorem, dowiedzieliśmy

się, że organizatorom regat ryskich bardzo

zależy na udziale Polski,

W ostatniej więc chwili przed termi-

nem zamknięcia zgłoszeń (Niemcy bardzo

przestrzegają terminów objętych regulami-

nem wioślarskim) zostali zgłoszeni wiośla-

rze AZS. wileńskiego, którzy startować bę-

dą w następujących biegach:

Jerzy Keppel ma zamiar startować w

biegu jedynek nowicjuszy. Mamy obawę,

że Keppelowi trudno będzie wygrać, zwła-

W święciańskiem, postawskiem i
brasławskiem «czpoczęły się żniwa.
Zbiórka zboża odbywa się przy upal.-
nej pogodzie. Tegoroczne żniwa na

@

Pomimo budowy nowych dróg

przebycia.

iż zmuszeni byli zmarnować

następujące wypadki: zachorowań:

telny), 1 — zapalenia opon mózgo-

с narzeczonej.
We wsi Chlebowszczyzna nad

mogiłą swej narzeczonej, zmarłej
przed kilku dniami, popełnił samo-
bójstwo przez powieszenie się mie-
szkaniec tejże wsi Aleksander Pie- ciunkiewicz.

Adamowiczėw zatacza w wykona-'

BRACIA ADĄMOWICZE W BYDGOSZCZY.
BYBGOSZCZ (Pat.) Dziś przyle- |którym wzięła też udział Žwirkow

cieli tu z Łodzibracia Fdamowicze.|z synem. |Mały Żwirko był pik
Przyjmował ich oficjalnie prezydent| miotem specjalnych owacyj zwy-

Miejscowy|cięzców oceanu.

Wilne zbiera składki na samolotBraci
Adamowiczów.

Wczoraj w sali konierencyjnej
Urzęd1 Wojewódzkiego odbyło się
pod przewodnictwem p. wicewoje-
wody M. Jankowskiego zebranie
organizacyjno-iniormacyjne.

Na zebraniu wyłoniono komitet
wykonawczy, d> którego zaproszono
szereg osób,

Biorąc pod uwagę, że Adamo-
wicze pochodzą z. Wilna ; że 25
b. m. przylecą już do nas, naglącą
jest kwestją przystąpienia komi-
tetu do natychmiastowych prac
zbiórki ofiar,

SPORT
szcza z wioślarzami Królewca, którzy ob-
stawią chyba wszystkie biegi.

Czwórka w składzie:  Sterkiewicz,

Juszczyński, Szydiowski, Cywiński, Roma-

nowski i Nosowicz ma startować w biegu

nowicjuszy i'w biegu młodzieży akade-

mickiej.

Podając do ogólnej wiadomości garść
tych szczegółów wyrażamy wielkie ubole-

wanie, że w Rydze startować nie będą

wioślarze o renomie WTW, czy BTW.

Akademikom naszym życzymy powo-
Czenia w walce sportowej, na której wynik

ż niecierpliwością będziemy oczekiwać.

Wilnianie jadą za pośrednictwem Pol-

sko Akademickiego Związku Zbliżenia

Międzynarodowego. Wyjazd nastąpi we
wtorek 24 lipca.

PREZES PLUME PRZYJEDZIE DO WILNA
Zapowiedział swój przyjazd do Wilna

wiceprezes wszystkich związków sporto-

wych Łotwy, p. R. Plume, który żywo inte-

resuje się stosunkami zbliżeniowemi Łotwy

; Wilna. Będzie on gościem Polsko Akade-

mickiego Związku Zbliżenia Międzynarodo-

wego. Frzyjazd jego do Wilna oczekiwany

jest w przyszłym tygodniu.

Trzeba przypuszczać, że w czasie byt-

rości prezesa Plumego w Wilnie da się po

załatwiać sporo spraw sportowych. W
pierwszym rzędzie powinna być rozwiązana

ostatecznie kwestja obiecanego rewanżu

piłkarskiego i lekkoatletycznego. W roku 
żalu, że wilnianie przegrali. Było to rzeczy- |

ubiegłym na warunkach rewanżowych przyj
mowaliśmy przecież gościnnie sporo, bo coś

przeszło 30 sportowców z Łotwy.

Spływ do morza. 8
Komendant Obwodu P. W. 1 p.p.

Leg. w Wilnie, -ako organizator gru-
py wileńskiej spływu „Cała Polska
do morza”, podaje do wiadomości
zainteresowanym: 1) w dniu 20 lipca
b. r. o godz. 14 odbędzie się w lo-
kalu Komendy Obwodu P. W. (ul.
Dąbrowskiego * m, 1 — parter)
»biórka wszystkich uczestników gru.
py wileńskiej, na której zostaną
omówione wszystkie sprawy, tyczą-
ce się spływu; 2) odjazd grupy wi-
leńskiej z. Wiiina do Grodna na-
stąpi w dniu 21 lipca b. r. o godz.
8,05. Zbiórka wszystkich uczestni-
ków na dworcu osobowym, dokąd
też naieży dostarczyć sprzę! wodny

celemi przewiez'enia go do Grodna
Jednocześnie podaje się do wia-

domości, że zapisy na spływ przyj-
muje jeszcze do dnia 20 lipca b. r. 

| sko-trockim są gorsze

(Walno—Kobylriki, Wilno—Oszmia-'
na, Wilno—Lida i t. p.) obecny stan'
dróg pod Wilnem jest fatalny, gdyż z „wycieczek na Wileńszczyznę.
niektóre odcinki drogi są nie do| Przez omijanie terenów wiieńskich

 

Powiesił się webec Śmierci| Smiertelna walka @

Komenda Obwodu P. W. 1 p.p. Leg.

 

Z KRAJU.
Żniwa,

terenie tych powiatów są lepsze od
zeszłorocznych.

Natomiast żniwa w pow. wileń-
ETWA

Fatalny stan dróg pod Wilnem.
dróg ujemnie odbija się na komuni-
kacji, a liczni turyści z kraju + za-
granicy będą zinuszeni zrezygnować

— najbardziej poszkodowana oczy-
Ostatnio. przybyło kilka samo-| wiście będzie cała Wileńszczyzna, w

, chodów z Rygi. Podróżni użalalj się,| której i tak ruch turystyczny stoi
iż zm 3 1 kilka|na najnižszym poziomie ze wszyst-
godzin na przebycie odcinka drogi kich dzielnic Polski,
długości około 15 klm, Podobny stan

Stan c hotób zakaźnych na Wileńszczyźnie.
Ww dniach cd 8 do 14 b. m. na wych, 9 — odry, 9 — róży (1 śmier:

terenie Wileńszczyzny zanotowano telny), 15 — krzuśca, 4 — zakażenia
połogowego, 18 — gruźlicy otwartej

1 wypadek ospówki, 19 — duru| (6 wypadków zakończonych zgo-
brzusznego, 6 — duru plamistego| nem), 144 — jaglicy, 1 — Heine
(2 śmiertelne), 19 —płonicy (1 śmier-|Medina.

łąkę.
_ WILNO-TROKI. Na łąkach w
kol. Słuczaj, śm. orańskiej, Stasionis
Jan, mieszkaniec tejże kolonii, w
czasie sporu o wypasanie łąki ude-
rzył kołem Niedźwieckiego Anto-
niego, zabijając go na miejscu. Za-
bójcę zatrzymano.

—

 

 

  



KRONIKA
Prace i wczasy wakacyjne nad Naroczą. |
 

Curie - Skłodowska.
Kiedy nadeszły do krajupaw!

sze wieści o niezwykle doniosłych
odkryciach dokonanych przez Marję

Curie w Paryżu, zapytywano bliż
szych znajomych uczonej: „A jakaż
ona jest jako typ człowieka?', pa-
dała wówczas odpowiedź: „Typowa
Skłodowska”.

Dla wtajemniczonych znaczyło
to, że osoba reprezentująca tę ro-

dzinę posiada duże zdolności umy-
słowe, racjonaiistyczny pogląd na

świat, surowość obyczajów, wiele
uczuć spoleczuych, pogardę dla
form zewnętrznych życia i żywioło-
we umiłowanie pracy.

Takiemi byl rodzice śp. Marji,

ia być iona.
Czy będąc inną, osiągnęłaby w

życiu tem przerastający siły nor-
malnego człowieka cel
humanitarny.

Ilez bo trudności musiała poxo-

nać wątła posiać naszej bohaterki,

zanim stanęła na drodze, z której
ujrzała już wyraźną i równą linję
swych dalszych prac,unormowanych

zaufaniem świata uczonych, a na-

stępnie popieranych już materjalnie
przez społeczeństwo, które w ich

rozwoju wyraźną dla siebie widziało
korzyść!
A więc pierwsze lata przygoto-

wawcze do dalszych studjów to była

praca zarobkowa w kraju, dzięki

której przychodziła z pomocą kształ
cącej się w Paryżu starszej siostrze

Bronisławie, późniejszej pani dr. Ka-
zimierzowej Dłuskiej. Projektowano,

że gdy ta ostatnia skończy medycy-

nę, skoiei pomagać będzie młodszej

siostrze i umożiiwi jej pobyt w Pa-

ryżu.
Pracując zarobkowo jako nau-

czycielka domowa na wsi, a na-

stępnie dając lekcje prywatne w
Warszawie, mie przerywa swych
prac nad matematyką, Pod kierun-
kiem ojca swego, prof. matematyki i
fizyki w Il-giem gimnazjum  rządo-
wem na Nowolipkach, tudzież dzięki
poparciu kuzyna ze strony wcześnie
utraconej matki, z domu Boguskiej,
znanego z czasem w Warszawie
prof.Józefa Jerzego Boguskiego, czy-

ni swe pierwsze kroki.w prywatnych
pracowniach f'zyko - chemicznych
przy Muzeum Przemysłu i Handlu
(iedynych podówczas laboratorjach
uaukowych, dostępnych dlą polskich
uczonych). Pogłębiwszy, dzięki te-
mu, swe wiadomości, wyniesione z
ówczesnej szkoły średniej, żyje
ciągle myślą o wstąpieniu na uni-
wersytet.

Niestety, los pokrzyžowal nieco
jej plany.. Bronisława Skłodowska,
ruż podówczas dr. medycyny, wy-
chodzi zamąż za emigranta politycz-
nego Kazimierza Dłuskiego, studju-

jącego jeszcze podówczas nauki spo-
łeczne, nie wraca do kraju, siostrę
jednak wzywa do siebie, aby choć
w ten sposób spłacić wobec niej za-
ciągnięte zobowiązania. Pobyt Marji
w: domu siostry nie mógł być długo-
trwałym. Atmosfera panująca w
nim, żywiołowy ruch gorącej mło-

dzieży z wyłaniającej się podówczas
Pol. P. Socjalistycznej, zakłócał sy-
stematyczną, a wymagającą ciszy,
pracę studentki  Przytem i środki.
słabo jeszcze na obcym terenie za-

robkującej siostry, były więcej, niż
skromne.
wadzka na jakieś bardzo wysokie

takiemi jej rodzeństwo, taką musia-'

naukowo”'

Zaproszone przez jedną z instruk-
torek nauczycielskiego obozu  har-
cerskiego wyruszamy nad Narocz.

Pogoda prześliczna, słoneczna,
ciepło, w wagonie nawet gorąco,
Przed oknami dość śpiesznie idącego
pociągu przesuwają się piękne wido-
ki Nowej-Wilejki, bielejące już pola
zbóż ozimych i żółtym chwastem za-
rośniętych jarzyn.  Mimowoli nasu-
wa się refleksja, że nienormalne wa-
runki gospodarskie sprzyjają zawsze
nadmiernemu rozwojowi wszelkiego
szkodnictwa i pasożytnictwa, szko-
dząc przedewszystkiem elementom
kulturalniejszym i pożytecznym. Po-'
dwuch godzinach jesteśmy w Łyntu-
pach, w których przesiadamy się na
wąskotorówkę, by dostać się do
kresowego na tej linji Kobylnika.

Na odejście owego  skromniej-
szego środka lokomocji czekamy
jednak dość długo, gdyż pasażerów
jest niespodziewanie wielu i trzeba
przyczepiać dodatkowe wagony.

Korzystając z tej przerwy, obserwu-
ję towarzyszów podróży. Przeważ-
nie letnicy, udający się z dużą  ilo-
ścią tłomoków na upatrzone już u-
przednio stanowiska, sporo młodzie-
ży w sportowych ubraniach i miesz-
,kańcy okoliczni, powracający z
Wilna ze sprawunkami.

Jednakże najwyżej zaintrygowa-
ła mnie pewna rodzina, złożona z 4
osób: dwojga rodziców i dwuch sy-
nów w wieku iat może 10 do 12.
Zgromadzili wszystkie pakunki i
rozdzielają je między siebie, aby być
gotowymi, gdy podstawią wagony.

(Osobliwe te pakunki! Chłopcy
trzymają już w ręku paczki zawiera-
jące po 2 wiosła od kajaków ; doma-
gają się, by im dodano jeszcze po
jednej sztuce, z opakowanych w
zielone futerały a mających po 1
mtr. długości a 1/4 mtr, szerokości.
Te wiosła zastanowiły mnie: gdzież
są należące zawsze do kompletu ło-
dzie? Czyżby w. tych futerałach?
przecież kajalka składać nie można.
Mamy nadzieję, że nad Naroczą za-
gadka będzie rozwiązana.

Do Kobylniką jedziemy śliczną,
wązką drogą, wśród pól i łąk, prze-
cinamy parowy, mijamy młyny,
„dwory i lasy. Lasy... ach jakiż smut-
ny przedstawiają one widok, prze-
ważnie przetrzebione podczas — о)-
ny, porośnięte tak miebezpiecznym
dla ich przyszłości wrzosem, pod-
szyte jedynie bezużytecznym jałow-
cem! Zaś te przestrzenie, które cu-
dem jakimś ocalały przed okupa-
ayjnymi toporem, padają obecnie od
siekiery kryzysu gospodarczego. Tak
niestety — mijamry całe wielkie po-
łacie opustoszałych doszczętnie wy-
cinków, pokrytych wzdłuż toru sto-
sami papierówki Świerkowej, a
gdzieniegdzie zwałami zdrowych be-
lek sosnowych. Publiczność z ża-
lem spogląda na to dzieło zniszcze-
nia i komentuje je każdy na swój
sposób.

| Wreszcie około 6-ej wieczorem
stajemy w Kobylniku. Kto ma ze

i

„nę jednego złotego jedzie ku Naro-
czy o 4 klm. odległej, Ponieważ ma-

| my jedynie paski z pledem i teczkę
z drobiazgami, a dzień słoneczny i
cichy nie grozi deszczem, więc ru-
szamy pieszo ku wsi zwanej Kupą,

nisko szkolne.

sobą rzeczy, zdcbywa furki i za ce-'

piętro bez windy, podtrzymywanie
wątłego organizmu przeważnie chle- ce oczom naszym zaczynają się uka-

, bem i mlekiem przez długi szereg zywać w wielu punktach okalające-
miesięcy—ofo warunki, w jakich ży- go nas las wyniosłe sztandary 0
ła i uczyła się ta pierwsza wielka barwach narodowych. To obozy

dzy'dla kobiet. kraju, by tu nad tem wileńskiem
Ale poza temi czysto fizycznemi morzem rozbić swoje namioty,

trudnościami, ileż nastręcza się in=' Wkrótce też wkraczamy na te-
nych! Jakaż sceptyczna ironja w: ren wsi Kupy. Doznaję miłego ździ-
stosunku do niej profesorów! Jest «wienia. Przygotowana byłam na uj-

będzie licencjat
Przypadkowe spotkanie przyszłe- zarówno w pracy naukowej jak i w

go swego męża u prof. Kowalskiego, życiu domowem, a przyjście na

to jedyny może promień czysto oso- świat pierwszej córki trudności te

bistego szczęścia w jej dotychczaso- mnoży. :

wem bytowaniu w stolicyFrancji | Marja Curie sama ją obszywa,
ale szczęścia jakże istotnego, jakże „ama robi buciki skórzane... W, Pa-

wielkiego w je; własnem tego szczę- ryżu slała służba jest kosztowna,
ścia rozumienitt. 1

To nie flirt, mówienie sobie naj- nych, a zarównu Piotr Curie, jak je-

nych jedynie dla tego, że wywołuje jątku
je czysto zmysłowy pociąg, parali- Wielką pomocą będzie
żujący ośrodki krytycyzmu, objawy z czasem wspólne zamieszkanie 

 

tak często niestety towarzyszące teścia (po śmierci żony) wraz z mło-

stosunkom młodych zakochanych. dem małżeństwem. Od tej pory
Marja Skłodowska mie była ładną, starsza córeczka Irena majuż. za-
nie starała się nigdy, aby być ujmu:  pewnioną i mądrą opiekę domową,

jaącą i wywoływać wrażenie; małżeń-. Ale ta opieka wywrze wpływ decy-
' stwo Curie to związek dwuch istot, dujący na charakter narodowy jej
dążących do wspólnego celu, a ce- dzieci
iem tym, to poszukiwanie prawdy Mimo całe jej wielkie przywiąza-
naukowej i szczęście ludzkości, ‹ nie do kraju i narodu własnego, Ma-

Nie przeciętnym mężczyzną mu- rja Curie ujmuje ikwestję narodowo-
siał być i Piot: Curie, jeżeli umiał ści swych córek nawskroś racjona-
ocenić, kim istotnie była Marja listycznie, Pytana przez rodzinę, dla
Skłodowska. "kogo wychowuje córki, wyznaje

Zamążpójście nie rozwiązało trud. szczerze: „Mzjąc niezaprzeczalne
ności natury materjalnej, jakie życie prawo ru za nie i oj-
Lwciąż jeszcze na jej drodze,' czyzną szczęšliwą ojca, a nieszczę-

|
Następuje więc przepro- | na której terenie znajduje się schro--

| Idziemy raźnym krokiem i wkrót-'

pionierka zdobywania praw do wie- harcerskie, przybyłe z różnych stron'

DZIENNIK WILEŃSKI
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rzenie owej przysłowiowej nędzy
' chłopa kresowego, a zastałam domy
' schludne, obszerne, otoczone ikwia-
dami i sadami. Na dachach sterczą

' osobliwe gdzieniegdzie aleć zawsze
' kominy, może tyć, że przerobione
niezbyt dawno z pierwotnych ku-
rzem., Wstępuję do jednej z chat, wi-

"dzę nawet drewnianą, dość czysto
utrzymaną podłogę (aczkolwiek w
"innych chatach przeważają klepiska
gliniane) i maszynę do szycia w ką-
cie stojącą. Na wyrażone przezem-,
nie domniemanie, że obecność licz-

nych obozów ; schroniska szkolnego
przyczyniłą się zapewne do popra-
wienia interesów gospodarskich, sły.
szę odpowiedź nieoczekiwaną:
— „Ależ paniczka, taż to teraz

wszystko potaniało tu u mas, bo
zdaleka wożą i kartofli ; jajki i ma-.
sta!"

Nie bardzo uwierzyłam tym na-
rzekaniom. Bardzo być może, że
dostawcy z dalszych okolic ukróciły
jedynie nadmiernie wygórowane ce-
ny, wynikłe z dotychczasowego
zmonopolizowacia miejscowych pro-
duktów.

Pozostawiwszy za sobą , właści-
we osiedle Kupy wikraczamy nad
brzeg jeziora — i tu dopiero rzuca
się nam przed oczy wielka roztocz

wodna. Czy zawiodło ono w czem-
kolwiek moje oczekiwanie? Tak i
nie, Widziałem już w swem życiu
dużo jezior, tak naszych: Augustow-
skich, Suwalskich į innych, jak i
zagranicznych, spodziewałam się,
że 82 km? przestrzeni wodnej przy-
słoni 'm;j widok przeciwległych brze-
gów. Tak jednak nie jest. Narocz
mimo płaskich przeważnie i mało
zalesionych wybrzeży ujęta jest w
wązką, szafirową ramę dalekich pa-
górków leśnych. W  jednem tylko
miejscu, na grobli oddzielającej
wązkim pasem Naroez od sąsiednie-
go, może nawe. piękniejszego jezio-

ra Miastra, kresli się ną horyzoncie
wątłą przerywaną linją drzew, któ-
remi obsadzono drogę, wiodącą po-
przez ową žroblę drugiego schroni-
ska, zbudowanego przez Tow. Przy-
jaciół Naroczy. Nawiasem mówiąc,|
drugie to schronisko, o wiele mniej
mczęszczane od szkolnego, jest wła-
ściwie bardzo ładnie położonym pen|
sjonatem z czturopiętrową wieżycz-
ką, sygnalizującą wysoko ponad la-
sem swoją obecność.

Schronisko zaludnione jest gośćmi
poważniejszego autoramentu:  od-
chodzi bridge, tańce przy gramofo-
mie, mniejsza dbałość o sport, a
większa o wygody mieszkańców (za
4 zł. dziennie). ;

Po tej dygresji, ma którą pozwo-
liłam sobie z racji skojarzenia my-
ślowego, gdyż wiedziałam je dopiero
w dniu następnym, wracam „do wla-
ściwego puniktu mojej drogi tj. do
Schroniską szkolnego, a raczej pół-
mocnego brzeżu jeziora, nad klórem
„widnieje już nieopodal duży drew-
niany budynek. nowoczesnej pudeł-
kowatej konstrukcji. Posuwając się
wzdłuż piasczystych kolein napoty-
kamy naszą znaną nam już gromad-
kę. Rodzina widziana w Łyntupach
znacznie nas wyprzedziła, bo oto
całą czwórka krząta się żwawo,

czych futerałów — z pod ziemi wy-
rosły bowiem dwa oliwkowe namio-
ty i dwa duże kajaki. Zaintrygowa-
me jeszcze więcej, przystajemy i za-
wieramy bliższą znajomość, Tak
"więc to prawdziwy camping. Prócz
wymienionych namiotów z nieprze-
makalnego płółna z okienkiem i
ażurowemi drzwiami, zabezpieczają-
cemi od komarów (tiulowe zasłony)
— osada wyposażona jest w 4 mate-
race, tyleż poduszek (wszystko na-
dmuchrwane) i śpiworków, a przede-
wszystkiem rzucają się w oczy owe

przecież pierwszą, która  2бамаб| nnn WRZ Z O OOOO
śliwą — matki, wolę dać im Fran-
cję', Odpowiedź ta może nas zabo-
leć. Jesteśmy przyzwyczajeni do
szumnych frazesów, do romantyczno

' tragicznych splotów i konfliktów li-
terackich. Ale spójrzmy prawdzie w

"oczy: Czyż Curie - Skłodowska

'wynarodowienia, a właściwie stwo-

| waśi, ale tych drobnych, tych naj-
mniejszych i nieuchwytnych, na ja-

| kie składają się Ziemia i Lud Polski?
Marja Curie w tem jasnem posta-

CY KOBIEC
 

№ najbliższym czasie odbyły się
I astęj ięd 8

dwa kajaki, również gumowe, przy; pasywna o as
których montowaniu pracują wla-|
śnie ojciec i dwóch synów. 26 — 27 czerwca — w Londynie,

Państwo B.. warszawianie, wę-, Doroczna Konferencją Międzyn. Unji
drują tak rokrocznie, koczując z Kobiet . rolniczek,
miejsca na miejsce, Wszyscy CZwO-|

ro są zapalonymi žeglarzami. W tym gres Międz. Rady Kobiet. Na 3 po-
sezonie zwiedzili już jeziora Suwal- siedzeniach publicznych miały być
skie i Augustowskie zaś nad Naro-| omawiane następujące zagadnienia:
czą pani B, ma «amiar osiąść na dłu-| Prawo kobiet do pracy; Niektóre
żej, aby dzieci nie zmęczyć nadto tą formy niewolnictwa; Pewne postacie
włóczęgą. Pan B. wraz z bratem! prac Komisji į Instytutu Współpracy
wyruszy jednak dalej jednym z ka-| intelektualnej, Bezpieczeństwo zbio.
jaków, mając rozległe bardzo pro-|rowe i organizacja pokoju — Pokój
jekty na różne rzeki i rzeczki, które przez wychowanie; Zbliżenie klas i

2 — 12 lipca — w Paryzu, Kon-'

ale już nie kołę walizek i tajemni=

z Naroczy w świat daleki prowadzą
Stojąc już prawie u bramy Schro-

miska szkolnego, żegnamy sympa-
„tyczne to grono, aby wkroczyć
wreszcie na właściwy, — рагКа-
mem. ogrodzony, krzewami, kwietni-

| kami ; warzywnikami pokryty te-
ren,

Stanąwszy przed gmachem
głównym (kuchnie i jadalnie, jak
"również budynek żospodarski stoją
oddzielnie), odszukujemy Zz łatwo-

ścią komendę drużyn żeńskich na-
uczycielskich. Okazuje się, że są to
znów osoby znejome, spotykane na

różnych zjazdach i kursach nauczy-
cielskich.

Drużyn jest dwie, po 30 osób w
każdej, same nauczycielstwo, zebra-
ne z całej Polski. Reprezentują tu i
Lwów i Kraków, Katowice i Po-|
znań, Pomorze i Stolicę, Grodno i
Suwałki, no i oczywiście Wilno.
Celem obozu jest przygotowanie

, tych bo młodych, ale czynnych już
, nauczycielek d» prowadzenia pracy
, harcerskiej wśród młodzieży szkol-
„mej. Oczywiście same ochotniczki.
Nikt nie wywierał na nie żadnego
przymusu. Praca szkolna pouczyła;

„je, jak wielką vomocą w dziedzinie
„ wychowawczej może być organizacja
| harcerska.
| Jest to więc materjał wyborowy,
ale i zadanie ma on trudne do speł-
nienia, gdyż czas ściśle określony,
jograniczony do trzech tygodni, mu-
si wystarczyć na opanowanie nie-
tylko teoretyczne, ale i praktyczne
całego kursu harcerskiego To też

„wszyscy, a raczej wszystkie, zarów-
no korpus instruktorski jak i uczące
się, pracujące sorliwie od 6-ej rano
os wieczcerem. Zaraz po wyj-
ściu z namiotów gimnastyka, kąpiel,
po śniadaniu wykłady teoretyczne,
poobiedzie gry sportowe i ćwiczenia
harcerskie w terenie, wieczorem
praca samodzicina i gawędy obo-
zowe.

 

same druhny założyły obóz, to zna-
czy rozpięły namioty w liczbie 5-ciu
'w tem 4 mieszkalne, zajęte przez
zastępy i jeden wspólny, świetlica,
służąca na wysłady i rozrywki w

| razie niepogody. Wszystko to razem
otoczone wspólnym płotkiem brzo-
zowym z ozdokną bramką wejścio-

| wą u szczytu której wita nas hasło
harcerskie „Czuwaj'”, oraz ornament
wyobrażający wschodzącą tarczę
słoneczną z promieniami, zapewne
wykonanie jakiejś podhalanki,
№ namiotach: porządek wzorowy

łóżka, jak zresztą wszytsko, co się
lu znajduje, są własnej roboty, zbi-
te z desek i opołów, pozaściełane w
idealną  „kostkę”*, Stoliki, ławy,
wieszaki, stołeczki do siedzenia
(wynalazek nicopatentowany jesz-
cze) — są na jednej nodze, wszystko
czego wymagają kulturalne przy-
zwyczajenia znajduje się tu, zgro-
madzone na minimalnej przestrzeni.
A mimo to panuje tu harmoniai
współżycie niczem niezakłócone, Z
powodu wielkiei oszczędności czasu,
sprawa odżywiania nie wchodzi w
zakres prac kursu, wszyscy stołują
się w kuchni schroniska, wydającego
obiady, śniadaa:a, podwieczórki i
wieczerze w cenie 2 zł. dziennie —
dla młodzieży. Inni goście i zespoły
prywatne (było w tym czasie 130
stołowników) płacą nieco drożej,

Korpus instruktorski składa się
lz pięciu osób: p. R. (z Pińska), głów-
| nej kierowniczki przybyłej tu z 6-0
„letnią córeczką Różyczką, dwóch
pań Sz. z Poznania i pp. H. 1 K Zz

 
dostępna dla. ludzi bardzo zamoż- mogłaby uchronić swe dzieci od | Wilna.

Atmosfera, panująca w tym że-

oczywistszych absurdów, wybaczal-. go ojciec — emeryt, . żadnego ma- 'rzyć dia nich prawdziwą atmosferę!spole,przedziwnie przyjazna, ota-
osobistego mie posiadają. narodową, na którą składa się tyle |cza natychmiast każdego, kto się

dla niej różnych czynn*ków nietylko dużej dostanie w jej zasiąg. Mogłyśmy to
| stwierdzić zaraz pierwszego dnia,
_przy wieczornem ognisku, roznieco-
, tem na wzgórzu, tuż nad brzegiem
,szumiącego wciąż jeziora. Dookoła

W myśl zasad obowiązujących |

narodów przez

| ka ludowa. Beziobocie ; rozwój cy-
'wilizacji. Ponadto odbędą się posie-

dzenia Komiteiu Wykonawczego i
poszczególnych Komisyj, М. in. prze
widziane są referaty w sprawie:
Bezrobocia młodzieży, Rozbrojenia
moralnego, Wychowania młodzieży
w. duchu pokojewym, Międzynaro-
dowego handlu bronią, Międzynaro-
dowych konwencyj w sprawach ali-'
mentarnych, Współpracy kobieti
mężczyzn w ciałach ustawodaw-

czych i administracyjnych, Ankiety
w sprawie kobiecych więzień, aresz-
tów i biur policyjnych, Instytucyj

' Echa ukraińskiego
|, WI pierwszych dniach lipca rb.
odbyt się w Sianisławowie ukraiń-

| ski kongres kobiecy, z którego po-
,aajemy niektóre, bardzo ciekawe,
, szczegóły.
+ Mianowicie jedna ze znanych
działaczek ukrarńskich, p. Wilde, w
reteracie swym pt. „Moralność ro-

dzinna i osobista, jako podstawa
pracy obywatelskiej”, rozpatruje
sprawy etyki csobistej, rodzinnej i
społecznej pod kątem widzenia in-
teresow narodu M

P. Figalówna nie zgadza się z
poglądami p. Wilde, że podstawą
ma być moralność narodowa. Za-
miast hasła „Ukraina ponad wszyst-
ko“, rzuca inne hasło: „Wszystko
dla Ukrainy”, —- Ukraina dla Boga”.

Delegatka z Przemyśla p. Du-
blaucewa uważu wydawanie ukraiń-

Prawo wyborcze dla kobiet
w Brazylji.

Rząd brazytysk; zatwierdził o-
becnie ustawę, przyznającą prawo
wyborcze kobietom. Udział w wy-
borach przysługuje każdej kobiecie,
która ukończyła 21 lat.

Nowy rekord kobiecy,

W! Darmsztacie Niemka Reitsch
į ustaliła nowy kobiecy rekord świa-
jtowy, długości Jotu na  szybowcu,
,Reitsch przeleciała bez lądowania
160 km.

Lucyna Kotarbińska. „Z za kulis teatru“

Wspomnienia i refieksje.

Miłą bardzo wiązankę wspomnień dała
Sz. Autorka o współpracownikach ś. p. mę-

za swego Józeia Kotarbińskiego podczas

jego sześcioletniego pobytu jako dyrektora

Teatru w Krakowie, Nietyiko jako dyrek-

torowa, lecz i jako współpracowniczka mę-

ża, dzieląca z nim trud ciężkiej i znojnej

pracy, znała doskonale artystów i artystki

i począwszy od największych do najskrom-

niejszych, więc w książce swej mówi o

wszystkich, Każdego darzy dobrem, ser-

decznem słowem, czci wielki artyzm jed-

| rel) podkreśla sumienną pracę innych.
Mówi jak w czasach niewoli artyści w Kra-

kowie wysilali się by dać społeczeństwu
polskiemu niezapomniane chwile wzniosłe

i cudne przeżyć w świątyni sztuki, jaką

byi w owe lata teatr.

Sześć lat spędziła p. Kotarbińska w
Krakowie, a całe 44, jak mówi, terminowała

ciwległy, pomimo, że byłą najspraw-
niejszą pływaczką wśród swych to-
warzyszy, zginęła w: krótkich a dla-
tego tak niebezpiecznych falach Na-
roczy! Chwilowy poryw wiatru, spo-
wodowany nadciągnięciem ciężkiej,
zimnej chmury, przewrócił na środ-
iku jeziora znajdującą się  flotyllę.

1 kajaków wysypało swe załogi
do wody. Wszyscy się uratowali
szczęśliwie — prócz tej jednej —
młodej nauczycielki z Warszawy.

| To też dopiero po poważniejszej
w nastroju gawędzie obozowej —

 
wieniu sprawy okazała się właśnie strzelających iskrami zarzewi za-| „o roli przyrody w życiu harcer-
prawdziwą Skłodowską i nie miej-
my jej tego za złe. Dała ona Polsce
swoją pracą i wszechświatową sła-
wą. daleko więcej, niż dwie wątpli-
wej narodowości kobiety,

Połowiczność nie leżała w natu-
rze Marji Skłodowskiej, tak . tak,
albo nie . nie, oto zasada jej życia
z którą, a może właśnie dlatego,
przeszłą przez nie zwycięsko.

M. Godlewska.

'siadły nietylko uczestniczki kursu
| nauczycielskiego, ale mnóstwo osób
| z innych ćwiczących się tu zespo-
'łów, jak: Żeglarski, Ligi Morskiej i
: Rzecznej, tudzież osoby przygodne,
tak jak my, które w schronisku szu-
kamy nocleżu. Przed częścią oficjal-
ną gawędy toczyłą się rozmowa o

' wypadku, który ciężką żałobą okrył
; właśnie tegoż dnia zespół wioślarski
;,Ligi M. ; Rz. Jedna z uczestniczek
! Ikajakowej wycieczki na brzeg prze-

skiem'' zapanowal nieco weselszy
nastrój. 'Wywoiały go pieśni i pio-
senki regjonalne, śpiewane chórem

| przez młode głosy, dobrze już choć
przez tak krótki czas zharmonizo-
wane, po śpiewach nastąpiły tańce,
wykonywane w zaimprowizowanych
kostjumach, aby lepiej uwydatnić
„okalne właściwości pląsów. i

Na zakończenie dnia cały zespół
udaje się pod wyniosły sztandar, by
po wspólnej modlitwie oddać mu

 

Radjo i Kinemato-'
| graf, Intelektualna rola prasy; Sztu-,

EJ.
 

Międzynarodowe Kongresy.
poprawczych dla dzieci, Ochrony
dziecka przed zgubnemi wpływami
stałego bezrobccią rodziców, radja

"1 kinematografu
'  15—18 lipca — w Paryżu. Kon-
res soroptymistek.

| Gtównym zadaniem kongresu jest
wzmożenie poczucia solidarności
członkiń tej organizacji i propagan-
da tych klubów. W tym celu zostanie
wygioszony referat na temat: „Prze-

wagi państw  qosiadających kluby
soroptymistek rad państwami, które
podobnych klubów. dotąd nie zor-
sanizowaly. й

15 — 20 lipca — w Londynie. VI
Międz. Kongr. naukowej organizacji
pracy,

Kongres Chrześcijańskiej Unji Ko-
biet Trzeźwości.

Kongres powyższy ma poza pro-
pagandą trzeźwości odbyć wielką
manifestację na rzecz pokoju. #

30 lipca — w Londynie. Międz.
Kongres walki z alkoholizmem.

5 — 12 sierpnia — w Warszawie,
Krakowie, Katowicach i Gdyni:
II Zjazd Polakow z zagranicy.

W] związku z tym zjazdem prze-
, widywane są wycieczki: 1) do Gnie-
zną i jeziora Gopla, 2) do Wilna i

' puszczy Białowieskiej, 3) do Lwowa
i Zaleszczyk.

kongresu kobiecego.
skich pism alfabetem łacińskim za
karygoane, P. Sluzarewowa z Bu-

'czącza postawiła wniosek, by kon-
"gres ucnwalił bojkot mężczyzn, że-
niących się z, cudzoziemkami, W
odpowiedzi na to p. Załużna, Niem
ka, zamężna za  Ukraińcem, 0-
świadcza, że śluby Ukraińców z

cudzoziemkami nie zawsze są złe,
gdyż i cudzoziemka potrafi prowa-
dzić dom po ukraińsku i dzieci swe
odpowiednio wychować.
Posłanka Milena Rudnicka udzie-

liła wywiadu korespondentom jedne
$o z pism żargonowych na temat sto

sunków ukraińsko-żydowskich w Ma
łopolsce Wschodniej, w którym m.
in. powiedziała” „Ukraińcy uważają
żydów za element, który pomaga
Polakom w polonizowaniu miast i
wsi na ziemiach ukraińskich”.

Kobiety marynarzami.
‚ Niedawno opuścił Danję jacht,
udający się w yodróż do południo-

|wej Europy. Jacht nie różni się ni-
czem od innych statków, tylko ob-

sługa jego składa się wyłącznie z

kobiet i to jest jego oryginalnością.
Właścicielem jachtu jest mężczyzna,
duński miljoner który sądzi, że ko-
biety są lepszymi marynarzami od
mężczyzn.

niedostatecznej funkcji
katarze żołądka i jelit stosuje się naturalną
wodę gorzką „Franciszka - Józela*. Pytaj-
cie się lekarzy. 21783

ст сс

 

 

 

 

Z wydawnictw.
w teatrze, Szmat życia. Ileż musiała pomi-

mo wszystko mieć w tych latach cowil

ciężkich. Ile przykrych przejść i zawodów.

O tem nie wspomina jednak. Nie mówi o

tych, którzy jej jaką przykrość sprawili.

Książka jej to wspomnienie serdeczne i

jasne o tych wszystkich, których i my,

szeroka publicznośc, znaliśmy i podziwia-

liśmy przez długie lata. Witamy więc ich

w tej miłej książce z całą przyjemnością.

Cieszymy się z blizszego z nimi zbliżenia i

wdzięczni jesteśmy Sz. Autorce za wywo-

łane z pomroku lat postaci tych zwłaszcza,
którzy już odeszli w zaświaty, A wszyscy

ilu ich jest bliżsi nam stają się przez zapo-

znanie się z ich życiem, troskami każdego

z osobna i wszelkiemi dodatniemi stronami
ich charakteru. O ujemnych mowy iu niema.

3GGGOBOGGWYGÓŚ
Popierajcie Poiską!

Macierz Szkolną., 
„hold należny i przy towarzyszeniu
specjalnego śpiewu opuścić go na

forsownej pracy,
noc.

| Pomimo jaka
istotnie przemęczała zarówno  kie-
rownictwo jak : cały tem komplet
słuchaczek . praktykantek, myśl o
rychłym już końcu zajęć i odjeździe
w. powrotną drogę, napełniała
wszystkich szczerym żalem. Rozsta-
wano się z nadzieją, że stosunki na-

wiązane w tych tak wyjątkowo
sprzyjających warunkach, nie zo-
staną zerwane ; że wszedłszy do
wielkiej rodziny harcerskiej, druhny
nowo-kreowane na podstawie prac
i przyrzeczeń złożonych na ręce ko-
mendy, tem pewniej czuć się będą
ma swych szkolnych placówkach,
wiedząc, że mają poza sobą silne о-
parcie o całe sarcerstwo polskie, a
przed sobą wyraźny i miczem po-
ważniejszem, jak dotychczas, nieza-
ikłóconą ideę humanitarno. narodo-

| wych jego dążeń,
M.Godlewska. 

20 — 25 lipca — w Sztokholmie.

;
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"KRONIKA.
Przemysłowcy i kupcy litewscy w Wilnie.

(W. pierwszej połowie sierpnia

1. b, do Wilna przybywa po raz

pierwszy grupa przedstawicieli prze.

mysłu 1 handlu litewskiego w skła-

dzie około 25 osób.

„JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Śląsk, Podhale i Tatry: zachmu-

rzenie zmienne z przelotnym desz-

czem i skłonnością do burz. Cieplej.

Słabe wiatry miejscowe.
Małopolska wschodnia i Poku-

cie: przeważnie pochmurno z obfi

temi deszczami i skłonnością do

burz. Temperatura bez większych

zmian. Słabe wiatry z północy i

północo-zachodu.

Pozostałe dzielnice: pogoda sło-

neczna i bardzo ciepła z

skłonnością do burz w dzielnicach

wschodnich. Słabe wiatry, najpierw

z kierunków północnych, potem

miejscowe lub cisza.
LYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące

apieki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef 16-31, Frumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i Rostowskie-

go — ul. Kalwary;ska Nr. 31, Wysockie-

go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na .rzedmieśc.ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wizytacje pasterskie. W

dniu wczorajszym J. E. ks. Arcybi-

skup-Metropolita dokonał, wizytacji
pasterskiej w parafji rudziskiej.

Na tę uroczystość całe Rudziszki

brzybrały się w  odświętną szatę.

Przybyłego z Wilna Frcypasterza,

któremu towarzyszył ks. dyr. Ai.

Mościcki, powitano niezmiernie uro

czyście u bram triumfalnych, wznie-

sionych z zieleni i kwiecia na dro-

dze, wiodącej do kościoła.
Arcypasterz, po przybyciu do ko-

ścioła i odprawieniu tam nabożeo-

stwa żałobnego ża zmarłych parń-
fjan, udał się ma dziedziniec ka-

Ściejay, gdzie udzielił kilkuset wier-

nym Sakramentu Bierzmowania.
Następnie zaś dokonał wizytacji or-

ganizacyj miejscowej Akcji Katolic-
kiej.

Popołudniu opuścił FArcypasterz

miasteczko, żegnany  owacyjnemi

okrzykami przez licznie zgzomadzo-

nych parafjan.
W dniu dzisiejszym J. E. ks. Ar

cybiskup-Metropolita udaje się do

Pełukni a stamtąd do Rudnik, gdzie

przeprowadzi wizytacje pasterskie.

— (Centralna Rada Stow. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo, niniejszem oglasza že Msza

św. w dzień Patrona Towarzystwa

odprawioną zostanje w kościale O.

©. Misjonarzy w niedzielę 22 b. m.

Wycieczka

lekką |

 

'zwiedzi ośrodki przemysłowe ziem
. północno - wschodnich, a następnie
| uda się na teren województw cen:
'tralnych. Pobyt wycieczki w Polsce
potrwa około 7—8 dni,

jo godz. 9-ej, na którą zaprasza
| wszystkich gzłonków i sympatyków.

Zarząd.

| SPRAWY MIEJSKIE
|  — Urlepy w zarządzie miasta.
j Naczelny lekarz m. Wilna d-r. Nar-
kiewicz rozpoczął urlop wypoczyn-
kowy. Funkcję naczelnego lekarza
objął ordynator szpitala św. Jakóba
d-r. Budzyński.

Kierownik wydziału zdrowia i o-
pieki społecznej Zarządu miejskiego

jp. Jan Piątkowski rozpoczął urlop
wypoczynkowy.

į

— Delegacja skauta węgier-
skiego. W dniach najbliższych do

Wilaa przybywa grupa oficerów wę-

gierskich. Oficerowie węgierscy przy:

bywają w charakterze delegatów gł.

komendy skautów węgierskich ce-

lem zapoznania się z organizacją

harcerstwa wileńskiego. Gošcie po

jednodniowym pobyciu w Wilnie

udadzą się na pogranicze celem

zwiedzenia obezów harcerskich.
— Łódzka pieigrzymka do

Wilna. W początkach przyszłego

miesiąca przybywa do Wilna wielka

pielgrzymka mieszkańców Łodzi,

składająca się  zblisko pół tysiąca

osób.
Pielgrzymka przybywa specjalnie

dla zwiedzenia Ostrej-Bramy i wy-

słuchania Mszy św. u stóp cudo-

wnego obrazu Matki Boskiej Ostro-

bramskiej. Pozatem, jeżeli dopisze
pogoda, pątnicy odbędą pielgrzym-
kę do Kalwarii.

Łodzianie zabawią w Wilnie 2

lub 3 dni, gdyż zamierzają jeszcze

zwiedzić miasto i godne uwagi za-

bytki historyczne oraz udać się na
zwiedzanie bliższych i dalszych о-

kolic.
— Bezmyślność. Po dłuższej

przerwie w dniu wczorajszym zno-

wu pewtórzył się wybryk znanego

ziemianina p. Ch, który przed ho-

telem „Georges'a* rozrzucał pienią-

dze. Przed oryginalnym dobroczyń-

cą zebrał się tłum wydrwigroszów

i łobuzów, którzy z rąk a nieraz i

kieszeni wyrywali p. Ch. pieniądze.
* SPRAWY SANITARNE.

Lustracje Sanitarne wy
twórni wędlin. W Wilnie przepro-

wadzana została pierwsza lotna lu

stracja sanitarna wytwórniwędlin.

Lustracja wypadła pomyślnie,

gdyż komisja zdołała stwierdzić, iż 

Z MIASTA.

 

AL JOLSON

PI]. „sescewzóczęci”

(ELI
KIŃO-REWJA

„COLOSSEUM

Nie zważając na sezon letni demonstrujemy j © dnocześn

„ZLE KOC
W rol. gł MAUREEN O'SULLIVAN (bohaterka „Tarzana*) FRANCHOT TONE (z filmu „Tańcząca Venus*)

Ceny miejsc od 25 gr.

Ceny od 25 gr. — Największy niesamowity

ZIE ZW
Udział biorą: Irena Grzybowska, Trio

Reżyserji amerykańskiego RENE CLAIR, słynnego
Milestone. (Przypomnijmy sobie „Na zachodzie
bez zmian*). Bajeczne melodje. Doskonałe po-

mysły. Nad program: Aktualja i dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 groszy. Sala dobrze weniylowana.

żny film nowoczesny. Rewelacyjna rewja. Upojne plosenki. Zachwycające tańce.

film doby obecnej mrożący krew w żyłach

aWyspa zatraconych dusz»
Lejia Hyams, największy tragik świata Charies Laflon | słynny amant Ricard Arlen.

NA SCENIE: Całkowicie nowe barwne widowisko p.t. „JAK TO DAWNIEJ W POLSCE BYŁO,
Grey, Stanisław Janowski,

Zygmunt Winter, L. Łukaszewicz, Duet Wańkowiczówna I Ron-Valt. Ujrzymy: WESOŁĄ

AKCJĘ KOMĘDJOWĄ, TANIEC I ŚPIEW. +

_ DZIENNIK BILCEŃSKI :

Skutki silnych upałów. |
W związku z silnem; upałami Kaz, Milycz. Na prowincjizanoto-

ustatnio zanotowano w mieście oraz wano 6 wypadków porażenia,
na prowincji kiłka wypadków pora-
żenią słonecznego.

wileńskie wytwórnie wędlin prze-
strzegają przepisy sanitarne zarówno
przy samej fabrykacji wyrobów wę-
dliniarskich jakoteż warunków loka-
łowych.

— Dalsze bankructwa przed
siębierstw. W dalszym ciągu ban-
kructwa śród kupców są na porząd-
ku dziennym. Jak wykazują ostatnie
dane w miesiącu czerwcu złikwido-
wało się aż 8 przedsiębiorstw han-
dlowych, 3 przemysłowe i 4 rze-
mieślnicze. W tym samym czasie
Wiinu przybyło wprawdzie 11 no-
wych sklepów. Są to jednak prze-
ważnie drobne przedsiębiorstwa o
charakterze sezenowym, jak: sodo-
wiarnie, owocarnie i t. p.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Krótkotrwały strajk powsta-

ły na tle niewypłacania przewidzia-
nych umową zbiorową stawek za
pracę zatrudnionym przy budowie
pawilonów Targów Futizanych w

j Wilnie cieślom, strajk został na sku-
tek interwencji Ch. Z. Z. Ciešii
Centrali Ch. Z. Z., po pięciu godzi-
nach w dniu 18 b. m. zlikwidowany
ze względu na przyjęcie przez pra-
codawców żądań robotniczych, a mia-
nowicie: wypłacenie wszystkim re-
botnikom wynagrodzenia według
ustalonych umową zbiorową norm,
poczynając od dnia zatrudnienia do
dnia ukończenia robót i zapłacenia
za strajk. Pracodawcy zgodzili się
również na kontrolowanie czasu pra-
cy i wypłat przez przedstawicieli
Ch. Z Z. Cieśli.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Chrz. Zw. dozorców domo.

wych. Wybrany w dniu 16 lipca r.
b. na ogólnem zebraniu członków
Zarząd Chrześć Zw. Zaw. dozorców
domowych w Wilnie ukonstytuował
się w dniu 17 lipca r. b. w ten spo-
sób: stanowisko prezesa objął—Mo-
krzycki Dominik, stanowisko wice-
prezesa Bstorewicz Wiktor, funkcje
skarbnika Pleksandrowicz Wincen-
ty, sekretarza zarządu Misiewicz Wa-
cław. Obowiązki ławników zarządu
będą spełniać: Juljan Wasilewski,
Stankiewicz Władysław i Mokrzecki
Paweł.

!

— Wynik zbiórki ulicznej. Ko-
mitet Rodzicielski Szkoły Powszech-
nej Nr. 21 w Wllnie podaje do wia-
domości, że zbiórka uliczna na rzecz
niezamoznej dziatwy Szkoły, która
odbyła się w dniu 15 lipca, przy-
niosła 90 zł. 26 gr. 
(słynny bohater f. „Sonny Boy“) w Jego naj-
nowszej kreacji nagrodzony złotym me-

le z Warszawą najnowszy potę-

HANA::

Genjslna obsada aktorska mistrz tortu
i sensacji Bela Lugosi, kobieta-wampir

IERZĘTA
Bronisław Borski,

 

 
 POKÓJ strażak clągle uciebie

i Mieszkania |
Oszczedna gospodyni l i okoj i | z osobnem wejściem u- PRAWE To cić biz:

kupuje mydło | wszelxie dodatki do "P ZZ, | meblowany do wynaję- aczeństei proszę pa-

prania w polskim składzie aptecznym MIESZKANIE każ Portowa 19! m. 11 ni, M

farm Władysława Trubiłły Ma pokoi, kuchni, SE, śr. 2 Kaarp „Jak te: :

° trycznością, werandą i р З, = arysie: — Przecie:

Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej). ogródkiem. ul. S KE Kan kana ama E pali się pod bla-
skiego 40. 817— <hą.

Tamże woda kolońska na wagę 48 przecudaych
zapachów. Pani:

 

 

MIGNON G. EBERHART "LIL 20)—

Biala Pa p ug a.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

Gość przysunął sobie stoiek, ja usiadiem na pryczy. Położywszy ka-

pelusz na ziemi, rozpiął płaszcz i wydobyi złożony papier, Brodę miał

stanowczo га małą, a oczy tak bystre, że zdawały się obejmować za

jednem spo:rzeniem całą celę drzwi, kratę, pryczę, papier i moją osobę

ze wszelsieiai szczegółami, a jednocześnie jakby na nic nie patrzyły.

Pomimo to spoglądałem na niego Z sympatją. Papier był to list od Sue

Tally, krotki, iecz przyjazny.
„Cóż za nonsens, że pana aresztowali! Pan Lorn wie o wszyst-

kiem i „ostara się panu »omóc. Jestem oburzona!”

Pismo energiczne i ładne świadczyło 0 pośpiechu, wzburzeniu i

zniecierpi wieniu. Chciała mnie ratować! Jakże jej byłem za to

wdzięczny Ale czułem, że Lorn obserwuje bacznie grę mojej twarzy,

chociaż pe**rnie przyglądał się kratom-w oknie

— Puna Tally jest bardzo dobra — rzekłem. chowając list do

kieszeni. ' | ;

СЫгхакла! 1 зрибсй осху Ки ройойхе, w. miejscu, gdzie opierały

się moje nogi. i

—Paana Tally uważa, że pan tego nie zrobił
— |-«a rację — potwierdziłem z uśmiechem.

— Ja, po zbadaniu całej sprawy, skłaniam się do tego samego zda-

nia — ciągaął ostrożnie Lorn. — Cały szereg ciekawych danych, o któ-

rych się ud niej dowiedziałem, może świadczyć — ja tylko tak mówię

„może' — może świadczyć o pańskiej...

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI

Przezc rna.

RÓŻNE. :

 

Teściowa śmiertelnie

Wczoraj nad ranem w domu nr.5
W. Wilnie w godzinach południo- przy ulicy Gęsiej rozegrał się po-

Porazeniu w wych mieliśmy wczoraj w cieniu nury dramat. W domu tym zamiesz-
Wilnie uległa Marja Przetakowa i 30" Celsjusza.

rpooppsspspss>wa wraz ze swym zięciem, Włady-

kiwała 52-letnia Marja Miciewiczo

3 sławem Bobrowiczem,

ieair I muzyka  |acóecką o o:
— miejski feat Letni w ogrodzie po- Córka Miciewiczowej, t. zn. żona

Bernaróynskim. dziś o godz. ou wiecz. Bobrowicza zmarła przed jedenastu
przedostatnie przedstawienie Koinedji iran” mjęsiącami wskuteknielegalnej оре-

oraz jego ma-

Ponury dramat rodzinny na ulicy Gęsiej.
zraniła swego męża.

racji, dokonanej, jak twierdzi Micie-
wiczowa, na żądanie męża, który
nie chciał mieć więcej dzieci.

Od tego czasu datuje się niechęć
Miciewiczowej do swego zięcia, któ-
ra wciąż zarzucaiamu, że jest wła-

ściwym sprawcą śmierci jej córki.

bobrowicza to .boiało tembardziej,
że barazo kochai zmarią

bobrowicz przez dłuższy czas
cuskiej, L.

HANDEL I PRZEMYSŁ. mną ozenić' w wykonaniu doskonale zgra-
nego zespołu, z udziaiem artystki leatru

hatowickiego, p. 4. barwińskiej, ktora w

sztuce tej kończy swe gościnne występy, a

Jerzy wWoskowski  pożeśna publiczność
wiienską. Ceny zniżone,

Jutro, po raz ostatni „Musisz się ze
mną ożenić.

Najbliższa  premjera w Teatrze
Letnim. W sobotę wejdzie na afisz dosko-
nała tarsa w 3-ch aktach p. t. „Zgorszenie
publiczne.

— Teatr muzyczny „Lutnia'. Celem
uprzystępnienia szerszej publiczności pozna-
nia utworu muzycznego Lehara „Paganini,

hierownictwo teartu daje dziś tę operetkę

po cenach propagandowych Zz udziaiem J.
Kulczyckiej i K. Fetera.

— „Katia tancerka”. Najbliższą premje-
rą będzie świetna operetka Gilberta „Katia
tancerka, która ukaże się w najbliższą so-
botę w opracowaniu reżyserskiem K, Wyr-
wicz - Wichrowskiego.

Role główne spoczywają w rękach J.
Kulczyckiej oraz Petera, Pozatem w ope-
retce tej biorą udział: Łasowska, Rewkow-
ski, Szczawiński, Wyrwicz - Wichrowski i
inni, W akcie l-szym zespół baletowy wyko-
na efektowny taniec rosyjski. Nowe deko-
racje i kostjumy dopełniają artystycznej
całości.

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 19-go lipca.

6.30: Pieśń Muzyka. Gimnastyka. Dzien
nik poranny. Chwilka pań domu. Rozmaito-
ści. 11.57: Czas. Hejnał. Wiadomości met.
Przegląd prasy. 12.10:
(płyty). Dzien. poł. 13.05: Audycja dla dzie-
ci, 13,20: Koncert Wiad. eksportowe. Giełda
rolnicza. 16.00: „Szalapin* słuchowisko mu-
zyczne. 17.00: „Messire Thadėe“ — repor-
taż z uroczystości Mickiewiczowskich w
Paryżu. 17.15: Recital fortepianowy. 17.45:
Pieśni amerykańskie. 18.00: „Jaja, produkt
pożywny i tani”, 18.15: Słuchowisko. 19.00:
„Kwoka, herod-baba czy tylko kobieta”
felj. 19.15: Recital organowy. 19,40: Muzy-
ka z płyt, Wiad. sportowe, Wil, komun.
sportowy. Myśli wybrane. Wil, wiad. kole-
jowe. 20.12: Muzyka lekka. Dzien, wiecz.
21.00: Trąbka i capstrzyk w Gdyni. Codz,
odc. pow. 21.12: Koncert popularny. 22.00:
„Prusy Wschodnie wczoraj, dziś i jutro”
feljj Koncert życzeń (płyty). Kom. met.

Z ZA KOTAR 5TUDJO.
Audycje wileńskie,

Prasowity dzień będzie miała roz-
głośnia wileńska dzisiaj, 19 lipca, gdyż daje
tego dnia szereg audycyj własnycu, A więc
© godz. 16 — w studjo wykonane bedzie
słuchowisko muzyczne p. t. „Szalapin”, iłu-
strujące poszczególne etapy kaujery mu-
życznej znakomitego artysty, Opracowali je
na tle' muzyki z płyt pp. Antoni Konce-
wicz i Jerzy Zapaśnik.

Naoczny świadek uroczystości, które
odbyły się w Paryżu z racji stulecia „Pana
Tadeusza", Antoni Bohdziewicz, nadesłał
ciekawie opracowany reportaż z przebiegu 

 — Marysiu, ten

tego Święta, w którem m. in. wziął udział

i RSSEK TOORA ADNKANIAPR   

 

Verneuiia p. t. „WMiusisz się ze;

 

Muzyka popularna :

Niebezpieczna pułapka
na ul. Mickiewicza.

Tuż przed wejściem do domu
Nr. s przy ul. Mickiewicza, naieżą-
cego ao banku Ziemskiego, od pew-

Lego czasu uiozono misterną puiap-

: ке па licznych przechodniów.
| Na samym środku  cnodnika
| Pekla płyta petonowa, zakrywająca
otwor mieszczący armaturę jakiejś

imstalacjį podziemnej, Fowstaią z ite-
go powodu dziurę pokryto utamkiem

innej piyty.

Utoż ta prowizoryczna pokrywa,
wystająca wysoko ponad poziom
chodnika, jest istną puiapką na lu-
dzi, którzy potykając się o nieocze-
kiwaną przeszkodę, wywracają się,
obrywają obcasy i t. p, i jedynie

Upatrzności zawdzięczać naieży, że
do tej pory, obeszło się bez poważ-
niejszych wypadków.

Miejsce to jest niebezpieczne
zwłaszcza wieczorem i w nocy;

śdyż w tym czasie jest zupeinie nie-
‚ dostrzegalne.
| Mimo to, iż publiczność klnie i
: zanosi skargi do różnych wiadz, do
_ tej pory tak mi.imalnej naprawy nie
dokonano,

Czemu przypisać to karygodne

lniedbalstwo/ ' K.

Prezydent Republiki Francuskiej. Reportaż
ten p.t. „Messire Thadće' usłyszymy przed
mikrofonem wileńskim w czwartek o g. 17.

Sympatyczny speaker naszej rozgłośn:
p. Jerzy Zapaśnik wystąpi tym razem w
charakterze feljetonisty radjowego. Jako
feljetonista obrał sobie temat równie
wdzięczny jak i niebezpieczny — damy
kresowe. Tytuł feljetonu obiecujący: „Kwo-
ka, herod-baba czy tylko kobieta?“. No,
no, posłuchamy, powi sobie radjosłu-
chaczki, skupiając się przy odbiornikach
o godz. 19.

Wreszcie o godz. 19,15 utalentowany
mistrz organów prof, Władysław Kalinow-
ski daje koncert, który transmitowany be-
dzie z Wilna na całą Polskę.

Koncert piątkowy.
O godz. 22,12 pogadanka muzyczna prof.

R. Chojnackiego rozpocznie koncert sym-
ioniczny, transmitowany z Warszawy, w
którego programie znajdują się m. in:
„Warjacje symfoniczne“ Cezara Francka i
R. Wagnera „Wistęp do misterjum Parsifal“.
Wśród wykonawców widzimy nazwiska
świetnego tenora Ignacego Dygasa i znanej
pianistki Velty Vait. 

OWEJ

cierpiał, aż wreszcie postanowii po-
rzucić . mieszkanie teściowe, i za-
mieszkać osobno, W. tym celu wy-
najął sobie pokój i wczoraj nad ra-
nem zaczął pasować rzeczy,
W pewnej chwili, kiedy Bobro-

wicz pochylił się nad walizą, Mucie-

wiczowa chwycHa nóż i z całej siły

wbiła go zięciowi.
Bobrowicz wybiegł na podworko

i z okrzykiem „ratujcie!' padł nie-
przytomny na ziemię, Wezwane po-

gotowie ratunkowe przewiczło go
w stanie ciężkim, do szpitala żydow-
skiego, gdzie lekarze orzekli, że stan
jego jest bardzo ciężki — prawie
beznadziejny.

Miciewiczową aresztowano,
IW| czasie przesłuchania teściowa

oskarżyła jeszcze swego -zięcią O to.
ze okradał magistrat, gdzie pracuje
w charakterze Ślusarzą na miejskich
robotach wodociągowych.

Miciewiczową osdzono narazie w
areszcie centralnym. Dziś zostanie
ona przekazana do dyspozycji władz
sądowo-śledczych.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Krwawa bójka w barze. W barze

przy rogu ul. Tartaki i Ciasnej wynikła
krwawa bójka pomiędzy kilku bies.adni-
kami. W trakcie bójki zostali dotkliwie
pobici Adam Mackiewicz (Tartaki 24) oraz
Wiładysław Szamotowicz (Miłą 2). Sprawcy
pobicia A. Rynkiewicz (Szkaplerna 42) oraz
Bronisław Gryganis zostali zatrzymani,

W czasie bójki, której kres położyła
policja, urządzenie piwiarni zostało czę-
ściowo zdemoloware.
— eroryzuje całą kamienicę. Sara

Kacew (ul. Żydowska 8) zawiadomiła po-
licję, iż zamieszkały w tymże domu Salo-
mon Garber, człowiek bez określonego za”

jęcia, teroryzuje całą kamienicę.
Poprzednio napastował mężczyzn, gdy

jednak pewnego razu jeden z iokatorów
domu tak dotkliwie go pobił, że musiał
przebyć dwutygodniową kurację szpitalną,
zmienił taktykę i zaczął napastować ko-
biety, Wczoraj kolejną ofiarą jego napaści
padła wspomniana Sara Kacew, którą na-
patnik, grożąc brzytwą, dotkliwie pobił i
pokopał nogami w brzuch.

Przeciwko Garberowi wszczęto docno-
dzenie.

WYPADKI
— Zamach samobójczy pijaka. Smach

Józef (Targowa 21) w stanie nietrzeźwym
usiłował popełnić samobójstwo w bramie
domu Nr. 53 przy ul. Zawalnej, zadając so-
bie rany nożem w okolicę serca. Pogoto- wie Ratunkowe odwiozło Smacha do szpi-
tala żydowskiego.

Potrzebne letnisko
dla jednej osoby przy
dworza w ładnej miej-
scawości, koniecznie w
pobliżu lgsu | wody
Dobre odżywianie i przy
małej rodzinie. Oferty:
Zakretowa 11—1.

AAAAAAAAEOAAAAAAAŁAAAANI

Biuro pośrednictwa
u wróżki.

— Mąż panią zdradza.
— Hm.. €zy pani przy-

padkien nie rozłożyla
kart odwrotnie?

Ai ika

Kupno
Sprzedaž

Ładna posesja

8000 m* parku, dwa do-
my, 15 minut od ce -
tram miasta tanio do
sprzedania w całości lub
częściami. Adres w Ad-
ministracji.

[AAris]

855  

Dom drewnlany sprze-
dam na rozbiórkę. Tar-
taki 18 — 4. Informacje
codziennie od 3—4 godz.
popołudniu.
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Nie zna jej.

Oskarżony odpowiada
przed sądem za ciężkie
pobicie żony

Sędzia:—Czy oskkrżo-
ny może powiedzieć co
na swoją „obronę?

Oskarżony: — Czy pen
sędzia zna moją żonę?

Sędzia: — Nile.

Oskarżony: — No, to
„proszę nię nle mówić |

RÓŻNE

p —

Ochmistrzyni wykwal.fi-
kowana poszukuje posa-
dy. Wyrabia, masło na
sprzedaż, zna się dosko

RE kadr ATA

Na wiecu B. B.

—Mówca:Proszę pań
stwa uspokoić się, gdyż
sam nię słyszę tego co
mówie.
— Głos z sali: Nie pan

na tem nie stracił.

<YYVYVYYYYYVYVYYYYVYVYYVYT)

Potrzebni współ-
pracownicy

POLACY, UZDOLNIENI,
z odpowiedniemi reko-
mendacjami i niewielkim
kapitałem 1—5 tys. zł.
dla skupu ziemiopłodćw
do chrześcijańskiej fa-
bryki konserw. Ofertv z
życiorysem adresować
do Redakcji „Dziennika
Wileńskiego" pod „Skup
Žiemioplodėw S, K."

Odciął się.
Pan Kropka sprzecza
się ze swym przyjacie
lem, panem Przecinkiem 

cię za mądrego człowie-
ka. Okazuje się, żeśmy
się obaj mylili.

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodow.
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zat'u-
dnienie, chocizżby cza-
sowego w Wilnie i na
prowineji dła bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia — przyjmuje
Ad -Inistraceja „Dzienni-
ka Wilefsklago“. gr.

a

Nie udało slę.

Spotykają się dwaj
studenci:
— (Coś taki zmartwio-

ny?
— Mam pecha.
— Co się stało?

— Pisałem do ojga z
prośbą, żeby mi przysłał
pieniędzy na zapłacenie
krawca Wyobraź sobie,
że ojciea przysłał mi za-  

Lepsze czasy.

Żebrak: Panie łaskawy,
wspomóź pan biedaka,
mam żonę, dawniej do-
brze mi się powodziło.
— Każdy tak mówi,

kto się ożenił..

TUSS,

«н
DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE

i[>
BROSZURY

Barisas
WYKONYWA

DRUKARNIA

l. TRIER YÓSKIKGO
Siostowa uł. Fr.1.

Teieion 12-44.
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— lv? ,
— ©О pańskiej niewinności, Śledztwo może wykazać, że pan jest

zupełnie szysty. Ale dobrze będzie... — Spojrzał na mnie jakby wprost
i dokończ,: niespodziewanie — dobrze będzie zacząć od zupełnej pew-
ści. Ja twierdzę, że pan jest niewinny.

Wstaiem
|, — No chyba. Ja tego człowieka nie zabiłem Nie widziałem go

nigdy w życiu! į
— Spokcynie, spokojnie! Ja wcale pana nie posądzam. Siadaj pan.

Proszę, siadaj pan. — Popatrzył na mnie z powątpiewaniem i ciągnął
dalej: — Omówmy rzecz spokojnie. Powiem panu cdrazu, że po rozmo-
wie z panią Tally, sprawa wydała mi się do odrobienia. Panna Tally

poleciła mi się z panem zobaczyć; poleciła mi pana ratować. I dopraw-
dy wierzę, że tu się da coś zrobić. — Usiadłem, a on rzekł, — Ano,
właśnie, panie! Bądźmy spokojni. Przedewszystkiem zapytam, czy pan
zechce Poza z. mojej pomocy?

— Człowieku, czyż mógłbym sobie pozwolić na grymasy?
Uśmiechnął się słabo. RU
—Nie — potwierdził, tak jakbym wymagał odpowiedzi. — Jak to

dobrze, że pan nie traci fantazii. Pan bardzo wpadł, o bardzo!
Nie potrzebował mi tego przypominać,
Rzekłem uprzejmie:
— Jestem panu bardzo zobowiązany za obietnicę pom órejI ę ocy, której

doprawdy barizo potrzebuję. Ale co tu można zrobić? :
JE e" dobrze pannę Tally? `
—O,nie! Musiała panu chyba opowiedzieć, żeśmy się poznali do-

piero wczoraj i w jakich okolicznościach!? is
— Alež naturalne! — Opowiedziała mi, jak to było z tem por-

waniem, tylko, że się spieszyia, a ja... — Ale mniejsza z tem. Pan ze-
znał przed policją, że podczas gdy pan był na podwórzu, niewidzialny 

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, "Wilno, Mostowa,

sprawca dał pięć strzałów rewolwerowych?

  

— Tak, pięć,
— Czy pan jest tego pewm
— Bezwzględnie NE; у
— Hml W

Przyjęcia,..
— Jaka możliwość?
— Że szósty strzał...
— Szóstego strzału nie było,

trzy razy na podwórzu..
— Nie mogłem odrazu...
— Właśnie. Stąd wniosek,

Pozostał szósty nabój,

wiedział, za co mnie aresztowano.
wyraźnego. Co takiego?

— To pan nie wie?

 — Hal №
Idzie o to,
wiedzą,

— Skąd pan to wie?

mowy,
— Zacny z pana człowiek — 

(d.

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, | |

— Nie wiem. Nie bądano mnie.
1 W, ale wcale nie
że ten mieczyk byi zabrany z pańskiego pokoj i

о L : pokoju Władze nco sądzić o pańskiem pozornie szczerem zeznaniu. аPrzewaža opinja, že to byt tyiko chytry fortel.

— Rozmewiałem z komisarzem,
zwoliłem sobie przedstawić mu się, j ūski А pew:

A e ę, jako pański obrońca. Dzięki -nej rzeczy, którą mu zakomunikowałem, dał się sktonić dodłuższej roz-

nale na kuchai, Nie-| — Zawsze cię miałem | miast gotówki zapłaco- CER AUISKIE
świeska 16—8. 858| zą idjotę — es muży: ny riełnadk. zę 3

WMEEESRZYTEREM| pp praeina OYpan Przecinek =" mialenų ANNA|Tas

 

lakim razie može sinie mylę. Ta možliwosė jest do
! i i Ы ! Likija

i

— Niewidzialny sprawca strzelił dwa razy do pańskiej latarki a
„ Później pan jeszcze został na podwórzu.

ek, że jeżeli., że gdyby w jego rewolwerzez › to spróbowałby jeszcze raz strzelić do pana,=Nie rozumiem, jakiby to mogło mieć
mnie stąd. Mord nie był dokonany z rewolweru.

związek z wydobyciem
Możeby m; pan po-

Loyschiem mówił, że znalazło się =

1 at

przekonywująca,

Narazią

który prowadzi śledztwo.  Bo-

rzekłem gorąco

c. a.)
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