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e poiRerlin 
' BERLIN. 20.7. — Teł. wł. — 
Ody po godz. 8-eJ poczęto wy
taczać z hangarów na lotnisku w 
Tempelhofie awkmetkł, mające 
w pierwszej sztafecie wzbić się 
w powietrze do rakru europej
skiego, siekł drobny deszcz I nie
bo było pokryte nisklemi chmu
rami. 

Policja powietrzna wyprowa
dziła na start pierwszą sztafetę 5 
najsfcriejszych maszyn. -Trzy 
R.W.D. 4, pilotowane przez por. 
Barana, T. Karpińskiego i por. 
Zwłrke oraz „Moth". Angifca 
Butlera 1 czerwony dwupłato
wiec akademików darmsztadz-
kich, 6terowany • przez Neiptfci-
gera — Ma na pierwszy ogień. 
Są to awionetkl o najsilniejszych 
motorach. „Moth" zaopatrzony 
Jest w motor OJpsy 12p HF- na
sze R.W.D. 4 w motory „Cłws" 
1Q5 HP., awlonetka darmsztadz-
ka w motor Oeneta 100 HP. 

Zegar wydzwania godzinę 9. 
Na dany sygnał pierwsi wyru
szają por. Żwirko I Butler, Nel-
mmger i nadążający za nimi Kar
piński 1 Baran. 

Polacy biorą kurs fcfeatałe do
kładnie na Brunślwlk. 

Raid Jest rozpoczęły. 
Podczas gdy trójka RWD'4 

! ich angielski i niemiecki współ
zawodnik nJkną w oczach na He 
chmur miejsce startu, zajmuje 
druga sztafeta konkurentów: An
glicy Carberry na monopfenie 
zaopatrzonym w motor Warner 
100 HP, kpt Broad aa Motn i 
motorem Oipsy 100 HP i Thorn 

na „Avlanle" z Ctmsem 104 HP 
oraz Niemiec Ancoeil na awione-
tce bawarskiej fabryki samolo
tów ruszają dokładnie z minię
ciem 46 minuty po pierwszym 
starcie. 

Co 4 mkwry wzbija sJe teraz 
w powietrze 5 samolotów. Lecą 
Niemcy, FrancuzL Hbzpanie, 
Szwajcarzy. 

W trzeciej sztafecie startują 
sami Niemcy, w. szóstej wbtja ste 
w nich miss Spooner, w ósmej 
lady BeHiy zawadiacka letniczka 
i marka 3 dorosłych .córek. 

Wreszcie o godzfrri* 9 min. 43 
w dziewiątej sztafecie razem z 
Francuzem Machabonem startu
ją Gedgowd i Orliński na awio-
netkach PZL 5, kpt. Babiński oa 
PWS.81 Ruszkowski na PWS 52 

W 4 mkwty późnlel w towa
rzystwie 3 niemieckich „Klem-
mów" 1 francuskiego „Maubous-
sta" startuje RWD2. prowadzo
ny przez Muślewskiego. 

W 11 sztafecie w towarzy
stwie niemieckiego „Albatrosa" 
wzbijają się DudzUski na PWS8 
I dwa RWD2 pilotowane przez 
Płończynskiego i Więckowsfcie-
go, a wreszcie w ostatniej sztafe 
cie o godz. 9.59 rusza kpt. Lewo 
ntewski na PWS5L (My). 

Transparent komunisiaczng w rękach policji 

Po wczorajszych niefortunnych demon stracjach komunistycznych przy zbieju 
. Ł - ulic Ciepłej I Twandej. 

Wspawalf gwadi Izby skarbowej 
poWerony w Nowoorodku * obraold wicem nstra 

StimAskego 
NOWOGRÓDEK. 20.7. — Teł 

wł. — Dziś odbyło się w Nowo
gródku uroczystość poświęce
nia nowowybudowąnego -wspa
niałego gmachu Izby skarbowe]. 

Na uroczystość tę przybył 
wczoraj wiceminister skarbu p. 
Stefan Starzyński, powitany nad 
Ś witezia przez wojewodę no
wogródzkiego Beczkowicza. pre 
zesa Izby skarbowej, Dewoynę 
i przedstawicieH miejscowych 
władz.-

Dziś'zrana wiceminister Sta
rzyński odbył dłuższą konferen
cję z wojewodą, poczem odbyła 
się uroczysość poświęcenia gma
chu. , , ..• 

Nowy ginach -Izby skarbowej 
Jest największym gmachem rzą
dowym, wzniesionym -w ostat
nich latach uatKresacb wschod

nich. Zbudowany Jest zupełnie 
nowocześn|e, mieści obszerne lo
kale biurowe, szereg mieszkań 
dla urzędników 1 fuukcjonarju-
szów, pokoje gościnne, kuchnic„ 
pralnie l i p . 

Po poświęceniu gmachu prze-
mawiali wojewoda Beczkowicz, 
prezes Izby skarbowej Dewoyna 
i wiceminister skarbu Starzyń
ski, który zapewnił, że rząd w. 
miarę sił i możności otacza opie
ką województwa wschodnie. >' 

Wraz z wiceministrem Sta« 
rzyńskhn przybyło do Nowo
gródka kilku wyższych urzędni
ków władz centralnych, m. ta. 
dyrektor PAT p. Roman Starzyli 
skl. 

Wieczorem w sałi teatru miej-t 
sktego odbył się bankiet. 

Narsz szlakiem Mierosławskiego 
na tf«sTe Września - Poznań 

POZNAŃ, 20.7. — Teł. wł. — 
Wielkopolski Związek powstań
ców 1 strzelców zorganizował 
dzisiaj tradycyjny marsz szła 
kłem Mierosławskiego na dystan 
sie około 50 km. między. Wrze
śnią i Poznaniem. 

Ze startujących 6 drużyn woj 
skowych 1 21 strzeleckich ukoń-
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TYSIĘCY O0H0W 
wefttJUCH 

po strasznim ta! firnie 
w Japoajl 

TOKIO, 20. 7^^4-flJ. wf. — 
ó przywróceniu połączeń tele-
niczaych z nawiedżloną w ptą 

tek przez straszliwy tajfun wys
pą Kiushiu, okazuje się, że spu
stoszenia wyrządzone przez cy
klon są ogromne. Ponad U ty
sięcy domów Jest zupełnie zni
szczonych, dziesiątki tysięcy lu
dzi bez dachu nad głową. Do
tychczas donoszą o 60 zabitych 
i 25 zaginionych. Najwięcej u-
cierplało miasto Nagasaki. 

100 OS0TaS«oT*HHYCH 
w katastrof e tolejoiitl 

J ELISABETH (Stan New Jer
sey), 20.7. — Tel. wł.—Wskutek 
(wykolejenia się na moście poclą 
gu osobowego parowóz i trzy. 
wagony spadły z wysokości 10 
metrów. 100 osób jest 
rannych. (UP). 

ciężkc 

ŚMIERCIONOŚNA F I U 
UPAŁÓW 

w Stanach Zjednoczonych 
NOWY JORK, 20.7. — Teł. 

wł. — Z powodu upałów na za
chodnim wybrzeżu Stanów Zje
dnoczonych utraciło życie w cią
gu ostatnich 24 godzin 46 osób, 

ZJAZD PREZESÓW OKRĘGÓW ZWIĄZKU LEGIONISTÓW 

w sali Klubu,.urzędników pal iwowych w Warszawie z odziałem premiera Sławka. Na zdjecta widok ogólny zjazdu. ' W pierwszym rzędzie drnsi 
z prawej strony premier Stawek.: dalej dyrektor dr. PiesfrzyńłkI, zastępca szefa gabinetu prezesa Rady ministrów dr. Dziadosz ł pik. w rezerwie 

• Bdina - Praimowski. . . 

tragedia małżeńska 
kosiaraml im. łcrdla Soblcskli 

^ - o -

KRAKÓW. 207. — Tel wł. — 
Dziś rano rozegrała się przed ko 
szararrri hn. króla Sobieskiego, 

przy ul. Warszawskiej krwawa 
tragedia małżeńska. 

Do mieszkającego w tych ko
szarach porucznika \2 r/p. Wil
helma Haendla przyszedł 

iOMerz. Z zawiadomieniem, 
H przed koszarami czeka na po-

Przemówienie premiera Sławka 
• i zjeździe orezesO* orparizatyl legionowych 

Wczoraj w saSt kłubu urzędni
ków państwowych' w Warsza
wie odbył się zjazd prezesów o-
kręgów i oddziałów" Związku re-
gjonisłów polskich, na który 
przybyło 147 prezesów z całej 
Polski. 

Na zjazd przybył prezes Rady 
ministrów p. Sławek, powitany 
przez zgromadzonych przez po
wstanie z miejsc i gorącemi o-
klaskamL 

Po otwarciu zjazdu przez wi
ceprezesa zarządu głównego 
Związku legionistów, dr. Pie 
strzyńskiego, glos zabrał p. pre 
mjer Sławek, który wygłosił bli 
sko godzinę trwające przemowie 
nie. Premier scharakteryzował 
typ psychologiczny legjonfety, 
jako bojownika o wolność i god
ność państwa, poczem nakreślił 
rolę, jaką odegrał legionista po 
odzyskaniu niepodległości, a tak 
że wskazał na Jego rolę w dniu 
dzisiejszym 

Obeonem zadaniem legionistów 
r- mówił p. Sławek — iest wy-
cho wywarii* obywatefc. yfrąmfa 

wym stosunku do własnego pań
stwa. 

ruczta&a Jakaś* pani i prost go, 
aby zeszedł. 

Por. Haendel jeszcze spał. . 
Zona jego 40-Ieinia Marja nie 

zbudziła męża, ale. wziąwszy z 
nocnego stolika Jego rewolwer, 
wyszła przed koszary, gdzie — 
jak się okazało na chodniku cze
kała na porucznika 
22-letnia Maria Laskowska, ze 

Skierniewic. 
Przybyła ona dzM rano do Kra
kowa, ażeby się zobaczyć z Ha-
edlem, który orf dłotszego czasu, 
jeszcze z czasów pobytu pułku 
w Skierniewicach, utrzymywał z 

nią stosunki mBosne. 
Zona Haedla przystąpiła 3b 

Laskowskiej i z początku spokoj
nie z nią rozmawiała. 

Po kilku chwilach 
rozmowa stalą się głośniejsza. 
Nagłe Haęndiowa. wyjęta rewol
wer i, zanim Laskowska spostrze 
gla się, przyłożyła broń do jej 
skroni i wystrzeliła. Laskowska 
padła, natychmiast trupem , j 

na miejscu. | T 'T | 

Haendlowa schowała rewol
wer 1 udała się do najbliższego 
komisariatu polfcyjhegp, gdzie 
zameldowała o popelnionem mor 

Clerstwie. Zeznała ona!, Ib prosi
ła Laskowską, 

aby zerwała z je} mętem 
i nie napastowała go, kiedy Je
dnak Laskowska odmówiła Je] 
żądaniu, zastrzeliła ją. 

Haendlowa natychmiast aresz 
towano, męża jej przesłuchuje w 
tej chwlH wojskowy sędzia śled
czy. 

— . . i w rr i i i { . • ' 

czyły marsz 4 wojskowe 111 
strzeleckich. 

.Start, odbył się o godz. 5 rand 
we Wrześni. Pierwsza drużynal 
stanęła na mecie o godz. 11. 

Pierwsze miejsce wśród drin 
żyn wojskowych zajęła drużynal 
57-p. p. w 5 godzin 54 mi i 18 
sek., druga 60 p. p. Pierwszej 
miejsce wśród drużyn strzelec* 
kich zdobyła drużyna przedpobo* 
rowa z Poznania w 6 godzin-19 
min. 1 23 sek., drugie oddział 
strzelecki w Jarocinie. (Z), 

MtUDlUiPROBY 
MANIFESTACH 

KOMUNISTYCZNYCH 
p:d hasłem: 

Precz z faszyimem 
Zapowiedziane W Warszawki 

na niedzielę manifestacje komu
nistyczne, pod hasłem wąikt z fa 
szyzmem, dzięki .energicznej ak* 
cji policji nie doszły do skutku. 

Grupy wyrostków zbierały siej 
na . ulicach Smoczej, Nizkiej, 
Grzybowskiej, Ciepłej, TwaTdej, 
placu Grzybowskim 1 Witkowskie 
go, były jednak momentalnie roz 
praszane bez użycia broni. 

Przy zbiegu uHc Ciepłej I Twatl 
dej udało się manifestantom za
wiesić na drutach tramwajowych! 
transparent Po paru chwilach 
został został on zdjęty przez we-i 
zwane pogotowie policyjne. 

POMOC GOSPODARCZA 
RZĄDU DLA POMORZA 

•a stole narad w prerydjara 
Rady mlnistrdw 

W prezydjum Rady ministrowi 
odbędzie się Jutro doniosła kon
ferencja gospodarcza przedsta
wicieli rządu, na której poruszo
na ma być sprawa uruchomienia 
pomocy gospodarczej rządu dla 
województwa' pomorskiego, zna) 
dującego się w szczególnie cięż
kiej sytuacji gospodarczej, odbi
jającej się na rozwoju rolnictwa 
i przemysłu te] dzielnicy. < 
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W prawienie nagłego napędu szału 
Zamordowanie n'e»innel diiewwn? stekfera 

KRAKÓW, 20.7. — Tel. wł. — 
Franciszek Szyputa, który przy-

Ku Beczenia pamięci dnia łmkrclJ)Ojąwaika o wornott I niepodlealosc Polild Okrzei, robotniczy Khib sportowy .Jur" zorganizował czterokllometro. 
w Sfy. Wei oa przełaj. Na SUccln chwila rozpoczęci* bi«iw 

był w odwiedziny do swoich zna 
Jomvch w Kołyszewie, w przy* 
stępie nagłego napadu szalu roz
łupał siekierą głowę 17-letnie| 
Marjl Guzlkównej, która padła 
trupem na miejscu. 

P0SWHECEINE 
NOWEJ ŚWIĄTYNI 

w Poznań u 
POZNAŃ, 20. 7. — Teł. wł. -* 

Dziś przedpołudniem ks. prymas 
Hlond poświęcił nowy piękny 
kościół na Sołaczu, wiflówern 
przedmieściu Poznania. (Z). • 

KARA SMffRCł 
za zamordowanie nutki 

z 6 dzieci 
OSTRÓW. 20.7. — Tel. wł. - i 

Wczoraj na dziedzińcu sądu o-
kręgowego wykonano wyrok 
śmierci przez powieszenie na 
26-letnhn Czesławie Koniecz
nym, który w grudniu roku ub. 
zamordował w Pieruszycach ro
dzoną matkę i sześcioro rodzeni 
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WARSZAWA, 20.7, 
We wczorajszym Dzleonaru 

Boritw^w n*s*t*t*wa onr. woj 
iłowych opublikowany został 
dekret o mianowaniu, gen. Kona
rzewskiego kierownikiem mini
sterstwa ipraw wojskowych na 
cia» urlopu Marszałka Piłsud
skiego. 

Dekret ton brzmi dosłownie: 
v Do Pana (Jenerała 
' Daniela Konarzewskiego 

I-go podsekretarza stanu 
' w ministerstwie spraw •$ 

wojskowych 
Poruczam P U D kierowofcrwo 

ministerstwa spraw wojsko
wych od dnia 15 lipca 1910 r. na 
czas nieobecności w Warszawie 

ministra *prsvf wiMrówyclf, 
Marszalka Polski. JłbtfaPifc 
sadsklego. 

Spala, 14. Vn 1930. 
Prezydent Rzplltej 

( - ) L MośdckŁ 
Prezes Rady ministrów 

( - ) W. Sławek, 

(M5Z0WSIIE60 
•s stanowisko ambasadora 

WARSZAWA- 20.7. 
P. Prezydent RzpHteJ podpisał 

nominacje posła Kazimierza Ol
szowskiego na stoiwrkfco amba
sadora polskiego przy prezyden
cie Republiki .Tureckiej. 

: • : 

POWRÓT 
HM. KWUTKOWSNIEfiO 
t tol'6v Skandynawii 

WARSZAWA, 20.7. 
Min. Kwiatkowski powróci do 

Warszawy z podróży do krajów 
skandynawskich w środę dnte 23 
Łm. 

•4iSkJBHflłvrta 
żydowski dzfilntk warszaw-

ikl .Hsjnt" lapzleszcia następu
jąc* M Młarry łoweWklego ra
bina Ch. M. Twsrsklego: 

^Ponieważ z wielu stron zwra 
sano sto do mnie z prośba poin
formowania o ocenie ostatnich 
wydarzeń w Kowlu, któro we
dług sprawozdań niektórych 
pism miały być zakrojonetnl na 

VKM.II 
SWOI O I M t l M l t 

wielką skale ekscesami anfyfy-
dowekiemi. — oświadczam al* 
nłejszem, Ił wszeskle wiadomo
ści o wrogich wobec Zwiów wy 
staptoniacn. któro miały posia
dać specyficznie antyżydowski 
charakter, są nieprawdziwe. Do
daje nadto, Iz władza spełniły 
należycie swój obowiązek w spo 
sób. zasługujący na uznanie". 

Stoki*. 
• wol* GreiyMrtMi 

Zvołei'e Mifai sesii w k t i u sltrpila 
KATOWICE. B0.7. 

Konflikt miedzy większością 
sejmu śląskiego a wojewodą Ora 
żyńsklm. w wynika którego p. 
Prezydent Rzeczypospolitej zam 
knął pierwsza sesje nowowybra 
nego sejmu śląskiego, zdaje ste 
dobiegać do kotica. 

Polska pionierem porozumienia rolniczego Europy 
Prx«d sI«rpnlowaj konf«r«ncIaj ministrów rolnictwa siedmiu państw 

T^**" WARSZAWA; 20.7. 
Tak juz doniosło nasze pis

mo, nad polski wystosował do 7 
państw enropeJsWch noto, w któ
rej przedkłada propozycjo odbycia 
w sierpniu r. b. wspólnej konferen
cji ministrów rolnictwa celem o-
mówienia sytuacji rotalctwa w Eu
ropie. Not« taką doręczono równo
cześnie rządom Rumunii, Bułgarii, 
Juaosławjl. Węgier. Czechosłowa
cji, Łotwy 1 Estoojl. 

łakjsrrwa PełłkŁ - v -
która w dobie długotrwałego kry
zysu produkcji rolnej aa całym 
świecie wystąpiła pierwsza Jako 
pionier porozumienia międzynaro
dowego, wywołała w całej prasie 
einepejskiej łkane komentarze. 
Nkstety, komentarza te nie zawsze aw sedno, a często nawet 

na tittdniczem nleporo* 

Szczególnie prasa państw prze
mysłowych, któro • oatnry rzeczy 
są terenem knportn zboża, dopstru 
Je sle w propozycji polskiej rzeko
mego dążenia do stworzenia Jakie
goś frontu państw rolniczych, prze 
znaczonego .«*»**— 

n ambasadora SaJiwila 
dla pariinentarzysitw ooliskh 
20.7. Ambasador DONDYN, 

Sklrmunt podejmował obiadem 
parlamentarzystów polskich, — 
przybyłych na kongres unjl par
lamentarnej. 

W obiedzie wzięli udział posto 
wie wszystkich ugrupowań poł-

skfch oraz Oraebe I Krajczyrskl 
z koła niemieckiego ( Rozmaryn 
z koła żydowskiego. 

Parlamentarzyści narodowo
ści ukraińskiej nie odwiedzili am
basady poiattej. (PAT). 

Trzykilometrowy tunel na Slowaizyźaie 
In. prezydenta Nasaryka 

W fycn" dniach zakończone 
zostały roboty około przebijania 
nowego tunelu kolejowego w o-
kollcach Bradla na Słowaczy-
żnie, przez który poprowadzi 
nowa Ilnja kolejowa Handlowa— 
Oórna Stuna. Nowy tunel, nad 
przebijaniem którego pracowa
no od roku 1927-go, jest najdłuż
szym tunelem wcale] Republice 
czechosłowackiej 1 liczy ogółem 
3.020 metrów. Tunel pod Brad-

Oryginalny zegar u katedrze « HessyiJe 
wskazuje daty I święta doroaae 

lem otrzyma nazw$ luneta Im, 
Masaryka. Przy jego budowie 
zatrudnionych było 1200 robot
ników, a zużycie dynamitu wy
nosiło 90 wagonów. 

Dotychczas najdłuższym tu
nelem w Czechosłowacji był tu
nel kolejowy pod Żelazną Rudą 
(pogranicze bawarskie na Szu-
mawie), liczący 1700 metrów 
długości. 

W naJbDfszym czasie Messyne 
będzie mogła poszczycić sle Je
dnym z najciekawszych zega
rów, jakie Istnieją na świecie. 

Dzięki inicjatywie arcybiskupa 
Palne, na wieży katedry zostanie 
umieszczony specjalnie wykonany 
lila Messyny zegar, wieżowy, 

wskazujący nleryŁb godziny, mi 
nuty 1 daty kalendarzowe, lecz i 
święta doroczne oraz cały sze
reg zwyczajów miejscowych, jak 
targowiska Kp. 

Z wysokości 43 metrów dzwon 
nlcy katedralnej zegar ten będzie 
widziany aa znacznej przestrze
ni. 

Obrona wykształcenia klasycznego 
przez organizacje naukowe • Ciechesowcll 

za przypuszczenie, że skutkiem W Czechosłowacji przeciw 
rozporządzeniu ministra oświaty, 
wprowadzającemu naukę łaciny 
w szkołach średnich dopiero od 
kL 3-eJ, zamiast 1-ej. zaprotesto
wał szereg organJzacyj nauko
wych, m. ta. Senat Uniwersytetu 
praskiego. 

W prc-leścle swym senal wyra 

rozporządzenia absolwenci gimna 
zjów czeskosłowackłch nie będą 
przyjmowani na wyższe uczenie 
w Innych państwach. Mówi sic 
również, że senat akademicki w 
Pradze zamierza w celu wywar
cia presji wprowadzić egzaminy 
wstępne na uniwersytet 

eowałklz 

Przypuszczenia te zdo opierają sle 
aa żadnych podstawach i są tylko 
uiepoważneml alarmami, mająceml 
wytworzyć dokoła propozycji pol
skiej atmosfero nieufności Inicja
tywa Polski nie zmierza bowiem 
bynajmniej do stworzenia Jakiegoś 
frontu, skierowanego przeciw pań
stwom przemysłowym, lecz tytko 
do zgromadzenia za wspólnym sto 
lem obrad 

w lada soOdaraoścł asswMilir 
przedstawicieli tych państw, które 
ze względu na charakter swej pro
dukcji są żywicielami Europy. 

Tendencja do zgrupowania 
państw rolniczych pod hasłem obro 
ny swych interesów przejawiała 
sle Już w Europie od dawna. Z 
roku na rok, w miaro pogłębiania 
sio kryzysu rolniczego, myśl ta 
nurtowała coraz głębiej sfery zaln 
teresowane, szukające napróżno 
ratunku na swych rynkach wewnę
trznych. Będzie właśnie niemałą za 
sługą Polski, że wielki ten problem 
światowej polityki gospodarczej 
słanie sio po raz pierwszy przed
miotom obrad konferencji między
narodowej, stwarzającej znacznie 
większe możłtwoścł znalezienia 
środków zaradczych 

dwa główne sadzała, nad któ 
renri zastanowić sio musi konfi 
cja ml 

oułeren 
państw 

.cych zboże. Pierwsze— 

lystyczBOj polityki państw przemy 
słowy ch, Importujących płody roi 
nicaa, drapie — to położenie krosu 
katastrofalnemu spadkowi cen na 
produkty rolne, właskiiaswiiii z 
nleograoJczonei konkurencji państw 

Oczywiście, 
konferencji nie 

•Brad te] 
w Biesem na 

raasad Istniejących " już porozu
mień regionalnych miedzy poszczę 
gótoemi państwami, jak ap. tąwar 
tej ostatnio •mowy żytniej pełsko-
nlemleckiej łab porozumienia eks
porterów pszenicy I Jocsuiłeula 
państwach iiaddaaaJskJcłi. 

opia 
żujących Już układów międzynaro
dowych takiego systemu handlu 
zbożom w Europie, aby poszcze
gólne państwa miały dla poszcze
gólnych artykułów zapewniono ryn 
ki zbyta a także łatwiejszy niż do 
tychesas dostęp do tych rynków 
przez wzajemne ulgi tranzyto
wo. 

Rząd polski, Jako łrrfdafor konie 
roncjl, a także Jako reprezentant 
największego państwa rolnkaego 
w Europie, przygotuje ! 

szczegółowo wnioski, 
z któreml wystąpi na konferencji. 

Jest wielce prawdopodobne, że 
konferencja ta doprowadzi do po
rozumienia o charakterze stałym I 
da początek periodycznym zjazdom 
ministrów rolnictwa państw, ople-
rających swe bilansy na eksporcie 
płodów rolniczych. 

W związku z omówioną _ 
żej przez nas sprawą odbyła sle 
wczoraj w ministerstwie spraw za 
granicznych konferencja prasowa, 
na której po zagajeniu Jej przez na 
czelntka wydziału prasowego p. 
Leona Chrzanowskiego • dyrektor 
departamentu ekonomicznego mmi 
sterstwa rolnictwa dr. Adam Ro
sę wygłosił referat, omawiający 
szczegóły zwoływanej konferen
cji — jej cel i stosunek do cało-

PotiwyźszciJe ceł przy wywalić zboża 
^ Odwala koariteii ekononfaneM •laWrtw 
Komitet ekonomiczny mini

strów uchwalił w trybie przy
spieszonym podwyższenie nor
my zwrotu ceł przy wywozie be 
konów 1 szynek z 15 na 25 zł. od 
100 kg. I prolongowanie do da. 

• : » : 

31 października r. b'. rozporzą
dzenia o zwrocie cet przy eks
porcie zbóż następującej wyso
kości: za 100 kg. jęczmienia — 
4 A, żyta 1 pszenicy. •» 6 zł. I 
mąki — 12 zŁ J ' 

U a a a p aft ńaaMaWsaji Baaą^BBdBhŚj aat.aaaoi^Bkaaaaia^a^lr^kvaauBtai ^oa^Bk^BTaoWaa^aaaa^B\l aS^^aa^aa^Baas* 

wspotif iron pneaiyiiawy srooaawti catopy 
z Mdetynry Rwmanll BUKARESZT, 20.7. Rozważa 

ny jest tu plan stworzenia współ 
nego przemysłowego frontu śród 
kowo - europejskiego na wypa
dek osiągnięcia na rozpoczyna

jącej sio dnia ii btn. fcmrerancjl 
W Smalą porozumienia w kwe
stii JednoUteJ polityki agrarnej 
państw rolniczych nadduuaj-
akteh. (PAT). 

Zażarte walki nad Zbroczeni, Styren 
i niemnem 

Natartle i c i . Żeligowskiego sa wodeo 
Korrrani/tał soofenny * przed 10 lal 

łudniowym odcinka 4-eJ armii 
nieprzyjaciel zajął Rzeczyce, na 

Nieudćł, marsz Witolda 
Ilflkowała żadnego t nlcK, g3yż 
ani motywy, ani forma nie odpo 
Władały warunkom konkursu. 

W Kownie odbyto sle d. 9 b.m. 
rozstrzygniecie konkursu na 
marsz Witolda. Do sądu konkur
sowego wchodzi: gen. Żukowski, 
gen. Nagłeslcz, kompozytor Gruo 
dis, komp. Szymkus 1 kilku kry
tyków muzycznych. 

Orkiestra wojskowa odegrała 
wszystkie marsze nadesłane na 
konkurs, lecz komisla nie zakwa-

WiNZUiMY 
Dziś: Praksedzie. 
Jutro: MarjL 

MDI0 WIRSZłWSKIE 
WARSZAWA. (Ohc. taU 1411.8 m.). 
Oodz. 11.58: Sygnał czato. Hejnał z 

Krakowa. Oodz. 12.10: Muzyka z płyt 
gramofonowych. Oodz. 15.50: .Wyciecz 
ka w Beskidy Zachodnie" — wygL 
prof. K. Sosnowski. Oodz. 16.15: Mozy 
ka z płyt gramofonowych. Oodz. 1745: 
Lekcja Języka francuskiego. Oodz. 18: 
Muzyka lekka. Oodz. 19.20: Płyty 
gramofonowe. Oodz. 19.45: Skrzynka 
pocztowa rolnicza. Oodz. 20.15: Kon
cert międzynarodowy z Wiednia. O. 
22: MIchat Melina. Felieton .Dyrekto
rzy (estrów o swoich planach". Oodz. 
23: Muzyki taneczna, 

57.304 R1HEMIT06MFOW 
NA ŚWIECIE 

Sta? ZJedeoaoM 
krOrCStwcsi filwo 

Władze niemieckie dokonały 
obliczeń wszystkich kinoteatrów 
na całym świecie. 

Liczba Ich przedstawia sle Im
ponująco, wynosi ona 57.304 te
atrów świetlnych, z czego na Eu 
ropę przypada 47.9 proc. 

Ameryka posiada 25330 kino
teatrów, w tern 20.500 przypada 
na Stany Zjednoczone. W Azji 
Jest 2.183 kin. w Australjl — 
1693. a w Afryce 640 klnote 
atrów. 

Z pośród państw europejskich 
największą ich liczbę mają NIem 
cy bo 5.267. na druglera miejscu 
stoi Anglia, która posiada 4.366 
kin I wreszcie Francja, posiadają 
ca 3594 kinematografów. 

29lipca. Frant południowo-
wschodni generała Rydza-Śml-
głego. Na przóczółku mostowym 
Woloczyska trwają zażarte wal
ki. Działa tam pleć nieprzyjaciel
skich pociągów pancernych. Bry 
gadę Jazdy, która w sile około 
800 szabel przedarła sle na tyły 
przedmieścia, wyrzucone z po
wrotem na wschodni brzeg Zbru 
cza. 

Zagrożona daleko na zachód 
slegającem okrążeniem Jazdy Bu 
diennego 18-a dywizja generała 
Krajewskiego przeprowadza od 
wrót w rejon Radziwiłłowa. 

2-a armja. Po całodziennych 
walkach w rejonie Targowica — 
Młynów, 3-a dywizja Legjonów 
wycofuje sle nad Styr. 

Front północno-wschodni, ge-
generała Szeptyckiego. Na po-

połnocnym — Słonlm. 
1-a armja: Celem umożliwie

nia swej grupie przeprawy przez 
Niemen, generał Żeligowski prze 
prowadza od rana tego dnia na
tarcie na Grodno I oddziały 4-eJ 
sowieckiej armji, wychodzące z 
puszczy grodzieńskiej ku Niem
nowi. W akcji na Grodno odznacza 
sie XIX brygada piechoty pod do 
wództwem pułkownika Mała
chowskiego. 155-ty pułk piecho
ty ze-składu tej brygady, po- wal 
kach na fortach twierdzy, pod
chodzi na odległość dwóch kilo
metrów od miasta. W ciągu nocy 
grupa generała Żeligowskiego. 
uwolniona dzięki powyższej ak
cji od nacisku ze strony nieprzy
jaciela, przechodzi Niemen pod 
Komarowem I Łunną. 

T Przed historycznym ołtarzem konfederatów 

NBbrteistwo w 10-!a rocznice „(sos sad Wista" 
Przy wznoszonej świątyni 

MarJd Boskiej Zwycięskiej, bu
dowanej jako pomnik „Cudu nad 
Wlsją", w .dniu 15 sierpnia r. b., 
Jako w dzień 10-tej rocznicy o-

J • 

brony kraju 1 Warszawy od na
jazdu bolszewickiego, odprawio
ne zostanie uroczyste nabożeń
stwo przed historycznym polo
wym ołtarzem konfederatów bar 
skłch. 

Co wróża gwiazdy na dzień 21 lipca 
PopBŁiMe ssrzrli aktywaoic, życiowej 

Ranek Jednak 
nie zapowiada al* 
pomyślnie, może 
bowiem przynieść 
zbytnią Impaltyw-
notć. chęć wytado 
wanta twe] ener-
cji bez zastanowię 

nit, a w czasie tym łatwo możemy być 
podraimtnl lab mrowommraM. 

Stopniowo te wtMcIwoicI ujemne be-
d» ustępować, natomiast tnertla, pritd 
tl&orctotć i aktywnołć życiowa beda 
sie poteiować. Południe obiecuje po
wodzenie w pracy umysłowej dzięki 
ruchliwości myślowej I bystrości — w 
związku w korespondencją, podróżami, 
krewnymi — t takie 1 osobami wyżej 

stcfspcaaj, 

W czasie tym można z powodze
niem szukać pracy, załatwiać intsresa 
w których potrzebnem Jest okazani* 
pewnotel siebie l odwagi, a takie wszel 
kie sprawy związane z wojskowością, 
technika, metalami. 

Po zodz. 14-ej da sle odczuć aorsay 
nastrój w pwiązkn i droboeml nlepo-
dzeniaml, a Jeszcze I fodz. I6-U notę 
przynieść nieoczekiwane trudności lub 
niepokoje. Oodz. 19 obiecuje złudzenia 
I podstępy a wieczór późniejszy zapo
wiada sl« doić niespokojnie — zwła
szcza kolo północy. 

Dziecko diii wodzone — nfeawyti* 
bystre 1 aktywne — osląfnle powodze
nie w związku z wojskowością, maszy
nami, metalami l technik*, 

Ha* A 

powy-

kształtu żyda gospodarczego. 
* * * 

W ciągu ubiegłego tyce3nR* 
odbyły s i e w Katowicach dwa 
posiedzenia konwentu senjowj 
sejmu śląskiego, podczas którym 
przewodniczący poszczesfMnyćH 
stronnictw złożyli dokłaracje na 
temat stanowiska swych kltsbow. 
wobec zamknięcia sesfl. poesem 
rozwinęła sle obszerna dyskusja. 
Jak informuje ..Iskra", w dąjra 
posiedzeń konwentu seniorów' I 
prowadzonych w związku .a 
niemi narad doszło do ustalenia 
ogólnych zasad Itorrroromlsu m!« 
dzy większością sejmu i iłano* 
włtkłem rządu, repTezentowa** 
nem prze*s»oJ, Grażyńskiego. > 

Zgodni© i* tym korrrr̂ cmJwsm 
sesja sejmu sWAtego zwołana 
bedsle prawdopodobnie w k o m 
sierpnia. ' • • '> 

Na pferwwem Bosre^zrenh 
woj. Grażyński złożyć ma 6-
śwladczenle o ważności budżetnl 
na rok f929'30. który ust 
był wówczas, gdy i 
sejm śląski był już rozwiąinuj, 
a nowy sejm nie był leszcze wy* 
brany. Przedstawiciele wi«kszo-i 
ści sejmu złożyć mają rjofotnjpst, 
deklaracje na temat praw bod* 
żetowych sejmu śląskiego. ' 

Możliwe Jest również odesls* 
nie spora budżetowego do renę 
patrzenia nowel mstancjl, Hóne 
byłaby dopiero utworzona. 

Instytucją taką mógłby być" nft 
śląski tryDunal_konstyrucyfn3», 

Polski numer „Fidara" 
ZsakonKa propaganda wirtd altt^aaiwkWrTik 

kombatantów 
Z okazji wejścia „Federacji pol

skich związków obrońców Ojczy
zny" de międzynarodowego Zwiąż 
ku b. kombatantów, znanego w 
całym świecie pod skrótem „Fi-
dac", lipcowy numer miesięcznika 
pod tą sarną nazwą, wychodzące
go w Jeżyku francuskim i angiel
skim, poświecony został Polsce. 

Karto lyuwuwą zdobi wizerunek 
Zamku królewskiego w Warsza
wie, a numer otwieraj* duże por
trety Prezydenta. Mościckiego, 
Marszałka Pfitudskleao. premiera 

szcza? sie" artykuły mjr. Lunygh 
Laskowskiego o trzech powsUn 
niach śląskich, K. Smogorzewskie* 
go o stosunkach nlemlecko^oU 
sklch, poczem następuje cześć po» 
świecona wszystkim związkom 
polskim, należącym in „Federa* 
cji". Otwiera Ją życiorys gen. Oó. 
reekiego wraz z MograNą genera* 
ła Jako Jętka Husztu, dalej zaś po
mieszczone są podobizny procek 
sów wszystkich tych orgatikacjt 
i Kończy numer artykuł wice* 

Prołos nFoaoracjr' gen. Oóreesś 
w poważnym i bardzo obszernym 
artykule wstępnym pt JNowa Poi-
aka^ zaznajamia czytelników fran
cuskich I angielskich najpierw z za
rysem naszych dziejów i z okrę
tem odzyskania niepodległości, a 
następnie z polskim przemysłem, 
handlem 1 zagadnieniem „koryta
rza". 

W dalszej części numeru mle 
-:•:-

koweJ< 
ty, będący rewją wielkich _ 
od Wandy ł Jadwigi począwszy a 
do legjonlstek z roku 1920-go, 

Opracowanie i wydanie togo spi 
cjąlnego numeru polskiego, który 
znajdzie sie w rekach b. kombataa 
łów kilkunastu państw, należących' 
do „Fkiacu", Jest znakomitą ero* 
pagandą spraw polskich wśród tą* 
granicy. i 

Wfefcfe raaaewry lotnicze w Czechosłowacji 
piw udziale ludooid cywilnej 

PRAOA", i».7, iW pierwezychl Ataki gazowe rjedą wySonansI dniach sierpnia odbędą sle w 
Czechosłowacji manewry lotni
cze na miasta oraz obrona ludno 
fcŁ-Lets; 

<*r<-

w nocy, a ludność ma otrzymaj 
w stosownej chwili rozkazy zgaf* 
szerria świateł i ukrycie się wi 
wyznaczonych miejscach. 

Zesłanie za użycie wielkiej litery 
Sowiecka pisowni.: Jezus Chrystus, paplał I ewangelia 

Sowiecki komisariat oświaty 
wydał rozporządzenie zakazują
ce pisania I drukowania w prasie 

sują się do nowej orfografjl. na* 
kłady zostaną skonfiskowane, f 
winni będą przed sądem oskar
żeni o sabotaż, co grozi zesfa* 
niem „do okręgów ZSSR.."uje* 
tkniętych proletariacką kulturą "i 

oraz książkach sowieckich przez 
dużą literę słów: Jezus Chry
stus, Ewangelja 1 Papież. 

O ile wydawnictwa nie zasfo-

Wyrok na komunislyczno dwunastkę 
po 21 dniach roztraay w sadzie apelacyjnym 

Jan Dąbrowski, Frenkiel .WARSZAWA, 20.7. 
Wielki proces komunistyczny 

w sądzie apelacyjnym przeciw
ko 12 członkom organizacji mło
dzieży komunistycznej z Tomo-
rowlczem na czele dobiega koń
ca. 

Po zreferowaniu w ciągu dwu 
dniowych rozpraw przeszło 1000 
stron aktów sprawy I przesłucha 
niu przez sąd kilkudziesięciu 
świadków, oraz dokonaniu eks
pertyzy przez biegłych, prze
wód sądowy został wczoraj za 
kończony. 

Eksperci • grafologowie doko
nali w tej sprawie 11.600 porów
nań rozmaitych listów I doku
mentów kosztem przeszło 2.000 
zł. Po zamknięciu przewodu pro 
kurator Ouszkowski domagał 
sle surowej kary dla wszystkich 
oskarżonych komunistów. 

Z kolei głos zabrali obrońcy: 
ad w, Duracz, Berenson 1 Kazi
mierz Stjrllng. 

Przewodniczący rozprawy sę
dzia Peskl odroczył rozprawę 
do poniedziałku. 

W poniedziałek" przemawiać 
będą pozostali obrońcy: adw. 
Szumański, Wacław Brokman, 

l?»trln 
ger I In. 

.Wyrok we wiórek. 

GIEŁDA 
NOTOWANIA ZŁOTEGO 

z dn. 19 b. m. 
LONDYN, (za I t t st.) 4335 - 4US. 
ZURYCH, (z*. 100 zł.) 57.70 — 37.75. 
Z powoda soboty na Innych sWiacki 

nie odbyły ale sebranie, 

WARSZAWA, 2ff,7, 
Wieczorne notowania nteoflcUUw 
Tendencja utrzymana. 
Dolarówka 63, 10 pr. pot. koL 103, 

7 pr. pol. slab. 88, 6 pr. pot; djji, 78, 
4 pr. poŁ Inw. 111,50, Ą 1 pc4 prllZZ 
50,25, 4 pr. LZZ 45,12, 6 pr. obi, • . . W . 
VII em. 59,50 — VIII em. 57, 4 I pól 
obi. m. W. 1926 42.75. 5 p r . i Z i 
59, 8 pr. 12 m. W. 76.25, 8 p r > U Kjetei 

polar, 
jus W» 

65.50, 8 pr. LZ Łodzi 70, jo pr. LZ 
Siedlec 79. 

B. Polski 1« . B.' Htndt" lift B. Za
chodni 72. Cerata 40, Sota ootasow* 16, 
Grodzisk 9, Kiiewskl 60. Puls 55. Sotati 
80, Pd. Tow. & 6^5, Siła I Swfa!feT5, 
Chodorów 133, Csestoclce 32, "" 
Cukier 30. Flrley. 29, Łazy S, 
40. Nobel 7, Lilpop 25, Medi 
8,75, Ostrowieckie 54, Parowozy 19, 
Rudzki 1150. Starachowice 15,'ZhJli. 
nlewsld 33, Żyrardów 6,9*. JaWkow* 
« r J Haberbuiclł 112, Spirytus 23. EM 
steląkk 22. 
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Tajemniczy morderca kobiet 
postrachem Nowego Jorku 

W węłótel krotpchwill Markiewicza 
i rilaKowskleio „Miłość czy PWC" w 
teatrze Miłym w Warszawie zabawną 
postać <sansbetaego" komornika, byle-
' fo.literau tworzy M. BtuzyfUU. 

Osfemdzleslęchl najlepszych 
detektywów New Yorku pracu
je od dłuższego czasu nad wy
świetleniem tajemnicy, której bo
haterem fest nikomu nieznany 
przestępca, przestępca 

wylatkowo zuchwały. 
Ma on na sumieniu trzy strasz 

ne zbrodnie, wszystkie trzy po
pełnione na samotnych kotletach 

Zbrodniarz 
musi być akrdbata, 

gdyż wszystkie dotychczasowe 
morderstwa popełnił, włargnąw 
szy przez okna do wnętrza mie
szkań. Przy ofiarach swoich zo 
stawia stale karteczkę, na której 
ołówkiem wypisane by to: „Trzy 
X". 

Podczas gdy policja zajęta by
ła usHnie jego poszukiwaniem, w 
mieszkaniu znanego bogacza, 
przemysłowca nowojorskiego 
Johna Harveya pewnego dola 

zadzwonił telefon. 
• .^- Jestem „Trzy X", — powie
dział-jakiś męski obcy glos. — 

-:•:-
Ludność chce odrobinę... ciszy 

P/ Niemczech zorganizowano naukowy Instytut badania zagadnień akustyki 
| sposobów zwalczania hałasu. Oto wnętrze Jednej z sal tegoi Instytutu. 

Kłopoty Anglików T 
z honhur&em o puhar Sznajdera 

Królewski aeroklub w Londy
nie odrzucił zgłoszenia 3 samo
lotów włoskich.do lotu o puhar 
Smajdera w 1931 r. ze względu 

nienadestanie wymaganej 
aućji 8.000 dolarów przy kaź-

dtm zgłoszeniu. 
Jest obecnie wątpliwem, czy 

zftwody te wogóle dojdą do skut
ku. 

Komitet, : organizujący zawo
dy zdecydował się podwyższyć 
kaucje z 225 dolarów od samolo
tu do &000 dolarów, aby nie do
puścić do uczestniczenia w zawo 
dach lotników,- którzy nie mając 
odpowiednich aparatów ani żad

nych szans na zwycięstwo, za
pisywali sie tylka dla reklamy i 
nie odgrywali, żadnej roli w za
wodach. 

Włosi niezwłocznie założyli 
protest w Międzynarodowej Fe
deracji Lotniczej,- który pozostał 
jednak bez rezultatu. Nadesłaną 
kaucję w kwocie 675 dolarów, 
zwrócono lotnikom. . 

Anglja wygrała puhar w r. 
19221 1929. 

Jedynym poważnym konku
rentem Anglików byli Włosi. 

O ile w 1931 roku wygrają An
glicy — puhar przejdzie na wła
sność AngIJi. 

Obecnie przyszła kole) na pana. 
Zginie pan. Jak tamte kobiety. 

Potem następował warunek. 
John Hanwey może umknąć stra
sznego losu ,o He zloty w okre
ślonym miejscu (tu nastęrjowała 
ulica I dom) 10 tytfecy dolarów, 
które tajemniczy zbrodniarz od
bierze w ciągu tygodnia. 

Przemysłowiec zawiadomi na 
tychmiast policję, która ustalo-

i i • i i 
Trucizna 

Zmora morlinizmu dręczy opętany po
żądaniem mózg nałogowca, nasuwając 
ma przed oczy widma strzykawek. Ta< 
ką wizję skomponował artysta » loto-

gfaf francuski, Songer. 

Niepesp9l.tr rekordzista 
uścisnął dłoń 
17 prezy-Mtom Ameryki 

Krainie rekordzistów, jaka jest 
Ameryka, przybył jeszcze jeden 
w osobie księdza Samuela Smal 
la, redaktora tygodnika „Consti-
tution" w Atlancie. Ks. Smali u-
ścisnął dłoń już 16 prezydentom 
Stanów Zjednoczonych, czyli 
znacznej większości wszystkich 
głów państwa od powstania Rze 
czypospolitej Póła. Ameryki. 

Jako 10 letni chłopiec przywi
tał się z prezydentem Buchama 
nem. W dniu wczorajszym zo
stał zaproszony do Białego domu 
i uścisnął rękę prezydenta Ho-
oera. 

Była to siedemnasta wizyta u 
siedemnastego prezydenta. 

Smali nie bacząc na swoje 86 
lat ma nadzieję osiągnąć „dwu 
dziestkę" Jako okrągłą liczbę o-
ryginalnęgo rekordu. 

- S « 4 — 

Mali wioślarze, 

Dziatwa warszawska, korzystająca z półkolonii letnich rady izkolnel, używa 
IP^tu .w««łrłlfMo.Da;bezi>lecBiyn f ią*Ją « pęrjru. PliusbWtA 

Sgn szwedzkiego nasię ocy 
tronu 

ks. Wldward, który ma zaręczyć tle z 
holenderska, następczynią tronu kslez-
"• nlczką Jałlazaa,. .. 

Nic nie pomaga 
Chłop rosyjski 
wiać nie chce 

Przeprowadzona ostatnio przez 
rząd sowiecki statystyka zasie
wu lnu i konopi na Białorusi wy 
kazała, że plan obsiewu wykona
no bardzo źle. Wykonano zaled
wie 55 procentów planu zasiewu 
lnu 1 26 procentów planu obsiewu 
konopi. 

Dla zachęcenia ludności do 
wykonania planu rząd wyzna
czył premie w formie wydawa 
nla (sprzedaży) tkanin bawełnia
nych i lnianych. Za każdy hektar 
obsiany konopiami lub kiem Sow 
narkom wydawał manufakturę 
wartości 10 rubli. Akcja ta Jedfjc 
nie dato aoiadjnyejj .wyfliJŁÓ*, 

nym zwyczajem poleciła'mu zło
żyć do kooerty wycinki papieru 
I umieścić w umówkmem miej
scu. Miejsce zostało otoczone 
detektywami, ale 

przestępca sie? rrf* zlawB, 
Widocznie, wywąchail pismo 

nosem. N> zrezygnował, je
dnak, ze swego pomysłu szanta
żowego. 

W pan dni potem w miesz
kaniu Hafyeya znowu zadzwo
nił telefon. 

-Hallol Tu „Trzy X". Po
stąpił pan bardzo brzydko, usi
łując mnie podejść. Ale nie uda 
się to parni nigdy. O He nie wej-. 
dę w ciągu 10 dni w posiadanie 
owych 10 tysięcy dolarów, 
gmach, w którym mieści się pań 
skie mieszkanie, oraz biuro,.wy
leci w powietrze. 

Podczas, gdy zuchwały „Trzy 
X" telefonował w mieszkaniu 
przemysłowca znajdowali się de
tektywi, którzy z sąsiedniego te
lefonu dowiedzieli się skąd nie
znajomy dzwoni. 

Łączył się on z mieszkaniem 
Tiarweya z pewnego znanego 
magazynu perfumeryjnego w 
mieście. Przyjechawszy tam, 
policja dowiedziała się tylko ty
le, że Jakiś nieznajomy klient 
dość długo rozmawiał w kabinie 
telefonicznej 1 wyszedł. Jak wy
glądał, nie spostrzeżono. 

Polowanie detektywów na ta
jemniczego „Trzy X" trwa więc 
ciągle, niepokojąc umysły nowo
jorczyków. 

Znakomita lekkoatletka t laureatka olimpijska (Modzelewska) w sporze z po
tulnym docentem filozofii (Wesołowskim) w przezabawne! komedjl w teatrze 
Małym w Warszawie. Trzyaktowy spór kończy siej oczywiście—małżeństwem 

„Kobieta zamężna a jednak szczęśliwa" 
daje 6 rad córom Ewy 

na temat szczęścia małżeńskiego 
Amerykanie na wszystko znaj 

dują gotową receptę. 
Już w dziale-ogłoszeii dzien

ników amerykańskich znaleźć 
można szereg odpowiedzi na drę 
czące. człowieka kłopoty. 

„Kle jnasz pieniędzy? Zaabo
nuj nasz piśmienny kurs buchal-
terjl 1 korespondencji, a Instytu
cje będą się dobijały o twoją o-
sobę*;. 

„Umiłowany przestał clę ko
chać? Zażądaj w każdym skła
dzie aptecznym środka przeciw
ko poceniu się, a miłość powró 
ci", 

„Dziecko twoje krzyczy po no 
cach? Kup mu mączkę słodową 
marki X.,a zapomni o płaczu". 

Ale I na zagadnienia natury po 
ważnej, znajduje się w Ameryce 
zawsze gotowa odpowiedz, nie 
zawodna recepta. 

Oto pewna anonimowa dama 
nadesłała do jednej z najwięk 
szych gazet Nowego Jorku re 
ceptę, zapewniającą szczęście w 
małżeństwie 1 podpisała się 
„Zamężna, a jednak szczęśliwa, 

Nr. 26". 
Przytoczyła ona sześć punk

tów, warunkujących szczęście 
w małżeństwie: 

Dziewczyna, myśląc o kandy
dacie na męża, powinna odpowie 
dżleć twierdząco na pytania: 

1) Czy chciałaby, aby ten czło 
wiek był ojcem jęj dzieci? 

2) Czy człowiek ten odpowia
da Jej fizycznie? 

3) Czy mają oboje jednakowe 
gusta, nietylko wtedy, gdy cho-
* ^ * i - i -

Bar nowoczesng 

Par, urządzony według współczesnych 
kanonów stylu I potrtelj orgjfljjacjl 

dzl o rozrywki jak teatr, sporty, 
wycieczki, czy dancingi, ale tak
że wówczas, gdy trzeba się o-
graniczać w wydatkach I poprze 
stać-na czytaniu książek, kładze
niu pasjansów, czy pieszych 
przechadzkach. 

4) Czy potrafią bez narzekania 
I zwalania winy Jedno na drugie 
znosić przeciwności losu? 

5) Czy potrafią siedzieć długi 
czas obok siebie w milczeniu i 

• _ , . . { 

nie nudzić się? 
6) Czy gdy są razem, odczu

wają spokój 1 błogość? 
Jeżeli na tych sześć pytań od

powiedzą szczerze twierdząco* 
szczęście Ich jest pewne. 

Oczywiście, „Zamężna, a Jed
nak szczęśliwa. Nr. 26", ujęła ca
łą sprawę nieco zbyt prosto 1 
zbyt naiwnie, ale niemniej odro
binkę prawdy zawierają jej 6 
punktów — napewno. 

Oryginalny dworzec lotniczy 

Jedna t amerykańskich turystycznych IlnlJ lotniczych zbudowała awój dwo. 
rzec pasażerski w Wraslow w stanie Arizona na sposób chat Indyjskich, 

Fortuna kołem się (oczy 
Z pałacu na bruk 
spadł nocny król Nowego Jorku 

Nazywał się Ryder, ale znany 
był w New Yorku pod nazwą 
„Kuglarz z Wall Street" , albo 
„Król nocnego życia". 

Na pierwszą nazwę zasłużył 
sobie z powodu faktu, li na gieł
dzie nowojorskiej (przy Wall-
street) dorobił się, on, skromny 
subjekt jednego z magazynów 
majątku wysokości 25 milionów 
dolarów. 

A druga nazwa? 
Ody wchodził do któregoś z 

wykwintnych lokalów tiocnych, 
orkiestra witała go tuszem; gdy 
wychodził, szpaler służby stawał 
z dwu Jego stron, a „król" roz
rzucał hojne napiwki. 

Ryder wydawał w ten sposób 
co noc parę tysięcy dolarów. 

Aż przyszedł krach giełdowy. 
Ryder nie potrafił Już zmienić 
trybu życia — zbankrutował. 
Długi Jego wynoszą 15 nilljonów 
dokttiiw. 

typową; . KaTjera Rydera Jest 
karjerą spekulanta. 

Za młodu biedak, z chwilą, gdy 
dorwał się do -wielkich pienię
dzy, nie znał już miary w' wyda
waniu. Mieszkanie Jego było Je 
dnem z najkosztowniejszych w 
New Yorku. Posiadało ono cały 
szereg urządzeń całkowicie po
zbawionych gustu, ale zato dro
gich. 

W przedsionku znajdowała się 
fontanna ze srebra, rozpylająca 
wodę różaną; pokoje reprezen
tacyjne były w stylu indyjskim;' 
sypialnia była kopją słynnej sy
pialni Ludwika XIV w Wersalu. 

A obecnie? 
Upadek jego jest tak głęboki, 

jak wysoki był wzlot. Został 
wyeksmitowany z domu, a żona 
jego 1 córka znalazły przytułek 
u ubogich krewnych, o któryck 
dawniej nie chciał słyszeć, 

http://Niepesp9l.tr
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wczoraisngo zebrania proditacyimo 
przeciwko zakusom niemieckim 

Żebranin przewodniczył pre
zydent miasta W. Hermanow-
ski, referaty wygłosili p.p. dyr. 
Antonowicz i kier. L. Ślusar
czyk. 

Rezulucja została uchwalona 

Mimo ulewnego d e s z c z u , 
wczorajsze zebranie protesta
cyjne przeciwko zakusom nie
mieckim na granice Polski mia
ło przebieg imponujący. 

Teatr palące" wypełniony 
był po brzegi publicznością re
krutującą się z w s z y s t k i c h 
warstw ludności naszego mia
sta bez względu na wyznanie, 
narodowość i przekonania po
lityczne. 

jednomyślnie, 
Z braku miejsca szczegółowe 

sprawozdanie zmuszeni jesteś
my odroczyć do jutrzejszego 
numeru. 

Nasi stary znajomy, Nitka Rubinsztejn, znowu na widowni 
Z Ualorji błękitnych ptaków 

i nabieraczy majtałaby stwo
rzyć pokainnppcale zajmu
jący tom, ale** zdarza się, ła 
dzieje jednego, tylko bochstap-
lera. również dostarczyłyby ma
teriału do wielkiej księgi. 

Matcrjał taki niewątpliwie sta
nowi historia życia bardzo głoś
nego w swoim czasie ' w Rosji 
carskiej potentata finansowego 
przyjaciela cara i „cudownego" 
starca Rasputina, Milki Rubin-
sztejna. 

Rubinsztejn, pochodzący z u-
bogiej rodziny żydowskiej, do
robił się nagiełdzie dzięki swemu 
niezwykłemu sprytowi wielkie
go majątku i wyemigrował w 

do Petersburga, gdzie 
lelka skalę. 

r. 1905 do Petersbui 
zaczął działać' na wie" 

Oszust w roli majora Straży Granicznej 
W ostatnich dniach prasa 

niemiecka zamieszcza wiado
mości o dezercji do P r u s 
Wschodnich Władysława Su-

Ministerstwo Skarbu znosi ulgi 
przy wpłacaniu podatku dochodowego od uposażert 

Ministerstwo Skarbu nadesła
no do tutejszej Izby Skarbowej 

'okólnik w sprawie podatku do
chodowego od uposażeń służ
bowych. 

Dotychczas przyjęta była za
sada, że przy wpłacaniu po
datku obowiązywał 14-dniowy 
termin ulgowy, w czasie które
go płatnik) nie płacił żadnych 
kar za zwłokę. 

W ten£sposób podatek od u-
posazeń, który według ustawy 
winien być wpłacony do kasy 
skarbowej w ciągu 7 dni po 
każdym pierwszym, płacony był 
faktycznie dopiero koło 20-go 
każdego miesiąca, gdyż praco
dawca przetrzymywał te pie
niądze, korzystając z 14-dnio-
wego ulgowego terminu. 

Obecny okólnik Ministerstwa 
Skarbu wyjaśnia, że jeżeli cho-

Dzlt posiedzenie Rady Hleiskłej 
Dziś o godz. 8 wiecz. odbę

dzie się nadzwyczajne posie
dzenie Rady Miejskiej celem 
ostatecznego załatwienia spra
wy preliminarza budżetowego 
m. B i a ł e g o s t o k u na rok 
1930/1. 

Gdyby dzisiejsze posiedzenie 
nie doszło do skutku z braku 

quorum, odbędzie się ono jutro 
bez względu na liczbę obec
nych radnych. 

Posiedzenie to wyznaczono 
na dziś i jutro z tego względu, 
że w tych dniach upływa ter
min ewentualnego zaskarżenia 
decyzji b. wojewody w spra
wie budżetu. 

Doniosłe orzeczenie Sądu Najwyższego 
w sprawie godzin nadliczbowych 

Pomiędzy pracodawcami a 
pracownikami często wynikają 
spory na tle wypłacenia od
szkodowania za godziny nad
liczbowe. 

Obecnie Sąd Najwyższy o-
glosił wyrok, dotyczący jedne-
mV 1 f>a«V»» •^rmtim rt i > l i v n 
tym Sąd Najwyższy wyjaśnił, co 
następuje: 

Gdy pracownik biurowy mógł 
wykonać powierzoną mu pracę 

w godzinach normalnych, to pra
ca jego poza godzinami nor-
malnemi nie stanowiła pracy w 
godzinach nadliczbowych w ro
zumieniu art. 16 Ustawy z dnia 
18 grudnia 1919 r. o czasie pra
cy w przemyśle i handlu (Dz, 

lx 19ŹÓ poz. 1) . 
uprawniała pracownika do do
magania się za tę pracę prze
widzianego w Ustawie 
grodzenia dodatkowego. 

wyna-

Ze Stowarzyszenia Rezerwistów 
I B. Wojskowych 

W dniu 19 lipca b.r. odbyło 
się w Starosielcach pod prze
wodnictwem Kom. Obwodu Por. 
rez. T. Morelowskiego zebra
nie organizacyjne Koła Stów. 
Rez. i B. Wojsk. 

Na zebraniu zorganizowano 
1 pluton piechoty i 1 pluton 
jazdy. Jest to pierwszy oddział 
konny na terenie tut. wojew., 
który Stów. Rez. i B. Wojsk. 
posiada. 

Do zarządu zostali wybrani: 
Czyżewski Konstanty por. rez. 
(prezes), Zajączkowski Antoni 

(wice-prezes), Jakubowicz Wła
dysław (sekretarz), Świecki Józef 
(skarbnik), Adaśko Józef, Len
czewski Franciszek, Zawado 
Henryk, Janicki Bronisław, Za
jączkowski Władysław i Mul-
tan Piotr. 

Na komendanta plutonu pie
choty zaproponowano p. Zającz
kowskiego Władysława, zaś na 
komendanta oddz. jazdy Mul-
tana Piotra. 

W wolnych wnioskach uchwa
lono rozpocząć energiczną pracę 
na polu P.W. i W. F. 

Blalostoezanln nfonął w rzece Supraśl 
W sobotę o godz. 5 po poł. 

w rzece Supraśl utonął podczas 
kąpieli 20-letni białostoczanin 
Zelig Kac. 

Zwłoki Kaca udało się wy
dobyć z wody dopiero po u-
pływie kilkunastu minut. O ura
towaniu jego nie mogło już być 
mowy, tembardziej, że—jak nas 
informują — publiczność, zgro
madzona na brzegu, nie zasto
sowała należytych środków ra
towniczych. 

Byłoby bardzo pożądane aby 
w miejscach masowych kąpieli 
(w Supraślu, Jurowcach i t. d.) 
zorganizowano czy to skromny 
posterunek policji rzecznej, czy 
też stałe dyżury odpowiednio 
wyszkolonych członków klu-

Runął z drzewa 
i zabił się 

Mieszkaniec wsi Kobyla pow. 
bielskiego 78-letni rolnik Paweł 
Dziedziuk, obrywając wiśnie w 
swoim ogrodzie spadł z drzewa 
na ziemię, ponosząc śmierć na 
miejscu. 

bów sportowych. Natychmia
stowa, a głównie fachowa po
moc, zdoła uratować nie jedno 
życie ludzkie. 

dzi o podatek dochodowy od 
uposażeń., służbowych, to 14-
dniowy termin w tym wypad
ku nie obowiązuje, gdyż poda
tek ten jest płacony przez pra
cowników, a pracodawca jest 
tylko inkasentem podatku. 

Zarządzenie to weszło już 
w życie. 

checkiego, którego tytułuje ma
jorem Polskiej Straży Granicz
nej. 

Jak się dowiadujemy, Suchec
ki nie jest wcale funkcjonariu
szem Straży Granicznej. Jest 
on mieszkańcem wsi Swidwi-
borg pow. ostrołęckiego i zaj
mował się uprawianiem niele
galnej praktyki lekarskiej, za 
co został skazany przez Sąd 
Okręgowy w Mławie na 2 mie
siące więzienia, a przez Sąd 
Powiatowy w Myszyńca na 2 
miesiące i 7 dni więzienia. 

Na prośbę Sucheckiego od
bywanie obu kar zostało mu 
odroczone do 20 lipca r.b. 

Pragnąc uniknąć niewesołej 
perspektywy siedzenia w kozie, 
Suchecki zobowiązał się wobec 
komisarza" kontroli skarbowej 
w Myszyńcu do wykrycia par-
tji przemytu z Prus Wschod
nich i wyłudził pod tym pozo
rem umundurowanie służbowe 
oraz rewolwer, poczem prze
szedł na stronę niemiecką, gdzie 
władzom niemieckim podał, że 
jest rzekomo majorem i t. d. 

Prasa niemiecka uczyniła z 
tego oszusta zbiega polityczne
go i poświęca mu dużo u-
wagi. 

P o d a ż o g r a n i c z o n a : 
Popyt na zupełnie nowe 
samochody olbrzymi! 

T y l k o 
n iewie lka 

ilośó wozów 
pozostała 

tak niskich 
nach. Kup dzisiaj! 

Jutro moce być za-
póano! 

SEDAN z pełnei 
niem loco fabr. Warszawa 

TL 1 0 . 6 5 0 
Łatwe kupno jest jeszcze bardziej ułatwione 
przez dogodne warunki płatności według 
planu finansowego General Motors. 

€HEVROŁETO 
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W Petersburgu Rubinsztejn 
stał się generalnym dostawcą 
pieniędzy kół arystokracji ro
syjskiej i dworu carskiego. 

Nazwisko Rubinsztejna do
brze znane było w Białymsto
ku, dokąd Rubinsztejn często 
przyjeżdżał dla załatwienia swo
ich operacyj i kombinacyj . fi
nansowych. Rubinsztejn m, in. 
wybudował hotel „Ritz" oraz 
po założeniu Rosyjsko - Fran
cuskiego Banku, na którego cze
le stanął jako prezes dyrekcji 
cetralnej, przejął cały portfel 
akcyj Białostockiego Benku Ko
mercyjnego. 

Przełomowym momentem je
go karjery była chwila, w któ
rej stał się bankierem u „starca 
Rasputina . 

Wszechwładny Grisza Raspu
tin i sprytny Mitka Rubinsztejn 
zawierają przyjaźń. Za pośred
nictwem Rasputina Rubinsztejn 
zdobywa sobie coraz większe 
wpływy na dworze. 

Przyjęcia u Rubinsztejna sta
ją się słynne na całą olbrzy
mią Rosję. 

Zamordowanie Rasputina—to 
pierwszy cios dla Rubinsztejna, 
popularnie zwanego „Miłka". 
Intrygi odsuwają go od dworu 
carskiego, intrygi wreszcie do-

?rowadzają do tego, że w roku 
917 na rozkaz ówczesnego mi

nistra s p r a w wewnętrznych 
Chwostowa zostaje aresztowa
ny pod zarzutem szkodzenia 
interesom państwa. 

Podczas przewrotu Rubin
sztejn ucieka c więzienia za
granicę. 

Mimo utraty swego majątku 
Rubinsztejn znowu rozpoczyna 
swoją działalność. W różnych 
odstępach czasu nazwisko jego 
znowu staje się głośne na szpal
tach prasy całego świata. Róż
ne wielkie afery finansowe i 
zakrojone na olbrzymią skalę 
operacje giełdowe są dziełem 
rąk i mózgu Mitki. 

Przed dwoma laty w hotelu 
Europejskim w Warszawie za
trzymał się wytworny siwy sta
rzec, zameldował się pod na-
zwisMesn Rabiosztejn i rozpo
czął starania o uzyskanie au
diencji u ówczesnego ministra 
skarbu Gabryela Czechowicza 
celem zaproponowania Polsce 
milionowej pożyczki, której mia
ły udzielić banki belgijskie. 

Minister, uprzedzony o bo
gatej i barwnej historji życia i 
czynów Rubinsztejna, odmówił 
rozmowy z nim. Rubinsztejn 
zmuszony był wyjechać z Pol
ski, nie wskórawszy nic. 

Od tego czasu słyszano o nim 
bardzo mało. 

Obecnie dowiadujemy się, że 
były przyjaciel Rasputina zawi
tał znowu do Warszawy, podob
no w celu zakupu większego 
portfelu akcyj. 

Widocznie, marzenia o po
wrocie do bogactwa i potęgi 
finansowej nie opuściły jeszcze 
n i e s p o k o j n e j głowy Rubin
sztejna. 

Kto wie, czy nie zechce «on 
również przybyć do naszego 
miasta, aby zaproponować nam 
jakieś świetne tranzakcje lub 
pożyczki? 

Miejmy się więc na bacz
ności! 

Słynne 
gwiazdy 

.FOXA" UICTDR HC LA0LEN. SUE CAROM wielkim 
programie 

Początek p, gą m 
Co n r m i e j a c o d 1 z ł . 

WSPÓŁCZESNE DZIEWCZĘTA 
PONADTO K A P I T A N L A 8 H tysiące przygód nnrrn.ru. który wre* dziewcząt... | Dramat z życia współczesnej lekkomyślnej młodzieży 

opanowanej szałem jazzbandu, flirtu i tańca 

„ M O D E R N " Dziś PREMIERA 
DRAMAT = = = = = Wspaniały podwójny program 

Najznakomitszy tragik amerykański 

RHlIMRTHEbNESS 
oraz kusząco piękna 

L I L A L E E 
w przepięknym dramacie miłosnym p.ł. 

„NIEDOBRANE, 
MAŁŻEŃSTWO" 

Początek; 6* Ceny 
od Iz,. 

KOMEDJA 

COHH DEMOKRATĄ 
świetna komedja, obfitująca w niezwykłe 

wydarzenia i kapitalne pomysły 
w roli tytułowej: Król dowcipu I plkanterjl 

George Sidney 
chlubnie znany z filmu „ZIĘĆ FIRMY COHN" 

huragany śmiechu  

Dr.M.Kanel 
rrzt|nia|e od godz. 9—1 I od 9—8. 

Kobiety od todz. 4—9 p.p. 
•I. ffliaHwrlm » (putarl tal. Mł, 

Dr. L. Kryński 
Ctwikf minuM afm I aMzitMm 

Przy|mu|e od (odr. 9 — 1 1 od 5 — 7. 
Kobiety od 7—8. 

IIHTita, ii UHM U. Tilifii Ml. 

Czytajcie „Dziennik" 

| y |o tocykl wdob-
• I rym s i a n i e 
sprzedam. A. Kne-
fel Białystok Ryn. 
Kościuszki 9. 

Zgubiono 
wojskową, 

książkę 
ą. wyd. 

przez PJC.U. Bielak 
Pódl. na imię Mi
chała. s. Zol|i. So
bieraja, roczn. 1898, 
lam. Placówka 25, 
poczta os. Hajnów
ka, gm. Białowieża. 

Z gubiono książkę 
wojskową wy

daną przez P.K.U. 
Blelsk-PodUaki na 
imię Szatko Wło
dzimierza syna Ta
deusza rocznik 1892 
zam. budka kolejo
wa 112 kim. szlak 
Czeremcha- Hajaów 
ka, dowód osobisty 
wydany przez Sta
rostwo Wotkowys-
kie Nr. 13698 serja 
A 42516 oraz do
wód tożsamości Nr. 
25348 wydany przez 
" , ekejc P.KJP. w 

Unie na imię tegoż 
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