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RO koniisarjat Wier W • fictaista 
fresztowaiemn odebrano rewolwer I 9« l ł f kii 

czeństwa wezwano policję gdań
ską, która natychmiast przybyła 
samochodem. 

Wojowniczego komunistę are
sztowano. Rewolwer 1 kij skon
fiskowano celem dołączenia do 
akt sprawy. 

**r» 

W biurze jwnąiwwwii gene
ralnego komłsarjatu Rzeczypo
spolite! Polskiej w Odańsku wy
darzył ale wczoraj następujący 
incydent: • 

Do Jednego i nrzeanfcóy pod 
szedł Jakiś osobnik i zażądał za
łatwienia całego szeregu swoich 
spraw. 

Ody urzędnik' odpowiedział, 
ze Je* to niemożlrwe — Intere
sant rzekł: 

— Jestem komunistą. Radze 
wara te sprawę załatwić w ciągu 
20 minut. Ja tu przyjdę z do
brym rewolwerem spytać- się 
czy Już zrobione. 

Do słów ale przywiązywano 
większego znaczenia. Sądzono, 
że Jest to umysłowo chory 1 wlę 
cej do biura nie przyjdzie. 
. Zaledwie Jednak mmęło 20 mi
nut, groźny interesant zjawił się 
trzymając w jednej ręce rewol
wer, a w drugiej zaś gruby dę
bowy WJ. 

Wobec widocznego nlebezpłe-

50.000 IIROW 
ZE SZKATUŁY PAPIEŻ* 
Oli rodził ostatnie! 
KoiastroTr loraiuei 

Na rzecz biednych rodzin ro-
botniczych, które najbardziej u-
cierplaly z powodu katastrofy w 
Hausdorf na Śląsku Opolskim, 
tracąc swych żywicieli, Ojciec 
iw. przeznaczył na doraźną* po
moc 50 tysięcy lirów. 

SZESt 0S0B ZABITYCH 
v katastrofie letalrzel 
LOrłmL 21.T. W hrabstwie 

Kent spadł aeroplan, ptzyaem 6 
poniosło taJTĆ. (PAT). 

Tajeauakze zoroieiia Sowietów 
F % zaMadarii awiikyjayd. w Tria 

i utJkrctii luZyuIwOw 2 MosBwy.donołząl . 
Wielkie zakłady broni palne] 

w Tulę, które przez ostatnie kil
ka lat pracowały na jedną zmia
nę, pracują obecnie na dwie 
zmiany. 

Dział amunicji wojskbwel znaj 
duje się pod bezpośrednim kte< 

kfch. 
W związku t ozywfcw dzia

łalnością zakładów amunicyj
nych Tuła ma być zupeUe izo
lowana, przyczem wstęp do mia
sta mleć będą tylko osoby, któ
re otrzymają specjalną przepust 

i kę od czerwone] rady wojennej. 

5 kol w pierś ministra rumuńskiego 
Zomcn polityczny w Bukareszcie 

za liberała? projekt reform w Dobrudży 
ni do gabinetu wiceministra, kto* 
remu wręczyli merhorjał, zwrai 

BUKARESZT. 21.7. —Teł. wł. 
O godz. 1-ej w południe zjawili 
się w ministerstwie spraw we
wnętrznych czterej studenci me
dycyny 1 poprosm o audiencję 
u wicemraferra Aogelescu. Zo
stali oni natychmiast wpuszczę-
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Onwa ddeoą&arzy czechosłowackich. którzy przybyli wczoraj do. Warszawy, cdem rwledzeoia nasiej stolicy, —po powitaniu na dworcu Olównym. 

Barykady na ulicach stolicy Egiptu 
Krwawe walki ttumów z policją w Kairze i w Port Sald 

— : - : 

KAIR. 21.7. — TeL wł. — Dzłś 
od samego rana prawie wszyst
kie słdepy są zamknięte. Więk
szość mieszkańców nie opuszcza 
domów. Główne arterje komuni
kacyjne strzeżone są przez po
licję. 

Przed gmachem parlamentu 
obaaają iołnłarae w ałalwych 
hełmach. Mhno, że przywódcy 

Spiskowcy pofifjtofsty skazani na tatkicj 
za oróne obalenia nada 

LIZBONÂ  W. 7. W z-wiąriu z 
likwidacją spisku, rarganizowa-
te^o przeciwko obecnemu roądo-

wt portugafsktarmi. 3ept»towano 
wyspy Azorskie 12 osób, na 

wśród nłch 3 dziennikarzy. 
Leltow-Yorbetk opnie! Hugentersa 

Noarr rozłam • obozie natłtealfstów aieaileck eh 

stronnictwa WaH odwołali ze
branie w parlamencie 1 zwrócili 
się do króla z prośbą o zwołanie 
sesji na dzień 26 lipca, tłum w 
południe zebrał się przed parla
mentem i usiłował 

wtargnąć do wnętrza. 
. Policją tłum rozproszyła. 

w pobliżu 

rezydencji komisarza angiel
skiego, 

gdzie policję obrzucono kamie
niami. 

W południe doszło do krwa
wych starć w pobliżu gmachu mi 
nteterstwa spraw wewnętrznych, 

Druga manifestacja odbyła sic przyczem Jedna osoba został*' za 
bita. a 88 rannych. Stratypoll-

•••^^ms^^imm^^H 

BERLIN. 21.7. — TeL wŁ — 
Poseł do Reichstagu gen. von 
Lettow - Vorbeck, w czasie woj
ny dowódca niemieckie] armjl 
kolonialnej w Afryce wystoso
wał do Hugenberga list. w któ
rym zawiadamia go o wystąpie

nia % partji ruenriećko-narodo-
wych.' 

Krok gen. Lettow - Vorbecka 
który był kandydatem Hugen
berga na następcę Hmdenburga, 
wywołał w kołach poHtycziych 
a szczególnie wśród nlemlecko-
narodowych silne wrażenie. 

2 milfotTy tenoftfltjrydi w Sowietach 
M głodowem aliziawaia (zerwoneoo skarbu 

' Wedle danych statystycznych 
Ogłoszonych niedawno w prasie 
niemieckiej liczba bezrobotnych 
w Rosji sowieckiej dochodzi do 
2 milionów. 
i W tej olbrzymiej liczbie robo

tnicy wykwalifikowani stanowią 
około 20 proc 

Zasiłki wydawane przez rząd 
sowiecki sięgają zaledwie 70 
proc. wysokości zasiłków wyda
wanych bezrobotnym w pań
stwach europejskich. 

Krwawy bart cbłopew aa Korei 
Lianę ofiary v starta z pol ca 

TOKJO. 21.7. W mlejscowosd 
Ten-Czen. we wschodniej Korei. 
doszło do krwawego starcia mię 
dzy chłopami a policją japońską 
z powodu aresztowań za naru
szeni© ustaw leśnych. 

Chłopi zajęli ratusz I posteru

nek tpoBcJ!, która dopiero po na
dejściu posiłków i przy użyciu 
broni palnej zdołała opanować 
sytuację. 4 Koreańczyków jest 
zabitych, 26 rannych, 

Po stronie policji jest 9 ran
nych. (PAT), 

Spór o „Sdarc płaczą" » martwym punkcie 
z powoda ODOfi mah*nrhn 

Konflikt miedzy żydami a mu
zułmanami w sprawie Ł • zw. 
„Ściany płaczu" w Jerozolimę 
nietylko nie jest dotychczas za
łatwiony, lecz przeciwnie wszedł 
w stadium chroniczne, z którego 
trudno będzie znaleźć wyjście. 

W Jerozolimie radziła ostat
nio specjalna komisja międzyna
rodowa, która czyniła wszelkie 
wysiłki, aby doprowadzić do po 
rozumienia między obiema stro
nami. Mimo długotrwałych kon
ferencji z przedstawicielami ży
dów i mahomefcw- zgody nie o-
£iągnieto 

Szczególnie nieubłagani są ma 
bometanie. którzy oświadczyli 
wręcz, że nie uznają mandatu ko
misji 1 nie zastosują się do jej e-
wenfuakiego orzeczenia. Memor
iał wręczony przewodniczącemu 
komisji p. LoeCgrenówi przez 
przywódcę mahometan Zaki-pa-
szę, ^wywodzi, że muzułmanie 
nie zgodzą się nigdy, aby Jerozo 
lima była uważana za żydowską 
siedzibę narodowa i że w spra
wach dotyczących Palestyny 
może decydować tytko naród pa 
łestynski. 

Student z Pozaaaia attweł w Dualo 
ratastrefa ledrt żaglowe! poi Budapesztem 

BUDAPESZT, 21.7. Niedaleko 
Esztergom przewróciła się z po
wodu .gwałtownej burzy łódź ża-
flowa, w której dwaj studenci z 

'oznama. Marian Illek. 1 Leon 

Schubert usiłowali przepłynąć 
Dunajem z Wiednia do Budapesz 
tu. Illek utonął, Schuberta zdoła 
no uratować. (PAT^ 

w mieście cesarzy niemieckich pans twa rzymskiego w Speyer nad Renem. 

W ponurym sute zbrodni 
Dwa tajemnicze mordeistwa I simoMistwo zbrodniarza 

SOSNOWIEC. 2L 7. — Tel. 
wł. — W niedzielę rano na skra
ju wsi Rokitno Szlacheckie koło 
Zawiercia, znaleziono zwłoki 
19-łetniego Kokoszki, zabitego 
wystrzałem z rewolweru. Podej
rzenie padło na Jana Gałkę, któ
rego wkrótce po strzale widzia
no w pobliżu miejsca zbrodni. 

Zanim wieśniacy daW znać o 
morderstwie policji, nadeszła 
wiadomość o nowym zamachu 
morderczym i samobójstwie Gał
ki. 

Okazało się, że Gałka po za
mordowaniu Kokoszki udał się 
do administratora majątku Wła
dysława Bema i zażądał od nie

go zwrotu Jakichś pieniędzy, 
rzekomo zabranych mu przez 
właścicielkę majątku p. Poleską. 
Bem, nie znając sprawy, odmo' 
wił żądaniu Gałki, który wów
czas dobył rewolweru i strzelił 
do administratora. Kula prze 
szła przez obojczyk i wyszła 
przez szyję. 

Gdy ciężko ranny p. Bem ru 
nął na podłogę, morderca wy-
mlrnął się do sieni, «dzie wystrza 
lem w skroń pozbawił się życia 

Co było powodem zamordo
wania Kokoszki, narazie niewia
domo. Zachodzi podejrzenie, że 
Galka był umysłowo chory. (S). 

Nadużycie w nagistratie Koronowo 
Burmistrz zawlemai w czyamldajh 

wodu ujawnionych w magistra
cie nadużyć. 

Obowiązki burmistrza objął 
Szukalski. (K). 

BYDGOSZCZ. 21.7. —Tel. wł. 
Burmistrz miasta Koronowa, 
Franciszek Wodniczak, został 
przez władze wojewódzkie ,za-
jvieszony w czynnościach z po-

jednak" tfotycE-

bary. 

cjl są znaczne, 
czas nieznane. 
Tłum wznosi na ulicach 

kady. 
Na Jedne] z ulic przecięto prze 
wody gazowe 1 zapalono gaz, 

W ostatniej chwili donoszą, Iż 
policji udało się opanować poło
żenie, przyczem 
323 osoby zostały aresztowane. 

, ; została 
a Jdó;. użycia-broflj. Je-

osoba Jest zabita, -'27, ran
nych.'. Po stronie polic* rannych 
jest 59 ludzi, (ps) , , 

' i • •—jfc——{ 

cający się przeciwko nowemu 
uregulowaniu posiadania ziemi 
w południowej Dobrudży. 

Kiedy Amgelescu zaczął czytao" 
memorjał, Jeden z czterech stu
dentów. jak się później okazało* 
nazwiskiem Bezą, dobył rewol-i 
weru 1 strzelił pięć razy do ml-« 
nistra. 

Mimo zranienia twarzy, piersi. 
1 ramienia rzucił się Angelescu na) 
sprawcę zamachu i po krótkie] 
walce odebrał mu rewolwer. ,-

Wszyscy czterej zostali aire-i-
sztowanL 

Angelescu zosfał przewieziony; 
do szpitala,. gdzie mu założona 
opatrunek. Lekarze są zdania, żel 
życiu wiceministra nie grozi nie-« 
bezpieczeństwo. I 

Początkowo rozeszły się poi 
głoski, jakoby zamach był aktem 
zemsty' antysemickich studentów. 
Okazało się jednak. Iż jest to od
wet kokmrstów macedońskich w 
południowej Dobrudży, którzy u-< 
ważają ministra Angelescu za rnl-
cjatora krzywdzącej osadników; 
macedońskich ustawy rolnej wi 
Dobrudży. i 1 

Projekt te] ustawy zctanlem Md 
cedończyków krzywdzi ich na ko 
rzyść mniejszości bułgarskiej I 
tureckie] fflP), 

H0(MY NAPAD 
aa b. ministra Llranr 

KOWNO, 21.7. — Tel. wł. - i 
Dziś nad ranem wtargnął do mie 
szkania prezesa związku Htewi 
sklch dziennikarzy, byłego mini
stra spraw zagranicznych Puryc 
klsa jakiś złoczyńca 1 usiłował 
uderzyć go nożem. 

Puryckisowi udało się unfknąó' 
dostk Bandyta zbiegł, został je( 
dnak aresztowany. Okazało się* 
Iż jest to zwykły złoczyńca na-
zwisklem Jankowskas, który, 
chciał ograbić mieszkanie Puryc 
klsa. (L). 

Nowa czerwona zbrodnia w Kilonji 
1W#łai cMoolec oorwany I wywieziony do Sowietów 
' BERLIN. 21. 7. — Tel. wł. — 
Tajemnicza' afera uwięzienia w 
Kilonji na okręcie sowieckini 18-

natycmrrlast .wyruszył W drogę 
do RosjL 

Ojciec porwanego został vł 
swoim czasie wezwany do na* 
tychmiąstowego stawienia się w-' 
Moskwie w cew złożenia spra
wozdania w jakiejś bliżej nieo
kreślonej sprawie. Po odmowie 
wyjazdu do Moskwy skazano go 
zaocznie na śmierć. -

Władz© przypuszczają, że mfo 
dy Schemhold odegra obecnie ro" 
lę zakładnika. Wobec wiadomo
ści, że w ałerze pprwanla ma
czał palce generalny konsul so
wiecki w Hamburgu, niemiecki 
urząd spraw zagranicznych za
żądał od władz sądowych wy
czerpującego sprawozdania o 
zajściu. 

Ambasada sowiecka w Berli
nie wydała korminfkat dowodzą 
cy, że Schelnhold wygnany przea 
ojca z domu, dobrowolnfe wvn 
Jechał do Sowietów. (My). 

Groźny pożar w Małopolsce Wschodniej 
Spłonęło MdaiteSrie miasta Usta 

3opIerfll 

letniego ScheinhoWa. syna długo 
letniego pracownika niemieckó-
sowieckiego towarzystwa skła-
dowo-łowarowego ..Derutra" na 
bierą cech skandalu niemnlejsze 
go, niż sprawa porwania gen. Ku 
tiepowa.' ń 

Opierając się na- relacjach 
dziennika „Hamburger Echo" 
prokuratura,wdrożyta* dochodzę 
nie, które.dało.sensacyjne f wy
niki i doprowadziło do areszto
wania kilku -:osób. 

W rezultacie przeprowadzone 
go śledztwa stwierdzono, że na 
rozkaz Moskwy-fiarkclonarjusz 
biurowy, ^w służbie • sowieckiej 
Schmidt zwabił młodego Schem-
hoWa na statek, stojący na kotwi 
cy w porcie kllońskim. Po przy-
byciu chłopca na pokład, okręt 

W mielcie pbwtatowem Lłskb 
w Małopotsce Wschodniej wy
buchł wczoraj wielki pożar. 

Ogień powstał w budynkach, 
należących do niejakiego Machle 
ja Laufa, stojących w śródmie
ściu naprzeciwko urzędu staro
ścińskiego. Wskutek szalonego 

wiatru ogień ugaszono 
nad ranem, 

25 rodzin pozostało bez dachu 
nad głową 1 warsztatów pracy. 
W akcji ratunkowej wzięło udział 
kilkanaście straży pożarnych, 
przybyłych z całego powiatu. 
Szkody wynoszą około 200.00Q 
złotych. 

Śmiertelny zakład w oberży wiejskiej 
Naoły zoon no wypltiu litra wód xi 

BYDGOSZCZ. 21.7.—Tel. wł. Wardęga po wypróżnieniu 
flaszki padł martwy na podłogę. 
Lekarz stwierdził jako przyczy
nę śmierci, nagłe zatrucie alko
holem. (K). 

j > \ 

Zamieszkały w Opielewie w po
wiecie żnińskim Antoni Wardę
ga założył się w Jednej z mlejsco 
wych oberży, iż Jednym haustem 
wypije litr wódki 

2 osoby zabite. 5 rannych 
przy zderzeniu aatobusu z pociągiem 

LWÓW, 21.7. Pocłąs poSptesz- stał rozbity. Dwaj pasażerowfa 
ny Warszawa — Lwów zderzył ponieśli śmierć na miejscu, resz-
się dziś o godzinie 2 nad ranem ta odniosła ciężkie rany. Lokomo 
pod Lwowem z autobusem, któ- tywa nie została uszkodzona i 
rym jechało 1 osób. Awtebas zo.- Jcurjej ruszył wkródcę dalej, ^ 
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Minister Kwiatkowski u króła Danji 
Jlfonifeslacja imdycypiei przjĘaznt 

polsko - duńskiej 
KOPKłHAOA, 21.7.*Wc»faJ 

rano piryty* w mtolstor preemy-
*r„ i handlu Kwteftdwskl wraz z 

Każdy 
fuj ma 
dwa końce 

Zgodnie z wolą baja cala 
prasa we wszysłddi wolch 
odłamach — od skrajnej lewi
cy do prawicy — reprezen tnie }ak 
najbardziej zdecydowaną dąż
ność do pokojowe! współpracy * 
sąsiada mi. 

Nie auKSy «o prwcJei, aby o-
gól polski godził sle na «ypłanle 
czujności swego Państwa wobec 
próśb, Jakie wysuwa przeciw nie
ma wojujący ołołonBlteni nkantoc 
kL Zwłaszcza. gdy z nacjonalizm 
mera tym, crgacfcującyni sle w 
kadry militarne, utoisamia sle 
sam prezydent Rzeszy. Hradeo-
burg. Jawnie patronujący hufcom 
„stalowego hełmu". 

Jeśli Niemcy nie poniechała 
swej „hecy" nstarwfcajeco wato-
ma fa/anem w granice Polski, to 
któż — pyia Jeden z najbardziej 
zimnokrwistych naszych dzien
ników zachowawczych — zdoła 
opinie polska, powstrzymywać 
od przejścia do ofensywy? 

Wszak ta nasza granica zacbo 
dnia siedzi zwarła ławą na prze
strzeni 10 powiatów Śląska Opol
skiego 2/3 miliona Polaków: cóż 
powiedzieliby politycy berlińscy, 
gdyby opinia polska, skupiwszy 
uwagę swą na tete lej ludności, 
pozbawionej szkól narodowych 1 
możności używania swego Języ
ka, Jęta świat napelbtać lamentem 
krzywdy połskW? 

— „Die beste Deckung łsf der 
Web" — przypomina tenże dzień 
nlk zasadę strategiczną twórcy 
Prus, wierzącego wwyższotó *-
jaku nad obroną. 

Polska nte^eac* stosować me
tod „pruskich" nawet wtenczas, 
gdy ma do czynienia z Prusami 

Nie znaczy to przecież, aby 
ebrakło Jej argumentów w drwi
li. gdy zajdzie potrzeba wytoczę 
nla Ich w odpowiedzi na lamenty 
niemieckie z powodu „rozdarcia* 
Śląską lub „odcleckt" Prus 
Wschodnich. 

Polityka podważania granic w 
drodze tendencyjne] rewizji trak 
tatów jest bronią obosieczną. Cóż 
powiedzieliby ntemieccy „Tewłzjo 
uiści", gdyby okazało sle. że kij 

•rewizyjny, jak każdy kr], ma dwa 
końce? 

Cóż odpowiedzieliby wten
czas. gdyby przemówiono do 
nich Ich własnym Jeżykiem? 

Newy konsul 
Sl, Zjednoczonych 

w Warszawie 
NOWY JORK, 21.7. Klar Hug-

ile, konsul Stanów jednoczonych 
w Kolonii, zostaj mianowany kon 
sutem generalnym w Warszawie. 

dyr. dep. Nosowłcaent 
W ciągu dok delegacja polska 

zwiedzała miasto I okolice oraz u-
czestnrczyia m śniadaniu, wyda-
nem przez dyrekcje duńskiego to 
warzystwa bodowy Odyrri. 

Wieczorem odbył sle obkd. wy 
dany przez posła Mfehalowaklego 
I Jego małżonkę. W obiedzie 
wdał udział premjer Staunmg. ml 
nister baodkt Haugo oraz wice
minister spraw zagranicznych 
Engel!. Następnie premjer Stau-
ning dziękował p. ministrowi za 
przybycie do Danfl, poczem za
brał głos minister Kwlalkowsk. 

wtłónojąc na wfeSową frwlyeic 
poako-duńskkh stosunków mor
skich. 

Doński minister banału, starter 
dzając, że Polaka pokonała w 
przeszości wielkie tradnoicl, ży
czył dalszego pomyślnego rozwo 
ju polsko-duńsklcb stosunków go 
spodarczych. 

W dołu dzlsiejszem minister 
Kwiatkowski będzie przyjęty na 
audjencjl przez króla 1 będzie o-
becny na bankiecie, wydanym 
przez premjera Stauntaga. 

Wieczorem minister Kwiatków 
skl opuści Konpenhage. (PAT.). 

Kair wielkim obozem wojennym 
Nahas Pasza chce zdobyć parlament silą 

Posiedzenie izby wbrew dekretowi królewskiemu 
Pogotowie angielskich samolotów w Palestynie 
LONDYN. 21. 7. Konflikt mie

dzy królem Fuadem a egipską 
partją nacjonalistyczną osiągnąć 
ma w dniu dzisiejszym swój 
punkt kulminacyjny. 

W swoim czasie król odroczył 
sesje parlamentu do 20 lipca, na 
stepnie zaś pod naciskiem rządu 
Sldkl Paszy sesje zupełnie zam
knął. 

Posłowie Nahas Paszy mimo 
tego dekretu królewskiego po-

Niech żyje król! 
wota przedstawiciel Sowietów w Londynie 

na obiedzie u angielskiego stalowego magnata 
LONDYN, 21.7. Orzegorz So

kolników, poseł Sowietów w 
Londynie, będzie miał trudny 
orzech do zgryzenla, aby wyjaś
nić swemu rządowi, Jak przy
szło do tego, że przedstawiciel 
komunistów pije zdrowia króla 
Jerzego V, 

Było to w czule śniadania, 
wydanego na Jego cześć przez 
sir Hugh Beira, największego 
magnata przemysłu stalowego. 

Prawda, że goście angielscy 
zaraz po toaście Sokolnlkowa 
podnieśli szklanki za pomyślność 
Z.S.S.R., lecz Sokolników sam 
miał minę, że coś nie Jest w po
rządku. 

• W -

Jeszcze gorzej czuł sle pan 
Bryiant-Sokolnlkow, kiedy go
spodarz w powltalnem przemó
wieniu podkreślił konieczność 
porozumienia dwu krajów 1 przy 
tern poruszył sprawę- długów 
rosyjskich w Angljl, stwierdza
jąc bez ogródek, że „porozumie
nie w pierwszym rzędzie musi 
uwzględnić długi rosyjskie w 
Angjl w całej pełni". 

W odpowiedzi Bryiant-Sokol
nlkow oświadczył, nawiązując 
do dyskusji w angielskim parla
mencie — że „Rosja nie wtrąca
łaby sle w sprawy wewnętrzne 
Innych państw, gdyby nie Intere 
sowano sle zanadto wewnętrzą 
polityką Sowietów". 

Co sle tyczy długów, to Sowie 
ty mają teł pewne pretensje, 
wyrównujące żądania angiel
skie. Rząd Sowietów bardzo pil 
nie zajmuje sle tą sprawa," 

• — t 

stanowią dziś przemocą dostać 
sle do parlamentu I odbyć posie
dzenie. 

W oczekiwaniu nowych zabu
rzeń władze zarządziły ostre po
gotowie wojsk we wszystkich 
większych miastach egipskich. 
Stolica państwa, Kair, Wygląda 
Jak wielki obóz wojenny, Na pla
cach, koło budynków rządo
wych, a przedewszystklem 
przed gmachem parlamentu usta 
wlono silne oddziały wojska z 
najezoneml bagnetami. Ulicę bez 
ustannie patrolowane są przez 
kawalerie. 

Mimo tych' przygotowań, na
cjonaliści postanowili przepro
wadzić swój zamiar, przypisując 
wlne za ewentualne zajścia nie
przejednanemu stanowisku kró-
«• J 

Według doniesień z Jerozoli
my władze angielskie w Palesty 
nie wstrzymały urlopy wszyst
kim lotnikom angielskim, co. Jak 

przypuszczają, pozostaje w, 
związku z majaceml nastąpić! 
dziś w Egipcie wypadkami. 
• H i M i i ^ i i H a a M 

Korytarz pomorski obchodzi 
nietylko Polskę 

Jest to sprawa europejska 

Ojciec iw. z okien swego pałacu 
błogosławi tłumy uczestników procesji 

RZYM, 21. 7- Wczoraj po po
łudniu w dzielnicy Borgo odby
ta He zwyczajna procesje: Tra 
czci Matki Boskiej. 

W chwili, gdy liczna procesja 
przybyła na plac RusticuccI, ol
brzymi tłum, zgromadzony na 
placu św. Piotra, począł wzno
sić okrzyki na cześć Ojca Św., 
który po pewnej chwili ukazał 

sl« w oknie. Procesja zatrzyma
ła sle. 

Podczas gdy orkiestry grały 
hymn królewski, a członkowie 
eskorty prezentowali bron. Oj
ciec św. udzielił błogosławień
stwa klęczącym na placu tłu
mom. Następnie wśród frene-
tycznych oklasków Papież coł-
nąl się do swych apartamentów. 

Liczba pożarów na wsiach 
zmniejszy sio wkrótce 

po rewizji szacunków budowli 
WARSZAWA, 21.7. 

Wzrost liczby pożarów 1 szkód 
pogorzelowych, przybierający 
w ostatnich czasach charakter 
wręcz katastrolalny, skłonił Ra
dę powszechnego Zakładu Ubez 
pieczeń Wzajewnych w War
szawie do odbycia nadzwyczaj
nego posiedzenia, by zastano
wić się nad przyczyną tego zja
wiska i nad środkami zaradcze-
mi. 

Osią debat było pytanie: czy 1 
w Jakim stopniu wzrost klęski 
pożarów Jest wynikiem zbrodni
czej spekulacji ubezpieczonych 
na odszkodowanie ze strony Za 
kładu, który od r. 1929 wypłaca 

Spadek produkcji węgla w Sowietach 
•statek braku wykwalifikowanych góralków 

W ostatnich czasach zaczęła mlsarjatu pracy Z. S. R. Ra 
dość gwałtownie spadać produk 
cja w sowieckich kopalniach wę
gla. Objaw ten, według doniesień 
dzienników sowieckich, spowodo 
wany jest brakiem robotników 
wykwalifikowanych, upadkiem 
dyscypliny oraz trudnościami a-
prcwlzacyjneml I m-akiem tniesz 
kań. 

W tych dniach odbyło się po-
siedzenle kolegium ludowego ko 

WMZHKNY 
Dziś: Magdalenie. 
Jutro: Apolinaremu. 

MDIOW^RSŹiwSKIE 
WARSZAWA, długość" fali 1411 m. 
Godz. 11.58: Sygnał czasu 1 hejnał. 

O. 12.10: Muzyka z płyt gramofon. 
O. 15.50: ..Wycieczka 50-ciu wioślarzy 
czeskich po Wiśle*. wygłosi p. -Wład. 
(jrzclak. O. 16.50: Muzyka z płyt gra
mofonowych. JO, 17.10: „Chwilka lotni
cza". Znaczenie obrony przeciwlotni
czej dla ludności cywilne] — wygłosi 
kpt. dypl, Królikiewicz, tt 17.33: J. 
wędka przez Podhale" — wygi. dr. Jan 
LankatŁ a 18.00: Koacert orkiestry 
salonowej, a 19.50: Trawmisja opery 
z Poznania, 

na 
którem omawiano wytworzoną 
sytuację w przemyśle węglo
wym. 

Postanowiono wydać repu
blikom związkowym polecenie, 
aby z jednej strony kierowały do 
zagłębi węglowych większe par 
tje robotników z miast I wsi, z 
drugiej zaś, aby poczyniły motll 
we starania w kierunku ulepsze
nia aprowizacji 1 stanu mieszka
niowego. 

Przeleciał Ocean 
a rozbił samolot 

wsi ladera 
Major Kkigsford Smith',, zwy

cięzca Atlantyku, rozbił w tych 
dniach samolot latając nad San 
Francrsko. Magneto samolotu na 
wysokości 3.000 metrów- przesta
ło działać 1 aparat wpadł w kor 
kociąg. Jat na nieznacznej wyso
kości nad ziemią udało się Smi
thowi wyprostować maszynę I o-
stablć uderzenie o ziemię. 

Smith jest lekko ranny aparat 
zupełnie, znjszaooy, 

odszkodowanie w wysokości 
kosztów odbudowy spalonego 
budynku. 

W dyskusji wskazano na nie
wątpliwy związek między ogól
ną sytuacją gospodarczą kraju, 
zwłaszcza ludności wiejskiej i 
częstością pożarów — co stwler 
dza doświadczenie 1 w innych 
państwach. 

W ostatnich czasach przyczy
niają się do wzmożenia pożarów 
i czynniki atmosferyczne. Oczy
wiście, że sytuacja finansowa po 
wsiechnego Zakładu Ubezpie
czeń Wzajemnych z powodu 
wzrostu szkód pogorzelowych 
nie Jest bynajmniej krytyczna, 
jednak w wyniku dyskusji posta
nowiono, by stopniowo przepro
wadzać rewizję szacunków bu
dowli w tych obsza/ąch. na któ
rych nienormalny wzrost poża
rów może być następstwem zbyt 
wysokiej oceny wartości budyń 
ków. 

Dzięki tej uchwale do mini
mum ograniczona będzie możli
wość spekulacji na zyski ubez
pieczeniowe ze strony ubezpie
czonych. 

PARYŻ, 21.7. W dzienniku 
„La VlctoireM Oeorges Blenahne 
poświęca dłuższy artykuł zna
czeniu, które ma dla Polski Ł zw. 
kurytarz pomorski, stanowiący 
jedyny dostęp do morza. L 

Przestrzega on Francuzów 
przed blędnem wyobrażeniem, że 
rząd i naród polski mógłby być 
skłonny do ustąpienia Niemcom 
korytarza dla ich wygody. 

Błędem byłoby równocześnie 
przypuszczać, że sprawa ta Jest 
tylko sprawą między Polską, a 
Nleawamlł- no i 

Jest to sprawa europejska, 
a na wypadek, gdyby Niemcy 
chciały rozstrzygnąć zapomocą 
siły, pociągnąć by to musiało za 

sobą niewątpliwie wojnę. Polska 
pełna ufności w przyszłość, ze 
spokojem wysłuchuje pogróżek, 
skierowanych pod Jej adresem. 
Nie zastraszają jej pretensje Nie 
mleć do kurytarza. Odpowiada 
ona im największą zwobodą tran
zytu przez wymieniony kurytarz 
I czyni ulgi i różne dogodności 
W. M. Odańskowi 

I odpowiada ona leszcze tali 
wspaniałym dziełem, lakiem lest 

Gdynia, 
która najlepiej dowodzi Jakie 

Wieści 
gospodarcze 

Francja rynklam 
dla matu tytnla! 

Emigracja polska we Francji 
to świetny odbiorca mąki żytniej 
z Polski. Dotychczas jednakże 
moment powyższy nie był mno
życie wyzyskany" przez naszych 
eksporterów. Przy pewnym wy
siłku rynek ten udałby się w zła 
procentach pozyskać dla mąki p « 
sklej, zwłaszcza że znaczna Ilość 
piekarń we Francji znajduje się 
w Tekach Polaków. 

Na terenie konsulatu Rz. PoL 
w Lille Istnieje około 50 takich 
piekarń, których łącznie mlesiejez 
ne zapotrzebowanie na mąkę 
żytnią wynosi około 400 ton. ! 

Niektóre z tych piekarń posia
dają odpowiednie środki finanso
we na zakup mąki w ładunkach 
wagonowych, inne kupują n hur
towników, którzy dostarczają 
mąkę niemiecką rniportowaną 
drogą przez Królewiec. 

Sprawę należałoby się jatenaj-
szybclej zainteresować, aby wy
zyskać eksport mąki jaknajprę* 
dzej. Najlepiej byłoby utworzyć 
biuro sprzedaży mąki polskiej 
we Francji 

znac*enle*atr naród polskłpwy flooyer ,**»«!! 

Ko lest ubezpieczonych 
w Kasach chorych 

w Polsce 
WARSZAWA, 21.7. 

Liczba osób ubezpieczonych 
w 243 Kasach Chorych, czyn
nych na terenie RzpliteJ, wyno
siła .według ostatnich obliczeń, 
dokonanych w styczniu r. b. — 
4.789.460 osób. 

W tym samym czasie w NIem 
czech liczba ubezpieczonych w 
Kasach Chorych wynosiła około 
19.500.000 osób. 

Nareszcie! 
Skasowanie 

dzielnicy chińskiej 
w Gdyni 

Tak zwana „dzielnica chiń
ska" w Gdyni, w której mieszka 
najuboższa ludność portowa, ma 
być zlikwidowana w ten spo
sób, że ludność przeniesiona zo
stanie do nowej dzielnicy, po
wstającej na gruntach domeny 
państwowej Wltomlno. 

Dodać należy, że dzielnica ta 
była siedliskiem również najgor
szego rzędu Jadłodajni porto
wych, gdzie zbierały się najgor
sze męty 1 gdzie ustawicznie roz 
grywały się krwawe awantury, 
w które wciągano również prze
jezdnych marynarzy zagranicz
nych. 

pisuje kurytarzowL W- sprawie 
tej Polska nie ma nic do powie
dzenia poza oświadczeniami, któ
re niejednokrotnie składali wszy
scy mężowie stanu, m. fan. mi
nister Kwiatkowski jeszcze w ze
szłym tygodniu w Odym*. 

(PAT). 

Amerykański budżet na roi 
obrachunkowy, rozpoczynający 
się 1 lipca, zamyka się po stronie 
wydatków sumą 4.203.254.457 
dolarów, a więc sumą większą 
o i górą 200 milionów, niż 
budżet poprzedni. 

W związku z tent 

kich czhwfkóW tiiąuTgWFW swo
ich resortach wprowadzili jaknaj 
większe oszczędności. Tak ol
brzymi wzrost wydatków admi
nistracyjnych trzeba, zdaniem 
prezydenta, koniecznie zreduko
wać, choćby kosztem zmnlejsie-
nla aparatu administracyjnego, 

Talizmany zabobonu 

Co wróża gwiazdy na dzień 22 lipca 
Nowe not Iwoici pod wieczór 

oblecule 
aktyw-

Ranek 
większa 
ność umysłowa I 
ruchliwość, chęć 
ekspansji I rozsze 
rżenia twych ho
ryzontów życio
wych, a przynaj

mniej — projekty obliczane na szersza 
skale. 

Trzeba dodać, l e wczesne godziny 
ramie nie zapowiadają sle dodatnio I 
mogą nam przynieść drobne przykro
ści, zwłaszcza spowodowane przez oso 
M piel odmiennel, niepotrzebne wyrzn 
ty lub kaprysy. Jest to mniei pomyślny 
okres również I pod względem fiinso-
wym. , 

Odnosi sle to Jednak tylko do wetes 
nych godzili rannych — poczem szyb

ko sytuacja ulega zmianie na lepsze. 
Lecz godzmy popołudniowe m o n Pny 
nieść zrazu Jakieś ograniczenia lub za
hamowanie aaszej aktywności życio
wej. 

Jeszcze krótko przed itłdz. 16-ta. mo 
ie sle zaznaczyć wpływ niezbyt po
myślny dla stosunków towarzyskich 
i w czasie tym .nie należy zdradzać sit 
ze sweml 1/ttcnćlami I projektami. 

Natomiast godz. 18-ta sprzyla eks
pansji fizyczne) I psychicznej I może 
przynieść wydarzenia nieoczekiwane. 
spotkania I t. p, 

Jest to dobry moment do nabywania 
biletów na loterią, spekulacyj I poczy
nań bardziej ryzykownych. 

Dziecko dzli urodzone — Intelektual
ne, oryginalne, okaże dązeirie do samo
dzielności połączone ze zmiennością. 

IŁ & O, 

Nietylko lud nasz Jest zabo
bonny. Wśród hitelrgenciji rów
nież pokutuje jeszcze duch zabo
bonu, być może jako zjawisko 
atawistyczne. Bo, proszę: liczba 
13, feralne piątki, czarne koty, 
witanie się przez próg 11.| p. 

Pocieszmy się, że jeszcze bar
dziej zabobonni są Włosi, a naj
bardziej Anglicy. Bardzo] często 
noszą przy sobie różne talizma
ny dla odczynienia, albo uchro
nienia się od złego. Robotnicy 
portowi uważają poduszeczkę od 
szpilek w kształcie serca — za 
doskonały środek przeciwko u-
tonięciu. Kamyki nawleczone na 
Sznurek 1 powieszone w nogach 
łóżka odpędzają zmorę i zje sny. 
Niemal wszyscy londyńczycy 
obawiają się złego wzroku (wło
ska — jettatura) i aby uchronić 
się od uroku noszą przy! sobie 
drobiazgi z koralu. Używane są 
również napoje miłosne równie 
dobrze Jak w średniowieczu ko
rzeń kurzego ziela — podsyca 
gasnące uczucie, a krew smoka 
zaaplikowana przed północą w 
piątek, roznieci płomień miłości 
w każdem sercu męskiem. 

Zdziwicie się, czytelnicy, że 
kpiąc sobie z tych przesądów i 
zabobonów godnych mroków 
średniowiecza, poważymy się 
całą wiarą I przekonaniem zale
cać Wam... talizman powodzenia. 
Tak jest — talizman wszelkiego 
powodzenia w życiu, talizman 
niezawodnie dobrej, szczęśliwej 
przyszłości, mascotę pogodnego 
Jutra, niby — światło, latarnię 
na ciemne labirynty życia. 

Zapytacie — cóż to takiego?. 
Zaraz Chwileczkę. 
Talizman ten nrby łatwo się 
BERLIN, 27.1 Z Moskwy dono

szą, iż przybyła.tam delegacja mu 
rzyriów B kongreso muriyńskie-
go w Hamburgu. 

Delegacja murzynów była po
dejmowana przez przedstawicieli 
władz sowieckich, a następnie od 
była się narada delegacji z sekcją 
murzyńską moskiewskiej miedzy 
JiarodÓK-ki. (ATE.i-

zdobywa — Każdy może go mleć, 
ałe aby Jego moc krzepiącą irtrzr 
mać 1 wzmagać wiele potrzeba 
wysiłków, trudów, pracy, wyrza 
ożeń, wytrwałości i wiele tanych 
cnót. 

Nie będę dłużej przeciągał sfrn 
ny Wasze] cierpliwości. Ten tan 
lizman dobrej przyszłości, to po-
prostu książeczka oszazędnaścło 
wa P. K. O. ze stale roanąeeiHi aa 
niej wkładkami, które całkiem po 
prostu, gdy urosną w większą su
mę, — nabierają mocy krzepiącej 
1 drogę, prowadzącą do celów ży 
ciowych, — ufatwiaą, oświecą; 
wygładzą, To Jasne, prawda? Po 
sterajcie się zaopatrzyć w taki 
szary talizman — to bardzo ta-
rwo. Gromadzić na książeczce si
łę — pieniądze Jest oczywiście 
trudniej, ale musicie to robić w 
hnlę bezpieozeńsUwa Waszej egzyi 
stencjl 1 posuwania się naprzód, 

M. Cc. 

GIEŁDA 
WARSZAWA, 21.7. 
. Metale 

Rubel złoty 4.62.5, Dolar srebrny 6.4, 
Dewizy 

Berlin 212.83, ddansk 173.3, Belgia 
124.56, Holandia 358.75, Kopenhaga 
238.75, Londyn 43.35.5, N. Jork 8.90J, 
Piryt 35.08, Praga 26.42.75, Sztokholm 
239.69, Szwajcaria 173.27, Wiedeń 
123.92, Włochy 46,69.5, Czerwoniec 95. 

Papiery lokacyjne 
Dolarówka 63, 5 proc. poi. konwers. 

55.75, 10 proc. poi. kolej. 103, 6 proc 
poi. doi. 78, 8 proc. poi. inwest. 111.5, 
4 1 pół proc LZZ. 56.25, 4 prpc. LZZ. 
45.12.5, 6 proc. oblig. m. Warszawy, 
59.5, 5 proc. L. Z. m. Warszawy 59, 
8 proc. LZ. m. Warszawy 76.25, 8 proc, 
LZ. Kielc 65-5. 8 proc. LZ. Łbdzl 70, 
10 proc. L. Z. Radomia T» 

Banknoty 
Doi. S t ZJedn. 8 #9.5. 

Akcje 
B. Polski 166, B. Handlowy Hu, B, 

Zachodni 72, Cerata 40, Solc potaso
we 76, Orodzisk 9, KUewski 50. Puls 
55. Spless 80, Pol. Tow. El. 6.25. Siła 
I Światło 75, Chodorów 133, Czestocl-
ce 32, Wars|. Cukier 30, pirley 29, Ła
zy 3. Węgiel 40. Nobel 7. Lilpop 25, Mo 
drzejów 8-75, Ostrowieckie 54, Paro
wozy 19, Rudzki 14.5, Starachowice 15, 
Zieleniewski 33. Żyrardów 6.9, Jani
kowscy 4, Haberbusch 112, Spirytus 
23, Pustelnik 2 ł 



WforeS, 22 lipca 19 

Irena Zarzycka na czele klubu dziesiątki 
Fascynująca powieść znakomHeJ powieściopisarki dla naszego pisma 

Radosną nowiną możemy pc-
BiłeHÓ ile z naszymi Czytelnika
mi. Radosną tom więcej,. ze ra
dość nic skończy się na samej wla 
do.moścl. ale dopiero od olej się 
zacznie — długotrwałą 1 praw
dziwa. 

Zacznie sle Jut za tydzień. 
W naWtszych dniach pismo 

W starej dzielnica 
Kopenhagi 

Rynek rybny w Kopenhadze z pięknym 
pimnikiem rycerskiego Biskupa Salo-
•Mua 1 pierwszych wieków istnienia 

DinlL 

nasze rozpocznie druk nowel 
powieści Ireny ZarzyckUj, tej 
młodziutkie} a tak lut głośnej w 
torki, której niespotykana w Pol
sce harjera literacka pozostałe do 
dziś tajemnicą dla krytyków l wy 

dawców. 
Nie próbujemy nawet badać lej 

zaradkL Miłość Jest bowiem ta
jemnicą wielką." gdy łączy dwoje 
ładzi a cóż dopiero, gdy Jedna 
kobieta podbija serca setek tysię
cy. A taką właśnie najwdzrecz-
niejszą winę-masowego uwodzl-
cielsrwa ma na sumieniu autorka 
.Dzikuski" wobec armU swych 
czytelń tków-wielblcIelL 

Rzecz zaczęła się bardzo nie
winnie. Rękopis wspomnianej 
„Dzikuski" napisanej sobie, a 
Muzom leżał najspokojniej w 
szufladzie i byłby tam mole zbu 
rwiał, gdyby nie przypadek. Nie
znaną wtedy nikomu autorkę na 
mówił ktoś dt> wyciągnięcia 
skryptu na światło dzienne. 

To, co potem nastąpiło, ważyli 
kim Jest chyba znane. Sześć wy
dań w przeciągu pięciu lat w 80 
tysiącach egzemplarzy. Cyfra re
kordowa, niespotykana w historii 
belletrystyki polskiej 1 

Powieść sfilmowano 1 przetłu
maczono na język czeski. 

W ślad za pierworodną .Dzi
kuską" poszły dalsze książki Ire-

mKrzqż wojenny* Francji dla Antwerpii 

Stare miasto belgijskie, Antwerpia, otrzymało w tych dniach francuski 
„Kriył wojenny", w uznaniu svef o bohaterstwa wobec okupanta nlerriieckie-
go. Na zdleclu od lewe]: ambasador francuski Peretti delia Rocca, atache 
iwojlkowy Francji, gen. Chardlgny, przedstawiciel Króla Bellów, gen. Lemer-
cier. młoda obywatelka Antwerpii, symbolizująca swe rodzinne miasto, betgij-
ckl minister obrony kraju, de BroquevilIe I burmistrz Antwerpii, van Cauve-

leart 

ny Zarzyckiej r^fcnoaTzwanl-
ca" (obecnie filnSfratia), „Chło
piec z dalekiej obczyzny", „CÓT-
ka wichru". „Kwiat jabłoni" 1 in
ne w łącznej sumie HOlyslęcy 
egzemplarzy nakładu. 

młodej autorki sprawiają, ze kat 
dyt Czytelników zadaje sobie I la 
nym pytania: kto to Jest „właści
wie" Irena Zarzycka, Jat wyglą
da 1 Jaka Jest „naprawdę" poza 
swojeml książkami. Setkami &-

Niebywałe powtKŁcetsle 1 sława stów próbują śmielsi Czytelnicy 

I Czytelniczki nawiązać kontakt 
z najmilszą autorką. Czasem to 
Się nawet udaje. 

Za swej strony możemy powie 
dzleć, ze pani (taki) Zarzycka po 
chodzi z dalekiej północnej krai
ny — Jest mianowicie spolonizo
waną Szwedką, Można dodać, ze 
jest żoną oflcera-inżynlera I te 
ma ślicznego 5-letntego synka 
Stasia, wielkiego łobuza (czyż 
można się dziwić?...) I to wresz
cie, te Jest naprawdę młodziutka, 
bo ma dopiero 29 lat. 

Wszystko to jest dużo I bardzo 
mato zarazem dla ciekawości 
Czytelników. Kim jest naprawdę 
Irena Zarzycka powie najlepiej 
jej powieść, którą właśnie wkrót 
ce rozpoczniemy drukować w 
naszem piśmie. 

Będzie to hlstorja, w której bo
haterką Jest sama autorka. Boha 
terką? — Nie, raczej przywódczy 
nią, sprawczynią, agłtatorką, pod 
zegaczką do pomysłów I wyczy
nów, które nikomu z nas nie przy 
szlyby do głowy. Choćby dlate
go, te ta szalona akcja rozgrywa 
się w szkole koedukacyjnej, a to 
teren zupełnie nowy I nawet 

Pomysł <fo opatentowania 
Sklepu najlepiej pilnują narzecze 

dali tego dowody ubiegłej nocy 

względnie młodemu pokoleniu 
nieznany. 

Wprost w głowie pomieścić iH 
nie chce™ ale dajmy spokój. Je
dno trzeba przyznać. Takie] por* 
cjl temperamentu, młodzieńczego 
humoru I rzeźwiącęj wesołości 
nie mieliśmy Jeszcze. 

Naprawdę można przy czyta* 
nlu zapomnieć o grasowaniu nie
jakiego kryzysu gospodarczego. 

mmtm 
W nainowszgm stgfu 

architektonicznym 

WARSZAWA, 21.7. 
Do piwnicy p, Eugenii Michal

skiej (Twarda 31), urzędniczki 
telefonów dostali się włamywa
cze. 

Tam przebili sklepienia I we
szli do kawiarni Jakóba Grosber 
ga. Ale kawiarnia nie była celem 
tóh wędrówki. 

Zamierzali oni dostać Się do 
składu galanterii i kapeluszy Jos-
ka Gutermana. 

Nie dostali się tam Jednak. P. 
Gutenhan był bowiem przezor
ny. Postanowił sobie, ie Jego 
sklep nigdy na noc ple pozosta
nie bez dozom. Mało: że sklepu 
dozorować nie będzie ani męż
czyzna, ani kobieta, tylko i męż
czyzna i kobieta razem. 

P. Guterman wynalazł sobie 
parę narzeczonych, 

ludzi, którzy nie mają własnych 
mieszkań 1 którzy zgodzili się 
sypiać w sklepie. Pi Guterman 
był przekonany, że młodzi lu
dzie napewno do rana ze sklepu 
Ale wyjdą, a prawdopodobnie I 

Walny doroczny kongres dziadowski 
pod murami cmentarza bródzieńshiego 

WARSZAWA,'21.7, 
Niezwykły zjazd obradował 

wczoraj .w Warszawie. Byt to 
zlazd żebraków.. 

z całej Polski. -
W obradach, które odbywały się 

koło cmentarza brudzieńsklego, — 
Wzięło udział około 

400 delezatów płci obojga. 
Była to Istna galeria kapitalnych 

typów. Więc kaleki „bez rąk i 
rrog", znakomicie wywijający bra-
kującemi członkami, ślepcy w czar 
nych okularach, doskonale widzą
cy, niemowy od urodzenia, które 
najwięcej gardłowały, starzy, mło
dzi, z kijami i bez — jeduem sło
wem kolekcja niezwykła. 

Tematem obrad były 
sprawy zawodowe 

1 podział posterunków na odpu

stach I jarmarkach na rok bieżą
cy. Ustrój dziadowski nie przewi
duje bowiem obecności tych sa
mych dziadów na tych samych od
pustach. Podział musi być równy 
i sprawiedliwy. 

Wczorajszym obradom przewo
dniczył dziad o 
patrjarcbalnei powiarzctaownoścl, 

z długą, siwą brodą, w czarnych 0-
kularach, w wielkim słomianym 
kapeluszu i z koszrurem w ręku. 

Był to Wojciech Ciągał, który 
przybył na dziadowski kongres ze 
Lwowa. 

Po skończonych obradach się
gnięto do sakw i wydobyto zapa
sy użebrane po drodze, jak rów
nież 

butelki z alemblkiem, 
kupione za uproszone pieniądze. 

Przewodniczący Ciągał upominał 

PRZED ORZEŹWIAJĄCA KĄPIELĄ-
Biały niedźwiedź w. ucwem awem stoisku w warszawskim ogrodzie Zoolo

gicznym nu ułudę swobody, 

kongreeowców, by byli wstrzemię
źliwi w napitkach. Uwagi te nie
wiele skutkowały, gdyż niebawem 
animusz wstąpił w serca. Zgodnym 
chórem zaintonowano pieśni dzia
dowskie. 

Wszystko obeszłoby się bez roz
głosi, gdyby nie 

' drobny Incydent 
Jeden z dziadów, Władysław 

Kawka z Przemyśla, wybrał się na 
kongres warszawski z nówłml 
szczudłami, które sobie niedawno 
sprawił. Szczudła te Ukradli mu to
warzysze po fachu. Kawka nj» 
mógł przeboleć straty 1 zaprosiw
szy przewodniczącego Ciągała, wy 
brał się razem z nim do komisaria
tu, gdzie zameldował o kradzieży. 

Stad policja dowiedziała się o 
dziadowskiem zebraniu. Jak każ
dy się bowiem domyśla, zjazd nie I 
był™ rejestrowany. Zanim policjan 
ci przybyli w okolice cmentarza, 
dziadowie się już rozpierzchli. 
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spać nie będą. 
Przewidywania p. Gutermana 

ziściły się. Gdy bowiem do jego 
sklepu poczęli dobierać się wła
mywacze, 
usłyszeli przez cienka ściankę 

następujący djalog: 
— Kocham clę nad życie — 

mówił bas. 
— I Ja też — odparł ciszej nie

wieści sopranlk. 
— A będziesz mnie zawsze ko 

chała? — pytał bas. 
• — O, tak — odpowiedział so

pran. 
Włamywacze 

zaniechali wyłamywania ściany. 
Poprzestali na tern, że odłupali 
tylko trochę tynku. 

Zato postanowili skorzystać 
z okazji 1 w kawiarni p. Gros-
berga wypili parę butelek wina 
owocowego, kilka butelek Hmo-
nady i zjedli kilkanaście tabli
czek czekolady. 

Wyszli z kawiarni, pozostawia 
Jąc na miejscu 
stary parasol I kilka świdrów. 
A narzeczeni gruchali sobie 

dalej, nie wiedząc nawet, jaką 
przysługę oddali p. Jakóbowi Ou-
termanowi. 

Okazuje się, że pomysł z na
rzeczonym był znakomity. Pan 

Z okolic Kairu 

Kobiety z plemienia Pelahow, 

Droga do wigwamu wodza 

Poirudku labiryntu znajduje ile. namiot wodza czerwnnoskorych. Naleiy od
naleźć droz*. 

' 

I 
Guterman powinien go opatento 
wać. i 

Kościół S-tej Qrandtwlit w Kopenhadie 
wybudowany niedawno wedle najndw* 

łzego atyln irchltektookmega 

Auełył vt obozie 

obozie przysposobienia wojskowego w Nowym Dworze zawodowi „repe-
clarze" spożywają śniadanie na wale przy kuchni, aby bliżej było po „ao-

lewkę". 

Sterta kamieni na torze kolejowym 
10 metrów szyn zniszczonych, 

lokomotywa uszkodzona 
KATOWICE, 21.7. W sobotę 

ułożono na szynach kolejowych 
w godzinach południowych po
między Dąbrówką Małą, a Sie
mianowicami kamienie, wskutek 
czego lokomotywa przejeżdżają
cego pociągu towarowego wyko-„ 

leiła się. 
Szyny zostały zniszczone ua 

przestrzeni 10 metrów. Ruch 
wstrzymano na dwie godziny. 
Ofiar w ludziach nie było. Lo* 
komotywa lekko uszkodzona. 

reportaż przyszłości? 
Ekscentryczne pomysły dziennikarki 

Znana ze swego temperamentu 
reporterskiego 1 ogromnej pomy
słowości dziennikarka paryska, 
Maryse Cholsy, która dla obser-
wacyj dziennikarskich, przez mle 
śląc pełniła obowiązki służące] 
w różnych paryskich domach rife 
rządu 1 nocnych spelunkach, wra
żenia swoje zebrała w książce p. 
p. „Miesiąc wśród dzlewfek". 

Obecnie przerobiła swą książkę 
na rodzaj skeczu I zapragnęła wy 
stawić go w jednym z teatrów pa 
ryskich, grając przytemj sama 
główną rolę. 

Jednakowoż Stowarzyszenie 

autorów dramatycznych 1 Zwią
zek aktorów sprzeciwiły się te
mu, uwalając że tego rodzaju 
widowisko nie odpowiada godno 
ści literata I jest obliczone na nie 
zdrową sensację... 

Maryse Cholsy nie zre2yfirio-» 
wała jednak ze swego planu I za 
mierzą zorganizować spektakl w 
jednym z music-hallów. , 

— A może to właśnie Jest re
portaż przyszłości — Oświadczaj 
Maryse Cholsy — taka sdtyrycz 
na rekonstrukcja sceniczna prze
żytych wydarzeń... 

\'/. 

ZABAWA SŁONI. 
Sjonle v nowym wybiega w warszaw skim ogrodzie zoologicznym czuja ile 

uaŁsmUm 

* * • * 
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J*lc podaliśmy w numerze 
wczorajszym w niedzielę w te
atrze „Palące" odbyło się ze
branie protestacyjne przeciwko 
'sakwom niemieckim na granice 
PofikŁ 

Licznie zebrani uczestnicy 
jednomyślnie uchwalili" nastę
pującą rezolucje.: 

„Uczestnicy Zgromadzenia 
Publicznego, zwołanego prze» 
Zwiąeek Obrony Kresów Za
chodnich w Białymstoku w dn. 
20 lipca 1930 r. z powodu X-ej 
rocznicy plebiscytu na Warmji 
i Mazurach stwierdzają co na-

1. Plebiscyt na Warmji i Ma
zurach dokonany był w warun
kach niesłychanego terroru, u-
niemołliwiającego miejscowej 
ludności polskiej swobodne i 
nieskrępowane wyrażanie swej 
woli złączenia się z całością wła
snego Narodu. Odbywał się on w 
momencie, gdy Rzeczypospo
lita, broniąc swej Niepodległo
ści i zasłaniając całą Europę, 
uginała się pod naporem bol
szewickiego najazdu, a propa
ganda niemiecka straszyła te
reny plebiscytowe wtargnięciem 
czerwonej armii w wypadku 
wypowiedzenia się ludności za 
Polską. Okses ten był równo-

' cześnie okresem całkowitego 
wyczerpania sił finansowych i 
gospodarczych w Polsce, zruj
nowanej przez wojnę światową 
i przez bezwględne rekwizycje 
niemieckich armij okupacyjnych. 

Stąd też plebiscyt z dn. ll.VII 
1920 r. nie może stanowić pod
staw, potwierdzających słusz
ność praw niemieckich do wła
dania krajem, odwiecznie za
mieszkałym przez ludność pol
ską i związanym z Polską ty-

Nie damy ziemi... 
Wlec protestacyjny w teatrze palące" 
siącznemi nićmi wspólnoty na
rodowej, historycznej, politycz
nej i gospodarczej. Przeciwko 
nadawaniu takiego znaczenia 
ówczesnemu głosowaniu ludno
ści protestujemy jak najkatego-
ryczniej. 

2. Stojąc na stanowisku po
szanowania traktatów między
narodowych, jako podstawy po
kojowego współżycia narodów, 
nie możemy jednak patrzeć 
obojętnie na stałe poniewiera
nie praw ludu polskiego Po 
wisla, Mazurów i Warmji do 
pielęgnowania swej mowy oj
czystej i swego charakteru na
rodowego. 

Zadając dzisiaj dla braci na
szych z za kordonu, jedynie swo
body narodowego, kulturalnego i 
językowego, rozwoju, wzywa
my równocześnie Rząd Polski 
do kategorycznego domagania 
się, by prawa polskiej mniej
szości w Niemczech były sza
nowane i zachowane. 

3. Stwierdzamy, że polski lud 
Powiśla, Mazurów i Warmji 

jest nierozdziebrft częścią Na< 
rodu Polskiego i stanowi wraz 
z nim całość kulturalną • i du
chową, której ładne granice 
nie rozerwą. 

Stwierdzamy, że ziemie przez 
lud ten zamieszkałe łączą się 
najściślej z Pomorzem, które 
stanowi podstawę niezależnego 
bytu Państwa Polskiego, nie
rozłącznie związaną po wszyst
kie czasy z resztą ziem Rze
czypospolitej. 

Ślubujemy, że ani jednej pię
dzi tej ziemi pomorskiej nie 
damy, a wszelkie zakusy, na 

całość Rzeczypospolitej i, wol-> 
ność naszego dostępu do morza 
odeprzeć potrafimy. 

Wzywamy całe społeczeń
stwo polskie do ofiarnej akcji 
na rzecz polskiej ludności tere
nów przygranicznych, a braciom 
naszym z tych terenów zasy
łamy zapewnienia braterskiej 
łączności i wzywamy ich do 
wytrwania w ciężkiej walce o 
utrwalenie podstaw ich naro
dowej egzystencji oraz poczucia 
żywej łączności z całością Na
rodu Polskiego". 

Po przyjęciu rezolucji zebra
ni odśpiewali „Rotę" Konop
nickiej. 

Wiec protestacyjny 
przeciwko zakusom niemieckim 

W Augustowie odbył się sta
raniem Z.O.K.Z. wiec protesta
cyjny przeciwko niemieckim 
zakusom na Traktat Wersalski 
oraz na granice Polski. 

Po sumie w kościele wyru
szył pochód z orkiestrą i tran

sparentami z burmistrzem na 
czele. Następnie odbył się wiec. 
Referat wygłosił prof. Kodź, 
poczem prezes komitetu ZOKZ. 
p. Stankiewicz odczytał uchwa
ły, które zostały przyjęte jed
nomyślnie. 

Dyrektor DBoartamentu Mn. Sprawiedliwości 
W BIAŁYMSTOKU 

Wczoraj przybył do Białego
stoku dyrektor departamentu 
Min. Sprawiedliwości p. Neu
man, który w towarzystwie p. 
o. prezesa Sądu Okręgowego 

R. Moszyńskiego i prokuratora 
Ostruszki zwiedził nowobudu-
jący się gmach Sądu Okrę
gowego p r z y ulicy Mickie
wicza. 
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Pomoc bezrobotnym 
Okręgowe zarządy fundu

szów bezrobocia występują po
nownie do Ministerstwa Pracy 
i Opiek Społecznej w sprawie 
przedłużenia okresu wypłaty 
zasiłków bezrobotnym. Mając 

na uwadze, że niebawem skoń
czy się 17-tygodniowy termin 
zasiłkowy dla bardzo wielu 
bezrobotnych, proponują okrę
gowe fundusze dalszą prolon
gatę do 26 tygodni. 

Zjazd legionistów 
W niedzielę, dnia 20 b.m. w 

sali klubu urzędników państwo
wych w Warszawie ż udziałem 
premjera Stawka odbył się zjazd 
prezesów okręgów i oddziałów 

Związku Legionistów, na który 
przybyło 147 prezesów z całe
go terenu Rzeczypospolitej. 

Z Białegostoku w obradach 
brat udział p. Feliks Filipowicz. 

Pościg za zabójcą rodziny Dąbrowskich 
W tych dniach we wsi Dani-

łowice zamordowana została w 
bestjalski sposób siekierą ro
dzina Dąbrowskich, składająca 

L. O. P.P. w AUGUSTOWIE 
W dniu 20 b. m. w Augusto

wie w sali kina *Lux" odbyło 
się zebranie celem zorganizo
wania powiatowego komitetu 
L. O. P. P. Widownia k i n a 
•napełniona była po brzegi. 
f/śród obecnych było również 

sporo wojskowych. 
Zebranie z a g a i ł komisarz 

L. O. P. P. na ra. Augustów 
burmistrz Dunin - Markiewicz, 
zapraszając do prezydium księ-

Kogo przylał w dniu wczorajszym 
PAN WOJEWODA? 

Pan Wojewoda przyjął wczo
raj inż. Chryzeudorfa z Min. 
Rob. Publ., prezydenta miasta 
Grodna Rączaszka, delegację 
radnych m. Ostrołęki w oso
bach pp. Radgowskiego, Osta
szewskiego i Zysmana, posła 
Polakiewicza, p.o. prezesa klu
bu B.B. oraz delegację włościan 

wsi Ferma pow. bielskiego w 
osobach Chłodowskiego i Wa
silewskiego. 

Pana Wojewodę rewizytował 
grezes Okr. Urzędu Ziemskiego 

je<" edrzyński. 
Wizytę, p. 

żyli 
Faj 

Wojewodzie zło-
li pastor Gorodiszcz i Józef 

ajans z Misji Barbikańskiej. 

Z rąk Niemieckich 
Tłukawy, pow. Oborniki pocz-Związek Obrony Kresów Za

chodnich w Białymstoku, (Ki
lińskiego 16, telefon 8-45) po
daje za naszem pośrednictwem 
do wiadomości, że [są do wy
kupienia nieruchomości, które 
znajdują się w rękach niemiec-

1 iukawy, pow. Uborniki pocz
ta Ryczywół. Obszar około 15 
hektarów. Gospodarstwo posia
da zabudowania. Właściciel 
Otto Rau. 

Łowyń powiat Międzychód, 

Eoczta Lewice, obszar około 49 
a. Właściciel Brunon Klemke. 

Poborcy targowi przy pracy 
W czerwcu r.b. poborcy tar

gowi na rynkach, ulicach i pla
cach miasta zainkasowali pobo

ry za 5410 wozów, 263 koni, 
241 krów, 233 wieprzy, 23 źre
biąt, 155 cieląt i 75 gęsi. 

Ogłoszenie przetargu 
Magistrat m, Białegostoku ogłasza przetarg na wyko

nanie następujących robót: -' 
1) przebudowa budynku pofabrycznego przy ul. Bia-

łostoczańskiej Nr. 12 aa szkolę 7-mio klasową z salą gim
nastyczną i mieszkaniem dla kierownika, 

• 2) rozebranie drewnianego budynku i przybudowy do 
istniejącego budynku w parku Letnim dla - szkoły na świe-
żem powietrzu, 

3) przebudowa murowanego budynku pofabrycznego 
(parter mieszkalny, piętro garbarnia) przy uL Mazowieckiej 
Nr. 33 na budynek szkolny. 

Wzór umowy, kosztorysy ślepe, projekty i warunki 
techniczne są do przejrzenia w Wydziale Technicznym Ma
gistratu w godzinach urzędowych. 

_ Pisemne oferty bez żadnych zastrzeżeń zapieczętowa
ne i zaopatrzone napisami: 

1) „Oferta na przebudowę budynku pofabrycznego przy 
Białostoczańskiej Nr. 12". 

2) „Oferta na rozebranie drewnianego budynku i przy
budowy do istniejącego budynku w parku Letnim na szkołę" 

3) „Oferta na przebudowę murowanego budynku po
fabrycznego przy ul. Mazowieckiej Nr. 33" 

zaadresowane na ręce Prezydenta miasta, należy skła
dać do dnia 28 lipca r.b. do godz, 12-tej w południe, gdyż 
w dniu tym nastąpi otwarcie ofert. Do oferty winien być 
dołączony kwit Kasy Miejskiej na złożone wadjum w wy
sokości 1) na złotych 7.500 (siedem tysięcy pięćset) 2) na 
złotych 2.000 (dwa tysiące), 3) na zł. 1.200 (tysiąc dwieście) 
w gotówce lub równowartościowych papierach procento
wych oraz deklaracja firmy, że warunki umowy reflektan-
towi są znane. 
. Magistrat m. Białegostoku zastrzega sobie prawo wy
boru oferty bez względu na wysokość zadeklarowanej w 
ofercie kwoty lub unieważnienia przetargu. 
et _ł_i i Magistrat: 
Białystok w. Hermanowski 

• ' 

ul 

dza - kanonika Chojnowskiego, 
dowódcę I pułku ułanów kre-
ohowieckich płk. Słoninskiego, 
inspektora szkolnego p. Cybur-
ta, a na sekretarza p.Kostrubę. 

Następnie głos zabrał przy
były z Grodna okręgowy in
struktor L.O.P.P. por. Wasilew

ski,' który zreferował ogólne 
zadania L.O.P.P. Wybory władz 
komitetu powiatowego dały wy
nik następujący: płk. Sloniński 
(prezes), inspektor samorządo
wy Michciński (I wiceprezes), 
kpt. Dąbrowski (II wiceprezes), 
dr. Rancman (skarbnik), Lesiak 

Ofiary na rzecz Kresów Hlewyzwolonyel. 
Na rzecz akcji pomocy dla 

rodaków w Niemczech: pp. 
Wajnrach i Cauzmer zebrali 
następujące sumy: Białostockie 
T-wo Ubezp.—10 złotych, Bank 
Handl. Spółd. —10 zł., Spółdz. 
Bank Lud.—3 zł., Bank Udział. 
—10 zł., Bank Spółdz. Właśc. 
Nieruch. —10 zł.. Białostocki 

Zw. Wlaśc. Nieruch. — 5 zl„ p. 
Cauzmer—5 zł., p. Wajnrach— 
5 zł. razem 53 złote. Sumę tą 
wpłacono Związkowi Obrony 
Kresów Zachodnich w Białym 
stoku. 

Należy z uznaniem podkre
ślić uspołecznienie pp. Wajn-
racha i Cauzmera. 

Komary są. największą plagą luda-
kości i przyczyną wielu śmiertel
nymi wypadków. W ślad za koma
rami kroczą mnlarja i inne zara
źliwe choroby. Aby zapobiec uką
szeniu i ochronić się od komarów, 
należy rozpylać Flit. 
Flit niszczy doszczętnie machy, 
komary, pchły, mole, mrówki, ka
raluchy, pluskwy oraz ich zarod
k i Zabójczy dla owadów, jest zu
pełnie nieszkodliwy dla indzi. Nie 
plami. 
Flit nie należy porównywać do 
innych środków na owady. Żądaj
cie żółtej blaszanki i czarną opał
ką, wystrzegając t i ; aaśladow-
nictw. 

Śmierć komarom! 

FLIT 
SUBszczy szybciej £ 

(sekretarz), ksiądz Chojnowski 
(członek zarządu). 

Do Komisji Rewizyjnej wy
brano pp. burmistrza Dunin-
Markiewicza, mec. Boneckiego 
i Turkowskiego; Wszystkie kan
dydatury zostały przyjęte jed
nomyślnie. 

się z matki i dwojga nieletnich 
dzieci. Obecnie policja ustaliła, 
że morderstwa dokonał w celu 
rabunkowym Marcin Matwiej-
czuk, robotnik zatrudniony \ 

ejo-
we wsi De

kô  
przy 
łejo-biciu kamieni na torze 

wym, zamieszkały 
niłowice. 

W dniu 13 bm. Malwiejczuk 
był na weselu u krewnych Dąb
rowskich i tam dowiedział się, 
że Dąbrowska ma pieniądze. 
Chęć zdobycia pieniędzy Dąb
rowskiej nie dawała spokoju 
Matwiejczukowi i pchnęła go 
do zbrodni. 

Morderca zbiegł. Pościg za
rządzono. 

Czyś wpłacił już zaliczkę 
na podatek obrotowy? 

Przypominamy naszym czy
telnikom. że 15 b. m. upłynął 
termin płatności odroczonej za
liczki na poczet podatku prze
mysłowego od obrotu za I kwar
tał r. b. 

W związku z tern władze 
skarbowe przystąpiły już do 
ściągania nieuiszeżonych kwot 
w drodze egzekucji przymuso
wej. 

W interesie płatników leży 
zatem jaknajrychlejsze wpłaca
nie do kasy skarbowej należ

ności z tytułu tej zaliczki, gdyż 
w ten sposób można uniknąć 
przykrych konsekwencyj przy
musowego ściągania oraz do
liczania wysokich kosztów eg
zekucyjnych. 

Tragiczna śmierć pastucha 
Na pastwisku w pobliżu Czar

nej Wsi koń ciężko pokaleczył 
14-letniego pastucha Misiewicza. 
który nie uzyskawszy przytom
ności zmarł. 

Nowy typ paszportów zagranicznych 
Ministerstwo Spraw Zagra

nicznych nadesłało do Urzędu 
Wojewódzkiego okólnik, zawia
damiający o wprowadzeniu no
wego wzoru paszportów zagra
nicznych. 

Zasadniczą zmianę stanowi 
klauzula, że paszport uprawnia 
do wielokrotnego przekraczania 
granicy. 

Przy jednorazowych wyjaz
dach należy umieszczać w od-
poWiedniem miejscu adnotację: 

„Paszport ważny na jednorazo
wy wyjazd zagranicę". 

Ponadto d o d a n o rubryki: 
„Imię żony", „stan" i „wzno
wienia" oraz zmieniono rubry
kę o kierunku podróży. 

Opłata za sam blankiet pasz
portowy nowego wzoru wynosi 
1 zł. bez względu na cel wy
jazdu zagranicę. Dotychczaso
we opłaty paszportowe pozo
stają bez zmiany. 

Bestialskie morderstwo 
brat poderżnął gardło siostrze 

24-letni Wiktor Romaniuk m. 
wsi Hukowice zamordował w 
chlewie swą siostrę, 30-letnią 
Katarzynę, podrzynając jej no

żem gardło. Romaniuk od kilku 
dni zdradzał objawy choroby 
umysłowej. Mordercę zatrzy
mano. 

Napad na 75-letniego sfrAta 
Przy letniskach ks. Lubomir

skiego w Zwierzyńcu został 
znienacka napadnięty i uderzo
ny laską w głowę stróż nocny 

75-letni Mordko Rejchman. Od] 
wieziono go do szpitala żydow
skiego, gdzie lekarz stwierdził 
ciężką ranę w głowie. 

Wyścigi kolarskie 
Białystok—Zambrów—Białystok 

W dniu 20 b. m. odbyły się 
wyścigi kolarskie na trasie Bia
łystok — Zambrów — Białystok, 
(przestrzeń 146 kim.) 

Na starcie zauwarzyć można 
było wszystkie marki rowerów. 
Pierwsze miejsce zajął Stani
sław Łowicki na rowerze mar
ki „Diirkopp" przebywając całą 
przestrzeń mimo ulewnego de-

„ M O D E R N " & Dziś <sr Początek; 6" 

DRAMAT Wspaniały podwójny program 

ceny 1 _, 
on I w. 

KOMEDJA 
J&Ztt* Ryszard BARTHELMESS 
oraz kusząco T i l c k . Y •—— w przepięło, dramacie 

piękna * ^ 1 J . » J L / t ? * ; miłosnym p, t. 

„Niedobrane Małżeństwo" 

COHN DEMOKRATĄ 
świetna komedia, obfttująca w niezwykle wydarzenia 

i kapitalne pomysły 
w roli tytułowej: Król dowcipu i pikanterii 

G K O R G K S I D N C Y 

szczu i wiatru w czasie 6 go
dzin 12 m. bez żadnego defektu. 

Dr. M. Kacnelson 
Choroby wenoryczno-skornc 
Przyjmuje od godz. 9—l-e| i od 4—7-e| 

BIAŁYSTOK. 
KHUlsUaoo a Talafen, 1 4 1 . 

IfiHziilt irilu 
Zgubiono tymcza

sowe zaświad
czenie demobiliza
cji, wydane przez 
Dowództwo 16 P. 
Ul. w Bydgoszczy 
na imię Antoniego, 
s. Karola, R e do, 
roczn. 1901, zam, 
Białystok. Wołody-
jowska 2. 

Zgubiono 
we 

przez 
Pódl, na Imię Mi-

książkę 
wojskową, wyd. 

przez P.K.U, Bielsk 

chata, s. Zofji, So
bieraja, roczn. 1898, 
zam. Placówka 35, 

Eoczta os. Hajnów-
e. gm. Białowieża. 
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