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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do,16 i od

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

 

WARSZAWA (Patj. Dzis o godz
15.20 wylądowai na lotnisku war-
szawskim samolot „marszałek Hin-
denburg , którym przybyii minister
iMŃzeszy: dr. Józci uoebbeis, towa-
rzyszący mu przedstawiciele mini-
sterstwa propagandy oraz dzienni-
karze. (Ugoiem w уе ministra
przybyło do Warszawy 14 osób.
Lotnisko udekorowane Dyio lagami
panstwoweńi polskiemi + niemiec-
kiemi.  Przybycia min, Gcebbelsa
oczekiwaii na lotnisku minister
spraw wewa. Fieracki, dyr. gabinetu
min. spraw zag:. Dębicki, wojewo-
da Jaroszewicz nacz. wydz, praso-
wego w MDoź Frzesmycki, prot. uni-
wersytetu w-skiego, prezes unji in-
telektvainej ladeusz Zielinski, se-
kretarz unji tej Luittry. Fozatem na
lotnisko przybyi: członkowie posel-
stwa miemieckiego z pusiem von
Molikem oraz gen. von Schindle-
rem oraz reprezentanci Koiunji nie-
mieckiej w Warszawie. Obecni byli
również liczni przedstawiciele prasy
polskiej oraz korespondenci dzien-
ników zagranicznych. — Ministra
Uoebbelsa powstali imieniem rządu
polskiego muinisier spraw wewnętrz-
nych Fieracki, imiexiem min. spraw
zagranicznych dyr. gabinetu Dębic-
ki oraz w imieniu unji inteicktualnej
prot. Zieliński Po powiianiach i
krótkiej pogawędce na lotnisku min,
Goebbeis w t-wie posła niemieckie-
go voa Moltkego odjechał ao przy-
gotowanych apartamentów.

Oprócz 7 pszedstawicieli mini-
sterstwa propagandy i 7 przedsta-
wiciel: prasy towarzyszył w podróży
min. (Goebbelscwi kierownik od-
działu PA'l-icznej w Beriinie-Stani-
sław Dembiński.

Odczyt Goebbeisą w Resursie
Opywatelskiej.

WARSZAWA |(Paij. W środę

wieczorem  muaister Kzeszy dr.

Loebbels wygiosii w przepeinionej

sali resursy Oopywaielskiej w War-

szawiż odczyt o zatozeniach ideoio-

gicznych 3-ej Kzeszy, Uaczyt zgro-

madzii licznych przedstawicieli świa

ta poutycznego stolicy. 4 pośród

członków rządu obecni byli premjer

Kozłowski, ministrowie beck 1 Fie-

racki, prezes NIK Krzemieūski,

wojsk, reprezentowali gen. Fabry-

cy, szef sztabu gen. Uąsiorowski 1

mni ołicerowie. Fozatem byli urzę-

<dnicy Mbź, postowie i senatorowie

že Siawkiem na czeie, wicemarszał-

kowie sejmu i -enatu, posiowie na

sejm Radziwiłł 1 Stroński, senatoro-

wie [wardowski,  Kostworowski i

Kozicki, prezydent muasta Kosciał-

kowski, woj, Jaroszewicz, dalej

przedstawiciele nauki z prot, Tade'

uszem Zielińskim, korpusu aypioma-

tycznego z posłem niemieckim von
Moltkem, wreszcie byli dziennikarze

polscy i zagraniczni. ( godz. 18,20

prof. zielinski zagań ouczyt, wygła-

szając naprzód po polsku a potem

po niemiecku krotki wstęp wprowa-

dzający. Min. Goebbels był oklaski-

wany przed po odczycie. Imieniem

unji  untelektualnej podziękował

Goebbelsowi za prelekcję prot. Zie-

liński. Po krótkiej pogawędce w sa-

lonact: resursy obywatelskiej z róż

nemi osobistościami, Goebbels od-

jechat do swoicii apartamentów.

   Wileński" wychodzi codziennie.

" Przybycie Goebbelsu do Oarszawy.
Narodowo - socjalistyczne Niemcy

WARSZAWA (Pat), Minister
propagandy Kzeszy Niemuieckiei dr.

„Narodowo - socjalistyczne Niemcy

jako czynnik pokoju europejsk:ego
m. in. zaznaczyi: kzesza memiecka
weszia dziś pod względem iormyi
treści w tak ścisły związek z ideą
naroduwo-socjalistyczną, że istnie-
nie Niemiec bez narodowego Socja-
lizmu wydaje się odtąd, me do po-
myślenia Narodowy socjalizm jest
zjawiskiem typowo niemieckiem.

Nie myśli on o ideowej ekspansji, do

narodowego socjalizmu zastosować

można słowa, Ktore Mussolini p0-

dział az o iaszyžmie: nie jest 10 10-
war na eksport. Ma on do spełnie-
nia jedynie zadania wewnętrzno”
niemieckie. Następnie min, (Goeb-
bels omówił rewolucję narodowo”
socjalistyczną, je, dynamikę, metody
i wyniki, Wj Niemczech naród i rząd
są jednem i temsamem. Wola naro-
du jesi wolą rządu į naudwrot  No-

woczesny ustrój państwa niemiec-
kiego jest czemś w rodzaju uszla-

chetnionej demokracji, w której rzą-

dy są autorytaiywne z wyklucze-

niem możliwości zatałszowania woli
narodu przez pośrednictwo parla-

mentu Dalej niówca skreślił pracę

konstcuktywną ostatnich 18 mie-

sięcy. Państwo wystąpiło w roli

uczciwego maklera,pośreuniczącego

pomiędzy jednostkami gospodarczo

silneni 1 słabemi i zlikwidowało

walkę klas. Po omowieniu wartości

pracy.i walki 2 bezrobociem Goeb-

bels zakończył tę częśc mowy zapy-

taniem: Jeśli prawdą jest, że rządy

powinny być oc-niane jedynie wedie

ich skucesów i że bisiorją wydaje

wyrok nie wedle motywów i zamie-

rzeń, lecz według czynów i osią-

śnięć, czy nie będzie to zuchwal-

stwem. że rząd narodowo-socjali-

styczny ośmiela się już teraz doma-

gać tego wyroku? Przechodząc do

zagadnień życia artystycznego mini”

ster oświadczyt że rząd dąży do

ułatwień dla wytwórczości ducho-

wej. Do tych poczynań naieży stwo-

rzenie izby kultury Rzeszy. Budowa

pałacu sztuki niemieckiej, szeroko

pomys'ane plany budowlane w Ber-

linie i Monachjum, przejęcie w du-

żych rozmuarack wielu reprezenta-

cyjnych teatrów przez państwo, u-

stawa dziennikarska: i teatralna,

opieka nad filr.em itd, Rewolucja

narodowo - socjalistyczna, tak jak

każda rewolucja. zmierza do grun-

townego przekształcenia całokształ-

tu niemieckiej kultury i wytwór-

czości. Temu nakazowi powinm Się

poddaź nietylko cziowiek ulicy ale i

inteligencja, nie znaczy to jednak,

aby narodowy socjalizm miał narzu-

cać inteligencji partyjny strychulec.

Żaden zarzut nie może nas dotknąć

tak głęboko, jak oskarżenie, że ruch

narodowo-socjalistyczny jest barba-

rzyństwem ducha i że w końcu musi

doprowadzić do zniszczenia życia

kultusalnego narodu niemieckiego.

Wyzwolilismy wły naszego narodu.

Wyrzacając poza nawias społe- i komunizmu, . "ddanie pod nadzėr

paru tysięcy wrogich jednostek

 

Wobec przylazdu min
Na zaproszenie prezesa „Pol-

skiej Unii Intellektualnej”, prot. Ta-

deusza Zielińskiego, przybywa do

Warszawy i Krakowa, celemwygło-

szenia odczytów na temat współcze

snej ideologji niemieckiej minister

rządu „lrzeciej Rzeszy” Paw

Józef Goebbels, jeden z  najbliż-

szych współpracowników kancierza

Hitlera. S

Pomimo szczerego pragnienia u-

trzymania pokojowych stosunków są

siedzkich z Niemcami, polskie spo-

łeczeństwo katolickie nie może od-

nieść się bez zastrzeżeń do wizyty

p. ministra Goebbelsa. Przyczyna

- Goebbelsa do Polski.
zaś tych zastrzeżeń tkwi w znanej

ideolośji narodowego - socjalizmu,

w publikacjach jego,występujących

przeciwko zasadom chrześcijańskim,

w prześladowaniu Kościoia katolic-

| kiego w Niemczech, w więzieniu du

eł | chowieństwa, krępowaniu działalno-

ści Akcji Katolickiej, niewykonywa

niu przez rząd Rzeszy Konkordatu,

zawar:ego ze Stolicą Apostolską.

Polskie społeczeństwo  katolic-

kie, któremu zawsze obcy był wszel

ki ucisk sumieria, boleje nad sytu-

acją Kościoła kctolickiego wRzeszy

niemizckiej. (KAP.).
е

Ы

"Komunikat Stronnictwa Narodowego.
Zarząd koła miejskiego zawiadamia, że w niedzielę o godz. 12i pół

w sali przy ul. Orzeszkowej 11, odbedzie się

ZEBRANIE SPRAW OZDAWCZE,
na którem omówione będą ostatnie wybory do radymiejskiej.

Wstęp dla członków Stronnictwa za
Pożądany jest udział osób, które

mieszkańców przedmieść.
brały udział w akcji

okazaniem legitymacji.
wyborczej oraz

%

Loebueis w odczycie pod tytułem!

czeństwa przedstawicieli marksizmu |

Jako czynnik pokoju europejskiego
(przeprowadzone to przy pomocy
bardzo humanit:rnych środków) mo-
й0 wzamian za to nastąpić odrodze-
nie 60-miljonowego narodu. Dalej
minister omówił sprawy żydowskie.
Należy przypomnieć, że przed obję-
ciem władzy narodowo-socjalistycz-
nej żydzi wywierali poważny wpływ
na życie duchowe Niemiec i w dużej
części dysponowali ruchomemi i nie-
ruchomemi kapitałami kraju i posia-
dali w swoich rękach absolutny i

nieograniczony wpływ na prasę, ii-
teraturę, teatry i lilm. W: wielkich
miastach, jak np. w Berlinie, żydzi
stanowili niekiedy 75 proc. lekarzy
i prawników. Pszez nadmierne pro-
centy żydzi doprowadzili rolnictwo
nad skraj przepaści. Kształtowali
oni opinię pubłuzną, wpływali po-

ważnie na giełdę, posiadali w swojej
pieczy parlameni i jego partje. Je-
żeli stę zważy, że żydzi stanowią
0,9 pioc. ludności niemieckiej, to

trzeba zrozumieć, że obrona prze-

ciwko temu stanowi rzeczy była
wprost potrzebna. Nie obawiam się
prawily, jeżeli chodzi o zagadnienia
żydowskie, pragniemy i chcemy
mieć nadzieję, ze bajki i kłamstwa
emigrantów o okrucieńsiwach nie
będą przyjmowene za prawdę. Po-
rozumienie z Poiską jest dowodem,
że Adolf Hitler i jego rząd poważnie
dążą do obliczonego na dłuższą metę
pojednania narodów i do wyrówna-
nia sprzeczności, które prowadzą
Europę na skraj przepaści. Wystą-
pienieNiemiec z-Ligi Narodów nie
stoi w sprzeczności z tem dążeniem.
Naród niemiecki, mając poczucie
swej godności, będzie rokować i
współpracować tylko z mocarstwa-
mi, które szanujj jego honor i przy-
znają mu równość praw. Wszystkie
narody żądają od swych mężów sta-
nu, żeby przywrócilr Europie we-
wnętrzny porządek i tak upragniony

przez wszystkic;. pokój. Niemcy go-

towi są współpracować nad tem.

W naszem praktycznem działaniu

jesteśmy tak dalece zaabsorbowani
wewniętrzno-politycznemi probiema-

imi, że nie mamy czasu lub sposob-
ności podejmiować poza naszym kra-

jem mniej lub więcej mistyczną mi-

sję światową. Narodowy socjalizm

nie czuje się powołanym do wypeł-
nienią międzynarodowego  posłan-
nictwa w ażresywnem znaczeniu te-

go słowa. Podczas $dy marksizm i

komunizm ożywiony jest narzuce-
niem swej ideologji innym ludom i
narodom, my szanujemy odrębność
każdego narodu i sądzimy, że jedy-

nie na podstawie tego zrozumienia

można stworzyć stałą współpracę

Europy. Jesteśmy mocno przeko-
nani, że jest to również na;lejszy spo-

sób zabezpieczenia pokoju świato-

wego. My, młodoniemcy, jesteśmy

przekonani, że niema zagadnienia w

Europie, które wymagałoby roz-
strzygnięcia wojennego. Uważamy,

że wojna powięxszyłaby straty wy-
rządzone przez ostatnią, a której

16-letnia praca pokojowa nie mogła

wyrównać. Niemcy nie ządają za

| wiele, chcą zrozumienia, szacunku,

|Niemcy nie przestają wyciągać ręki

i czekają, kiedy spotka się ona ze

wzajemnym uściskiem. -

 
KATOWICE. Pat. Ż dniem 13 b.

m. na całym obszarze województwa

śląskiego została zawieszona i roz

wiązana narodowo - socjalistyczna

partja robotnicza, ponieważ organi

zacja ta nie odpowiadała wa:unkom

swego prawnego istnienia a działal-

ność jej wykraczala przeciw «bo

wiązującemu prawu i zagrażała bez*

pieczeństwu i spokojowi publiczne

*

Czterv skargi
BERLiN. (Pat). Z Ko+.na dono-

szą, że Woldemaras wniósł na ręce

prokuratora kowieńskiego Sądu O-

kręgowego cztery skargi, w których

protestuje przeciwko swemu aresz-

towaniu, przeciwko
przez policję rzekomo niedozwolo- 

A

Šis 2 V )

stosowaniu

nej procedury w czasie przesłuchi-,

wania, oraz przeciw traktowaniu go.

w więzieniu jak zwyczajnego zbrod- zwykłym,

Czwartek 14 Czerwca 1934 r.
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|» RZYM. (Patj. Agencja Reutera
„podaje, že spotkanie Mussoliniego 2
Hitlerem odbędzie się w dniu dzi-
siejszym w Stra w willi Pisani. Roz-
mowy obu mężów stanu rozpoczną

się 14 b. m. i będą trwały przez pią-
tek i sobotę.

Przedmiotem rozmów będą trzy
kwesije: 1) rozbrojenie, 2) sprawa
powrotu Niemiec do Ligi Narodów,
3) sprawa Austiji.

WENECJA. (Pat). Frogram kon-
terencji Mussoliniego z Hitlerem nie
został dotychczas ustalony, Lecz
przyjazd Musso:'niego z Rocca Del-
la Caminate, oraz jego najbliższych
współpracowników podsekretarza

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

 stanu Suvicha, barona Aloisi'ego
Oraz hrabiego Ciano, spodziewany!
jest dzisiaj wieczorem. Przybycie
Hitlera, którego samolot wyląduje
na tutejszym aerodromie spodzie-
wane jest już przed południem. De-
leżacja niemiecka wraz z min. spraw
zagranicznych Neurathem zamieszka
w Grand Hotel. Kanclerz Hitler bę-
dzie zapewne witany na lotnisku
przez premjera Mussoliniego. Potem
uda się do Grand Hotel gdzie spoży-
je śniadanie z Mussolinim.

Dostęp do pałacu Di Stra w oko-
licach Padwy, gdzie zamieszka Hii-
ler z Mussolinim į gdzie odbyć się
mają narady, strzeżony jest przez
policję która nie dopuszcza nikogo
do parku ani do willi.

Do Wenecji zjechało się już wie-
lu dziennikarzy, którzy pilnie śledzą
przygotowania do konferencji,

WENiCJA (Pat). Program po-
bytu kancierza Hitlera w Wenecji
w ogólnych -zarysach przedstawia
się następująco: Hitler przybędzie
do Wenecji rano 6 godz. 10 i za-
trzyma się w jednym z wielkich ho-
teli weneckich. Pierwsze spotkanie
Hitlera z Mus olinim nastąpi tego

samego dnia'w godzinach rannych.
Następneżo dn.a Mussolini wyda na
cześć Hitlera śniadanie. Co się ty-
czy tematów rozmów, narazie brak

 

 wiadomości. 24

 

LONDYN. (Pat). Foreign Office
otrzymał odpowiedź sekretarza sta-
nu Ameryki, na notę brytyjską z
dnią 4-go b. m. w sprawie długów
wojennych.
W konkluzji nota amerykańska

przypomina ośwadczenie prezydenta

Roosevelta do Kongresu z dnia 1
| czerwca, w którem powiedziane jest
że naród amerykański nie zamierza
nakładać na swoich dłużników nie-
możliwych ciężaców, nie mniej jed-
nak j:st wprawie domagać się pew-
nych ofiar dla załatwienia sprawy
długów.

LONDYN. (Pat). W odpowiedzi
Ameryki na nofę brytyjską z dnia
4-$o czerwca w sprawie długów wo-
jennych rząd Stanów Zjednoczo-
nych iie zgadza się z ujęciem za-
wartem w nocie brytyjskiej, Gdyby,
według Ameryki, W. Brytanią za-
płaciłu tylko ratę przypadającą na

 

zagranicą 8 zł.

Konta

BERLIN (Pai). Niemieckie biuro
informacyjne donosi, że spotkanie
między kanclerzem Hitlerein asze-|
fem rządu wioskiego  Mussolinim|
nastąpi we czwartek 14 bm. w We-
necji. Komuniłrat niemiecki pod-|
kreśla że obaj mężowie stanu od-|
dawna wyrażali już życzenie osobi-
stego poznania się, celem odbycia
rozmów na temat ogólnej sytuacji
polity cznej.

WIEDEŃ |Pat). Austrjackie koła
polityczne interesują się bardzo ju-!

Cena numeru 20 gr.

Nr. 157

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Fdministrację dowolnie zmieniane.
czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogloszenia
Terminy

 

Spotkanie Mussoliniego z Hitlerem.
trzejszsem spotkaniem Mussoliniego
z Hitlerem. Wedle mformacyj za-
komunikowanych rządow' austrjac-
kiemu, obsady dotyczyć bęaą prze-
dewszystkiem spraw rozbrojenia i
powrotu Niemiec do Ligi Narodów.
Oprócz tego ma być także omówio-
na kwestja Austrji. Prasa wiedeń-
ska podkreśla, że Włochy stoją nie-
zmiennie ma stanowisku, iż nie-
podległość Austji stanowi podstawę
włoskiej polityk: zagranicznej,

3inAO Z. > ZADORA KOS

Z. S. 5. R. a Rumunja i Czechosłowacja.
Czechosłowacja i Rumunja uzna-

ły de iure Rosję sowiecką, a w naj-
bliższym czasie zostaną nawiązane
stosur ki ayplomatyczne między Ru-,
munją a Kosją, Są to takty o dużem
znaczeniu politycznea. — Оа chwili|
zakończenia wojny światowej sto-!
sunki między Bukaresztem a Mo-
skwą zostały zerwane wskutek przy
łączenia do Rumunji Hesarabji, cze-
go Rosja sowiecka nie chciała uznać
przez długie lata. Granica Dniestru
była w tym czasie dosiownie krwa-
wiącą raną w ciele Europy. Ucieki-
nierzy z Rosji znajdowali w nurtach
Dniestru śmierc od strzałów, wy-
mierzcnych w nich przez straż so-
wiecką. Przez długie lata spodzie-
wano się zatargu wojennego właśnie
na granicy rumuńsko - rosyjskiej.
Znaczenie tego taktu dla Folski ja-
ko sojuszniczki Rumunji było ogro-
mne. Publicyści europejscy bawili
czytelnikow swoich zapowiedziami
wojny. która miała wybuchnąć nad
Dniestrem i w którą miała być na-
tychmiast wciągnięta Polska.

To też po uawiązaniu popraw-
nych 1 życzliwych stosunków z Ro-
sją sowiecką w mteresie Polski mu-
siało ieżeć, by podobne stosunki za-
panowały między Rumunją a Rosją i
by spór o Besaiabję nie popsuł lub
może nawet nie wywrócił ogólnej
równowaśi pokojowej, jaka zapano-  
zaciążniętemi yrzez Stany Zjedno-
czone, niema żadnego związku. |

Jeżeli rząd brytyjski pragnie
przedstawić jakieś propozycje doty-
czące wznowier:.a spłat, rząd ame-
rykański rozwzžy je i szczegółowo
przedyskutuje. Dotychczas np. nigdy
nie przedstawiono rządowi amery-
kańskiemu propozycji co do spłat w
naturze, któraby była dla obu stron|
zadawająca i do przyjęcia.
Wszelkie tego rodzaju propozycje,

które mogą przynieść korzyści dla

ne.
WASZYNG rON. (Pat). Członek

izby 1eprezentantów Caldwell złożył

O autonom
PARYŻ. (Patj. Z Madrytu dono-

szą, że parlamentarna grupa lewicy dzień 15 czerwca, wówczas nie by-
łaby  dotknięt« postanowieniem
Johnsona. ' Ё

Rząd Stanów Zjednoczonych podkreśla, że pumiędzy pożyczkami
udzielcnemi W. Brytanji a długami

(SENPST ЛВЛЯРВНЫНСЕ ОННЕ PIPTE SP]APO TRSBETRISE I AKTAI

Bowiązanie ВОИ лаоE gdcjalóW ma УАМ,
mu.

Równocześnie z rozwiązaniem
NSPR zakazano pod rygorem skut-
ków prawnych należenie do tej or:
ganizacji, noszenia jej odznak oraz
mundurów.

(W związku z powyższem zarzą-
dzeniem rozwiązany również zostal
wileński oddział N, S. P. R.)

a

Woildemarasa.
niarza. Pozatem Woldemaras wnosi
skargę przeciw rządowi z powodu
przesłania jego sprawy władzom ad-
ministracyjnym zamiast skierowania
jej na normalną drogę sądową
załączonym do skargi pismie Wol-
demaras twierdzi, że nie brał udzia-
łu w zamachu, że gotów jest prze-

prowadzić dowód przed sądem

<

katalońskiej złożyła na wczorajszem

posiedzeniu  kortezów deklarację,

protesiującą przeciw naruszęniu au-

tonomji katalońskiej. W konsekwen-

cji grupa manifestacyjnie opuściła

parlament hiszpański do czasu aż

zostanie naprawiona | „krzywda“

wyrządzona Katalonii.
PARYŻ. (Pai). Z Barcelony do-

noszą, że obrady pariamentu kata-
lońskiego rozpoczęły się w atmosie-
rże niesłychanego napięcia. Tłum
manifestantów zebrał się w parku
otaczający gmach parlamentu i przy
bywających do: Izby prezydenta
Companisa i członków rządu powi-
tali owacyjnemi okrzykami.
MADRYT. (Pat). Wczoraj opuści-

ło parlament kiszpański, z powodu
orzeczenia trybunału gwarancji kon-
stytucyinych, wymierzonego prze-
ciwko ustawie c dzierżawie ziemi,
36 posłów.

BARCELONA (Pai). W Barce-
łonie panuje podniecenie mimo
orzeczenia trybunału gwarancyj kon-
stytucyjnych w Madrycie, uznające
ustawę o dzierżawie ziemi za
sprzeczne z konstytucją. Parlament
kataloński uchwalił tę ustawę jedno-
myślnie. Sytuas,a polityczna w Ka-
talonii przedstawia się -obecnie w
ten sposób, że rząd wprowadzi nie-

wała w Europie środkowej.
Wiadomo, że zagadnienie to nie

przedstawiało się prosto i łatwo.
Trzeba było pokonać wiele uprze-
dzeń i wzajemnych niechęci. Swego
czasu nawet p. Titulescu był sta-
пом/сто « przeciwny nawiązywaniu
przez Rumunję stosunków z Rosją i
pod tem hasłe:: nawet objął tekę
spraw zagranicznych,
W roku zeszłym wszakże po za-

warciu paktu nieagresji między Pol-

ską u Rosją, podpisany został w

Londynie w czasie międzynarodowej
konferencji gospodarczej pakt mię-

dzy Rosją a wszystkimi jej sąsiada-

mi za:hodnimi, s więc i Rumunję o

okreśieniu napastnika. Byi to wstęp

do znormalizowania stosunków ru-

muńsko-rosyjskich. I byt to jedyny

konkretny rezultat międzynarodo-

wej konferencji w Londynie, która

zakończyła się zupełnem niepowo-

dzeniem.
Jedynym też konkretnym rezul-

tatem ostatnich rozmów rozbroje-

niowych w Genewie jest nawiązanie
stosunków dypl.matycznych między
Rumuniją a Rosją oraz między Cze-

chosłowacją a Rosją. Fakt ten wszak

że ma stokroć v'ażniejsze dla poko-

ju znaczenie, niż wszystkie przemo-

wy, jakie wygłoszono w tym czasie

w Genewie. Wzmacnia on również
pozycję Polski.

 

Sprawa długów wojennych.
rezolucję, uprawniającą komitet izby
do zbadania możliwości spłat dłu-
gów wojennych

RYGA (Pat) Rząd łotewski w
nocie, przesłanej do Waszyngionu,

zawiadomił, że zawiesza wpłatę raty
długu wojennego aż do czasu defi-
nitywnego uregulowania tej sprawy,

ponieważ na mocy niedawno przy

jętej ustawy Stany Zjedn. nie przyj-
mują wpiaty syiabolicznej.

** Estcńskie ministerstwo spraw
rgranicznych  zawiadcmiło rząd

obu siron będą skrupulatnie zbada-|Stanów Żjedn., że Estonja=
czerwcowej nie dokona. Dług
stonji wynosi obecnie wraz z od-
s tkami 13 830,000.

..

ę Katalonii.
wę. Pragnie on uregulować swój
stosunek do rządu madryckiego, nie
zamie:zając bynajmniej, wbrew Кга-
żącym pogłoskom, podejmować wo-
bec Madrytu żadnej inicjatywy ©
charakterze gwałtownym, pragnąc
pozostawić drzwi ptwarte dia roko-
wań, mających na celu załatwienie
konfliktu, pod warunkiem że roko-
wania oparte będą na nienaruszal-
ności ustawy o dzierzawie. Partje
lewicowe stanęły po stronie rządu
katalońskiego, natomiast stronnic-
twa prawicowe a w szczególności
reśjonaliści,  reprezeniujący dość
silną 'uniejszośc, stanęli w opozycji
do rządu.

Własny domek |
z ogródkiem

Sprzedaż zalesionych budowlanych
działek

przy samym przystanku

PONARY
(14 minut od Wilna)

w mieście - ogrodzie Jagiellonów

DzisłKi od 500 złotych
na raty do 3 lat.!

Letniska do wynajęcia:
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77
ой 10 do 2 godz. i od 6 do 8

  
  

   
    zwłocznie w życie wspomnianą usta*

  

 

 



 
 

Zoycleshu talu
Omawiając wyniki wyborów do

samorządow miejskich w miastach

i miasteczkach b. Kongresėwki,

stwierdziliśmy, że od zachodu ku

wschodowi poprzez całą Polskę po-

suwa się zwycięsko iala wzmożo-

nych wpiywów Stronnictwa Naro-

dowego. Niedzielne wybory w Wil-

nie potwierdziły tę tezę i dodały

ostatme ogniwo w łańcuchu miast

polskich, rozpo.ządzających mocno

zorganizowaną kadrą narodową.

Obóz sanacyjny doskonale zdaje

sobie sprawę z tego stanu rzeczy
i nie k yje byuajmniej zaniepoko-

jenia. Wbrew szablonowej frazeo-
logji sanacyjnej iakoby wybory sa-

morządowe miały być obce wszel-

kiej polityce, sanacja robiła z wy-

borów wileńskich atut polityczny i

chciafa na terenie naszego miasta

odegrać się za Łódź. Że tak było

istotnie, wystarczy pizeczytać arty-

kuły w dwóch sanacyjnych orga-

nach: „Kurjerze Porannym i „Il.

Ku'jerze Codziennym”.

Wino miało być rewanżem za

Łódź. Ale rewanż ten zawiódł.

Obóz narodowy wyszedł w Wilnie

z wykorów wzmocniony, a gdyby

wybory odbywały się w warunkach

równości, byłby niewątpliwie zwy-

cięski Ta niespodzianka jest dla

sanacji tak bardzo przyksa, że nie

umie oną lego nawet ukryć.

Najlepszy przykład to rozumo-

wanie w dwóch artykuiach „Kurjera

Wybory i konstytucja

W tygodniku „Myśi Narodowa"
p. Medard Kozłowski dowodzi, że
rezultat wyborów samorządowych
świadczy o odczuceniu przez lud-
ność mieiską t. «w. platformy gospo-

darczej, wysuniętej i propagowanej
przez B. b., a przesunięciu rozśryw-

ki na front polityczny, do czego

dążyło Sironnictwo Narodowe.

„Sztab kierowniczy obozu rządowego

za wszelką cenę nic chciał dopuścić do te-

go, aby obecne wybory mogły uchodzić za

nieformalne i okolicznościcwe, pamiętaj-

my, że w laboratorjum sejmowa-senackieni

znajduje się projeki konstytucyjny, za któ-

ry obóz rządowy skutkiem znanej uchwały

z 26 stycznia ponosi wzmocnioną odpowie-

dzialność, Twórcy tego projesiu unikają,

jak ognia, wszystk ego, co — choćby po-

średnio — mogłoby być uważane za opinję

ludności o tym projekcie i sposobie jego

uchwalenia w sejmie.

Mogłoby się komuś wydawać, że wnio-

sek powyższy idzie zadaleko. Trzeba jed-

«< prasy.

polityczne wypowiedzenie się ludności. Nie- Ba:dzo trafną odpowiedź na to

zależnie od iego, że nikomu nie jest przy- pytanie daje „Kurjer Poznański”:

jemne otrzymać voium nieufności, choćby wskazując, że najmniej 1/3 żydów

DZIENNIK. WILEŃSKI

Żydowski bilans wyborczy.
Ostatnie wybory samorządowe

przyniosły pewnym koiom rozmaite
niespodzianki. M, in. częsć żydów
zaskoczona jest ich wynikiem, który
ilością zyskanych mandatów żydow-
skich nie odpowiada sile liczebnej
żydów. „Gdzież się podzieli żydzi”
wola „Moment“, a wtėruje mu na
różne tony cała prasa żydowska,
przytaczając na dowód Lublin, w
którym żydzi liczą połowę ludności,
a będa mieli w radzie miejskiej za-
ledwie 1/6 mandatów (8 na 48).

głosowała na sanacyjną jedynkę i to
nawet tam, gdzie nie było na niej
kandydatów żydowskich.

Są w obozie żydowskim poliycy któ-
rzy to masowe głosowanie żydów na „sa-

nację” uznają naprawdę za zjawisko niepo-

myślne dla polityki żydowskiej, — za stra-

tę. Ale są oni nielicznemi wyjątkami. Masy

żydowskie, oddając głosy „sanacji“, nie

szły za własnym popędem, ale spełniły kar-

| nie polecenie swoich czynników  kierowni-

czych, które z całym spokojnym rozmysłem

odstąpiły ,sanacji” część żydowskich gło- nak pamiętac, że s jednej strony projekt

konstytucyjny jest przez wielu w obozie

rządowym uważany

czonej barjery sejmowej ma on na swej

W tym stanie rzeczy wyraźne wypowie-

o całej polityce obozu 1ządowego

na dalszy rozwój

konstytucyjnego." Wileńskiego” w odstępie niecałego

tygoduia: w Łodzi — zdaniem „Kur].

Wil.” — zwycięstwo narodowe jest

skutkiem rozpo'itykowania mas ro-

botniczych, zawsze do tego skłon-

nych i odczuwających bardzo ostro

kryzys; w Wilnie (zwłaszcza w Il-im

okręgu — inteligenckim) Juża ilość

głosów narodowych iłómaczy się

rozpolitykowaniem inteligencji, moc-

no odczuwającej kryzys

Kto więc jest rozpolitykowany

i odczuwa kryzys — zapyta czytel-

nik: inteligencja, czy robotnicy?

Z łatwoscią możemy odpowiedzieć

za „Kurjer Wileński": i jedni i dru-

dzy; wszyscy są niezadowoleni i

mają dosyć sanacji.

Kierujące ko.a sanacyjne w War-
szawie bardzo liczyły na Wilno.
Nastauo tu ludzi z nadzwyczamemi

pełnonocnictwami, nie  žalowano

pieniędzy, nie zaniedbano żadnych

będących w rozporządzeniu środ-

ków. W nocy po wyborach usilnie
pracowały telefr.nylinji Warszawa—
Wilno Chciano jaknajprędzej uzys-

kać wieść radosną, że endecją jest
pośnębiona. Bo tylko o to chodziło.

Gospodarka miejska tak znowu bar-
dzo sanacji nie obchodzi. Zresztą

niedługo się przekonamy na terenie

Rady Miejskiej. Zobaczymy, co też

sanacja zrobi ; pokaże, mając swoją

większość,

Stale twierdziliśmy, że w obec-
nych warunkach w Pols.e każde

wybory są rozgrywką polityczną.

Nie wchodzimy w pytanie, czy to
źle, czy dobrze. Aie sonsiatujemy.

że społeczeństwo, pozoaw:one wpły-

wu na życie państwowe, korzysta

z każdej sposobności, by s'ę wypo

wiedzieć. Kto umie patrzeć i oce-

niać, ten wynik głosowania widzi

we właściwem swietle.

Zaznaczyć trzeba, że w głosa-

waniu bierze udział co uz mniej

grup i stronnictw politycznych. Po-

tężne niegdyś wpływowe stron

nictwa zanikaja Na placu zostają

prawie wyłącznie dwie grupy: sa-

nacja i ugrupowanie narodowe

Pierw:za z tych grup jest wyraźnie

w defenzywie: rychło się jakoś wy-

czenpuła i mocno zestarzała. Druga

$rupa natomiast» ugrupowania naro-,

dowe przeżywzją w Polsce nie-,

wątpliwie renesans i, unoszone zwy-|

cięską faią, obejmują caią Polskę|

coraz szeizej i szerzej.

'Echa zajść w Łodzi.
Przed sądem grodzkim w Łodzi

odpowiadali: Iguacy Owczarek, Jó-
zeł Batory i Stanisław Czekalski,
oskarżeni o rozsiewanie nieprawdzi-
wych wieści o tem, że policja w dniu
3 maja interwenjowała w katedrze,
co mogło wzbudzić niepokój publicz-

ny.
Sąd odrzucił wniosek obrońcy

adw. Brylskiego o wezwanie w cha-

rakterze świadka na rozprawę ks.

dziek. Wyrzykowskiego, który miał
zeznac na podane w akcie oskarże-
nia prokuratorskiego fakty. Sąd
skazał Owczarka i Batorego na je-
den miesiąc aresztu z zawieszeniem

konania kary. a Czekalskieżo na
10 dni bezwzględnego aresztu.  
 

„iwięc i

za ostatni atut, a z)

drugiej, że oprócz nieprawidłowo przesko- ; skiego, to żydzi nie mają żadnego powodu

drodze inne jeszcze poważne przeszkody.

dzenie się ludności miejskiej nie o chodni-

kach, iatarniach i dziurach w moście, ale

jest

faktem doniosłym, który będzie miał wpływ

stosunków politycznych

wogóle, a może także i na losy projektu

sów, traktując to jako interes — i to dobry

interes.

O ile chodzi o teren samorządu miej-

obawiać się jakiejkolwiek krzywdy ze stro-

ny tyci, którzy tam zamiast nich weszli.

Politycznie żydzi niewieleby skorzystali

przez zdobycie peinej w stosunku do ich

stanu liczebnego ilości mandatów w radach

miejskich. Natomiast  „sanacji”* — oddali

ogromnąprzysługę, chroniąc ją częściowo

przed większą jeszcze klęską, za co spo-

dziewają się odszk >dowania.

Wierzymy, że to odszkodowanie
będzie sowite,

 
 

‚ — Legjon Młodych przeciw Kościołowi. |
i
cy”;

może
i i w ostatnim (nr.
| czerwca r. b.) czyta się:
i „Naprzód,

głowy z obozu klerykalnego nie posądzałyo

komunirm i bezboznictwo, piszący te słowa

musi podkreślić, że: 1) pragnie ze wszyst-

kich sił duszy i serca rozrostu i potęgi

Polski; 2) wierzy w Boga; 3) jest wrogiem

wszelkich międzynarodówek (włącznie z

międzynarodówką watykańską)...

Nie walczymy z 1eligją, wierząc, że uczu-

cie religijne dla większości dusz ludzkich

jest tax konieczne jak powietrze dla ich

płuc, mie musimy twardo przeciwstawiać

się każdej próbie kleru katolickiego, pra-

wosławnego lub innego, któryby zmierzał

do poderwania autorytetu Państwa, który-
by ośrnielił się siać zamęt w duszach mło-

dzieży szkolnej i tamował jej pęd w kie-  
| WZ ÓW A innowiwa

Doniosła konferencja

| BERLIN (KAP.) — Nadzwyczaj-

na konierencja episkopatu niemiec-

kiego w Fuldzie rozpoczęła się w dn.

5 czerwca, poświęconym w kościele|

pamięci św. BoniłacegoMęczennika,|

apostoła Niemiec, ktorego szczątki |

spoczywają w tem mieście. Pop ze-

dziły ją też uroczystości związane z

obchodem tego święta Niemiec ka-

tolickich i zjazdem powszechnym

znanego niemieckiego Związku św.

Boniłacego. Na konferencję przyby

li trzej kardynałowie, Faulhaber,

Schulte i bertram oraz wszyscy pra

wie aicybiskupi i biskupi, prócz or-

dynarjuszy z Passawy, Augsburga i

Regensburża. Uroczystości rozpo-

częty się w poniedziałek mszą św.

odprawioną u grobu św. Bonifacego,

po której pierwsze kazanie wygło-

sił biskup Osnabriick, ks. Berum$.

Przypomniał on wiernym, że wiara

nie polega jedyrue na uznawaniu ist-

nienia Boga, ale także tych Jego ob-

jawień, jakie dał ludziom przez usta

patrjarchow j proroków. Dlatego

błędem przeciwso wierze jest dąże-

nie do odsuwania się od Starego Te-

stamentu iub przyjmowania z niego

tego tylko, co odpowiada „duchowi

germańskiemu'. Wiedzie to do he-|

rezji, głoszonej już w pewnych sfe-|

rach do stworzenia nowego „narodo'
wego' kościoła germańskicgo. Zbawi

ciel nasz, choć gorącem sercem ko-

  
|chał naród i kraj, nigdy nie mówił

o kościele narodowym. Kościół ka-

tolick; zaś szanuje wysoko naród,

wie, jakie wartości spoczywają w

obyczajach, tradycji, krwi irasie,

 

Oświadczenie Tubelisa.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: ków

bionymi i
współżycia
owocne współzycie możliwe jest, o

„Lietuvos Aidas' zamieszcza wy-

wiad z premjerem Tubelisem, w

którym premier litewski scharakte-

ryzował w ogólnych zarysach wy-

W żadnym n-rze „Państwa Pra-
pisma Legjonu Młodych, nie
braknąć napaści na Kościół,

22 z 10-g0

aby mnie kiepsko myślące

w Fuldzie.

runku wychowania państwowego, któryby

nam stawał na drodze do rea''zowania na-

szych haseł społeczno-gospodarczych i po-

litycznych.
Wielebni księża proboszczowie i prze-

wielebni księża biskupi zdają się zapomi-

nać, że własciwem polem ich działania jest.

religja, jest wpajanie w dusze wiernych

miłości chrystusowej. Gdyby śmielej, a

przedewszystkiem  krytyczniej spojrzeli na
naszą organizację,nie byłby ujrzał światła

dziennego osławiony już dziś w całej Pol-

sce list pasterski...
Tyiko człowiek bardzo tępy może

uosabiać księdza z religją. A tak, na nie-

szczęście, myśli wielu ludzi w Polsce".

Jeszcze raz stare j zużyte mia-
nowanie się chrześcijaninem na
własny rękę bez Kościoła, które
"jest wyprobowanym, a podstępnym,'
sposobem odciągania młodzieży od

wiary

biskupów niemieckich

wie jednax również, 'że pomyślna
przyszłość czeka naród tylko wów-
czas, gdy opiera się on mocno na
przez samego Boga założonym: fun-
damencie, którego „bramy piekiel-
ne nie zwycięžą“.
Następnego dnia po nabożeństwie,

odprawionem przez arcybiskupa Pa-
debornu, dr. Kleina, kazanie wygło-
sił biskup berliński, dr. Bares. Na
tle przypomnienia wiernym  potrój-
nej misji Kościoła: nauczycielskiej,
kapłańskiej i duszpasterskiej, wyka-
zał on słuszność dzisiejszej postawy
duchowieństwa i Kościoła do panu-
jących tendencyj społecznych w
Niemczech. Kościół musi mieć wol-
ność sprawowania swej misji, prze-
dewszystkiem wolność głoszenia
prawdy. Nie August lub ktokolwiek
inny ustanowił urząd duszpasterski,

lecz sam Chrystus. Nie można prze-

to mówić: to albo tamto nie odpo-
wiada nam, to albo tamto krępuje

nasze pogiądy, ogranicza dążenia,

M:sja duszpasterska Kościoła wyma

ga w»lnoścj uczenia cnoty życia po

chrześcijańsku zarówno wśród jed-

nostek, jak w :odzinach, w szkole,
w społeczeństwie, w stosunkach nar

rodowych i międzynarodowych.
Tych postulatów Kościół musi bro-
nić,

Konferencji episkopatu przewod
niczy kardynał Faulhaber. Obrady
konferencji są oczywiście tajnei dla

pfibliczności niedostępne. Spodzie-
wane jest, że będą one miaiy bardzo
doniosłe znaczenie.

z naszymi pokojowo usposo-

szukającymi dobrego
sąsiadami. Dobre i

ile każdy z sąsiadów bierze pod
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Odezwa Rady Społecznej
przy Prymasie Polski.

Na wstępie odezwa stwierdza, że kry-

zys przeżywany dotknął samego ustroju

społecznego, w którym żyjemy:

„Ludzkość przechodzi obecnie jeden z

tych przełoiaowych i przejściowych okre-

sów historji które polegają na załamy-

waniu się dotychczasowych form ustrojo-

wych i na szukaniu nowych, Przeżywają się

liberalne formy życia społecznego i gospo-

darczego. Na ich miejsce powsteją nowe.

Przesilenie form ustrojowych jest jed-

nak, sięgając głębiej, przesileniem idei

przewodniej, która dotąd kierowała życiem

społecznem i gospodarczem,  przesileniem

indywidualizmu liberalnego. Jest także

narastaniem nowyca idei, które jakkolwiek

różne, w tem się schodzą, że zarówno ży-

ciu społecznemu, jak i gospodarczemu, za-

narchizowanym przez indywidualizm libe-

ralny nadać chcą iormę jednoliłości i ce-

lowości. Jesieśmy jednak dopierr w okre-

sie przejściowym”.

Następnie przypomina zasady społecz-

ne Kościoła katolickiego:

„Kościół katolicki ocenia życie społecz

ne i gospodarcze wyłącznie z punktu widze

nia etyki, traktując je jako dziedziny dzia-

łalności ludzkiej woli. Tem samem upada

twierdzenie jakoby religja była sprawą

czysto prywatną, tudzież drugie, jakobyka-

tolicyzn: interesował się jedynie zjawiska-

„mi życia indywidutlnego. Z drugiej strony

miemniej błędnem iest zdanie, jakoby Ko-

„ściół miał występować z gotowemi progra-

| mami rozwiązywania poszczególnych pro-

blemów z tych dziedzin. Pius XI w enc.

„Quadragesimo anno“ podkreśla, że Koś-

ciół ma „prawo i obowiązek* występowania

w sprawach społecznych i gospodarczych.

Wyjaśniając dokłacniej to stanowisko, do-

daje jednak, że obiwiązek ten „każe mu

występować nie w sprawach techniki życia

społeczzo - gospodarczego, bo do tego nie

ma ani środków odpowiednich, ani powo-

łania, ale w tych wszystkich sprawach,

które mają «wiązex z moralnością”.

Źródło klęsk, które dotknęły ostatnio

ludzkość, według Kościoła leży w „kryzy-

sie moralności*, Co do tej oceny panuje

powszechna zgoda, zdania jednak się roz-

chodzą, gdy idzie o ustalenie normymo-

ralności życia zbiciowego. Tylko etyka

chrześcijańska unika tych trudności, a to

dlatego, że zaczerpnięta z religji, która się

wznosi ponad wszystkie stosunki ludzkie,

wszystkie objawy życia, zna wszystkie po-

trzeby ludzkie, ogarnia wszystkie i z rów-

ną sprawiedliwościę traktuje.

„Zasadniczem prawem — mówi dalej

odezwa — moralności katolickiej w życiu

gospodarczem jest, zdaniem Piusa XI( to

że „dobra materjalne... Stwórca przezna-

czył na użytek wszystkich ludzi , i że „te-

mu celowi za pośrednictwem prywatnej

własnosci* mają służyć”,

Wynika stąd, że ustrój własności wów-

czas odpowiada wymaganiom katolickiej

etyki, gdy zdobycie własności udostępnia

wszystkim możliwie ludziom w miarę ich

pracowitości i zapobiegliwości, a życie

gospodarcze wówczas, gdy jest kierowane

myślą o zaspokcjeniu słusznych potrzeb

wszystkich ludzi”.

W drugiej części ,Odezwy” mamy a-

nalizę zła czasów obecnych. Życie spo-

leczne i gospodarcze dalek'em jest od za-

sad katolickich*, Z jednej strony — mówi

Papież — jest olbrzymia ixzba ludzi bez

własności, a z drugiej małe koło jednostek

nad miarę bogatych”, To zaś — według

Popieża— „dowodzi w sposób niezbity, że

bogactwa nie są sprawiedliwie rozdziela-|

ne i nie według zasad słuszności przydzie-

lane poszczególnym: warstwom“,

 

  

 Dlaczego żydzi poszli
do kardynała?

Sebkreiarjat Żw. Rabinów ogłosił
komunikat tłumaczący, dlaczego ży-
dzi poszli do kardynała Kakowskie-
$o. Komitet, postanowiwszy udać
się do kardynała, krok ten rozważał
ze stanowiska czysto humanitarne-
go. Nie chciano tej audjencji nadać
charakteru pol'tycznego. Dlatego też
odpadła strona polityczna przygoto-
wania odwiedzii.. Ostalnia audjencja
jest trzecią z rzedu z tych, jakie ko-
mitet wykonawczy wysłał prawie w
tym samym składzie do kardynała.
Komitet nie przypuszczał, że otrzy-
ma taką odpowiedź, którą nazywa
„polityczną.

Ponieważ wiadomość o audjencji
ukazaia się przedwcześnie w prasie,
odpowiedź kardynała była już przy-
gotowana na piśmie przed wysłucha-
niem delegacji. Głównym celem de-
legacj: byio osiagnięcie odpowiedzi,
iż potępia ekscesy i taką odpowiedź
delegacja otrzymała,

Dymisje wśród rabinów na tle
аифесст u J. Em. kardynała Ka-
kwa A w dalszym ciągu.

ne т ygnuj
Trzecia część „Odezwy* podaje drogi oSEERabat.So-

relorm wtej tyttacji | chaczewski rabin, Borenstein, który
„Zwolennicy liberalizmu gospodarczego zapowiedział, iz nie chce ponosić

wołają o nawrótt ćo jego „czystych* zasad konsekwencyj n:emorjału złożonego
z przed wieku. Nawrót teu jednak niemo- Episkopatowi katolickiemu.

żliwy i niepożądany. Liberalizm jest głów- 8

nym winowajcą obecnego chaosu, a asi Adwokacl ! sądy

w sposób niewątpliwy dowiódt swej nie- | starościńskie.

Przy występowaniu adwokatów

3% оo

5  
zdolnosci do kierowania życiemzbiorowem. .

Fałszywem jest i owugie rozwiązanie: kole- w. sprawach, wynikłych na tle karno
ktywizin głoszony przez socjalizm i komu- administracyjnem sądów starościń-

nizm. Jest on obcym ludzkiej naturze, a skich nasunęły się. ostatnio liczne
da się utrzymać jedynie siłą, Pozatem ani wątpliwości. Jak wiadomo, postępo-
jeden, ani drugi kierunek nie rozwiązuje wanie karno-administracyjne wyklu
wysunietych poprzednio problemów. Roz- czyło adwokatów od występowania

wiązanie ich jest natomiast możliwe na tle w sądach sta ościńskich. Obecnie

zasad, wysuniętych w enc. „Quadragesimo ministerstwo spraw wewnętrznych

anno", z których można wyprowadzić na- wydało w tej sprawie okólnik, który
me bardziej szczegółowe  wskaza- podnosi, że składanie odwołań do

nia..." й ‚ sądów zwykłych uznać należy za
„Przedewszystkiem wykluczyć należy część. składową postępowania sądo-

wszelkie rewolucyjne i niemoralne środki, wego i z tych względów dopuszczo-
jak: socjalizacja wszystkich dóbr produk- nę jest występowanie za pośredni-

cyjnych, konfiskata majątków uczciwie na- ctwemi obrońcy w wypadkach od-

bytych itp. Następnie odróżnić trzeba dzie- mowy władz administracyjnych skie
dzinę własności rolnej i przemysłowo-han- rowania sprawy do wydziałów od-
dlowej. Uwłaszczenie mas bezrobotnych / woławczych sądów okrężo т

lub małorolnych winno się dokonywać w

rozmiarach możliwych do osiągnięcia prze-

dewszystkiem drogą celowej polityki go-

spodarczo - społecznej państwa, przymu-

sowe jednak wywłaszczanie wielkiej wła-

sności należy uważać za środek ostateczny

i to uwarunkowany słusznem odszkodowa-

niem i względami gospodarstwa narodowe-

go. Uwłaszczanie zaś proletarjatu przemy

słoweg, może pójść w kierunku akcjonar-

jatu pracy, udziału robotników w zysku,

szerokiej akcji budowy i tworzenia kolonij

itp. Gdy mowa o konieczności tych reform

podkreslić należy  nmieodzowność zgody

społecznej. й

Reformy wymaga nietylko ustró! wła-

sności, ale i całe życie gospodarcze. Je-

steśmy dziś świadkami — mówi Pius XI —

„Skupienia się niętylko samych bogactw,

ale także ogromnej potęgi i despotycznej

władzy gospodarcz>j w rękach niewielu".

W interesie dobra ogółu trzeba przeciw-

działać ujarzmianiu życia gospodarczego, a

to zapomocą fachowej i bezstronnej kon-

troli, <*yłonionej przez przebudowany od-

powiednio ustrój społeczny.

Przebudowa życia spoiecznego powin-

na iść w kierunku nadania społeczeństwu

cech „organizmu społecznego” (według wy-

rażenia Piusa XI) W tym celu trzeba po-

konać panującą obecnie klasowosė, a wpro

wadzić w życie społeczne solidaryzm. Stać

się to może przez zorganizowanie całego

społeczeństwa w korporacjach ra podsta-

wie zawodów.

Pius XI mówi, że do prawdziwego od-

nowienia ustroju społecznego „dwie rze-

prawa obyczajów

łeczeństtwo mogło temu zadaniu podołać,

potrzebna mu jest ideologia, któraby zdol-

ną była wychować masy w duchu tych no-

indywidualistycznejc

SOFIA. (Pat!. Ogłoszono tu roz-
porządzenie rządowe 0 organizacji
prasy, ktore zawiera zakaz wyda-
wania wszelkich dziennikow i cza- „Pius XI daje następujący obraz dzi-

siejszego zycia spełecznego: „Błąd indy- ,

widualizmu zniszczył.. bogate niegdyś|

życie społeczne, że wkońcu prawie same|

tylko jednostki zostały i państwo, zresztą

z niemałą dla samego państwa szkodą. Ży-|

cie spofeczne bowiem straciło swój wyraz,

wszystkie zaś obowiązki dawniejszychsto- |

warzyszeń przeszły na państwo przygniata-

jąc je nieskończoną ilością zadań i cięża-

rów”. Mamy tu wierne odlicie dzisiejsze-

go rozstroju społecznego”.

sopism bez uprzedniego zezwolenia
Dyrekcji Odbudowy ecznej je-
żeli chodzi o stolicę i gubernatorów

i grzywny oraz konfiskatę wydaw-
WA.
SOFIA. (Pat! Rozporządzenie o

rozwiazaniu stronnictw politycznych
postanawia m. ir. że wszelkie orga-
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žowych
Il Ogólwokoleżeński Zjazd b żałnierzy

armji pelskiej we Francji.
Otrzymujemy. od Związku Hal-

lerczyków następujący komunikat:
Zaiząd Główny Związku Haller-

czyków podaje do wiadomości spo-
łeczeństwa i wszystkich Hallerczy-
ków, że z zapowiadanym na dzień
29 i 3U czerwca 1934 r. „II ogólno-
koleżeńskim Zjazdem b. żołnierzy
armji polskiej we Francji' — ani
Związek Hallerczyków, ani też na-
czelny wódz tej armji, generał Józef
Halle", nie mają nic wspólnego.

Ziazd powyższy podobnie, jakto
się stało w roku zeszłym ze słynnym
„Zjazdem Błękitnych" w Gdyni, nie
znajdzie równiez i dziasiaj najmniej-
szego echą w szeregach  Hallerczy-
ków, wszyscy bowiem- Hallerczycy
wiedzą, że Zjazd ten: urządza sana-
cyjne Stowarzyszenie Weteranów z
pułkownikiem.Markusem na. czele,
a nie Związek  Hallerczyków, cie-
szący się uznaniem całego narodu i
wierny sztandarom Błękitnego Wo-
dza.

723-050bowa orkiestra rumuńska
w Polsce.

W, końcu bież. mies. oczekuje
Warszawę i inne miasta polskie wiel
ka sensacja. Przybywa bowiem 16
wojskowych orkiestr rumuńskich, li-
czących ogółem 723 osób. Dyryguje
olbrzymim zespołem pułk. Massini, 

czy są konieczne: reforma urządzeń i na- inspektor rumuńskich orkiestr woj-
Pierwsze zadanie na- skowych, b. dyrektor opery królew-

leży do czynników politycznych, w pierw-| skiej w Kukareszcie. Samych klar-

szym rzędzie do państwa. By jednak spo-, netów orkiestra posiada 140. Przy-
ježdža ona specjalnym  25-wagono-
wymi pociągiem.

We Lwowie koncertować będzie
wych urządzeń i potem ustrój ten utrzy-| orkiestra 29 bm Nastąpi koncert w
mać. Jeżeli potępiamy ideologię liberalizmu W/arszawie, a dalej w Łodzi, Krako-

i ideologię kolekty-, wie i Katowicach. Z Polski orkiestra
wizacji, trzeba innej ideologjii. Może nią! udaje się do Czechosłowacji i Jugo-
być ideologia katolickiej etyki społecznej”. sławji.

 

Rozwiązanie stronictw w Bułgarji
nizacje mające charakter polityczny
są zakazane.
Wszystkie organy prasowe, publi-

kujące przeżlądy, broszury, służące
celom politycznym stronnictw, zo-
stają zawieszone. Zabronione są tak-
że zębrania partyjne. Nikt nie może

| na prowincji. Rozporządzenie prze- | należeć do organizacyj zabronio-

widuje za naruszenie karę więzienia nych. Żadna organizacja zabroniona
nie może powstać ponownie pod in-
ną foimą. Rozporządzenie przewi-
duje za naruszenie karę więzienią i
grzywny.

kasis й

 
 

tyczne polityki nowego rządu. Nowy

rząd, wedie oświadczenia premjera,

iść będzie śladem swego wodza, dą-

żąc da konsolidzcji sytuacji 1 wyko-

uwagę specyficzne interesy innych,

okazując sobie wzajemną pomoc.

Wywody kończą się zapewnieniem,

że nowy rząd będzie liczyć się z po-

trzebami całego narodu bez różnicy

„Nastąpił powrót do pogańskich po-

glądów na życie gospodarcze. Prawowła- ,

sności uznano za prawo wyłączności w u-

żywaniu i nadużywaniu, Fracę ludzką po-

traktowano jako towar. Życie gospodarcze

noszą, że według wiadomości z San-

Salvadoru, huragany i powodzie, ja-
kie nawiedziły środkową Amerykęrzystania wszelkich twórczych moż-

liwości. Chociaż sytuacja między-
narodowa jest ciężka, będziemy jak|
i poprzednio szukali srodków, aby
przystosować się do nowych wyma”

gań i nowych warunków. Cele na-

szej polityki zaóranicznej pozostaną

takiemi, jakiemi były. Rząd dążyć

będzie przedewszystkiem do utrwa-
ienia i rozszerzenia dobrych stosun-

 

warstw i klas społecznych,

'Najskutecznie| walkę

 

z żebractwem można prowa-
dzić za pomocą bonów

ląd na społeczeństwo.

w życiu gospodarciem, a walka klas i upa- i

dek aitorytetu państwa w życiu społecz-

nem

opanowała żądza zysku w sposób dotąd

nieznany. Zatracono także prawdziwy po-

Proletaryzm mas i anarchja produkcji

— oto jakie były skutki rozdziału Jałmużniczych „Caritas".

,

ciem zbiorowem”,

są największe od lat wielu. Liczba

. °

'Huragany i powodzie w Ameryce.
LONDYN. (Pat.) — Z Panamy do' eksportu uległy całkowitemu znisz-

czeniu.

Wielka liczba ofiar
huraganu.

| zabitych ogółem: wynosi przeszło 3
tysiące i znaczne części kraju nawie

czone. |

PANAMA. (Pat). Obawiają się,
że liczba ofiar katastrofy w San-

| Salwadorze i Hondurasie przewyż-
szy najśmielsze przewidywania.
samej tylko okolicy miasta Ocoto-

dzone powodzia są zujełnie znisz-

San-Salvador poniósł olbrzymie
między moralnością chrzešcijaiską a ży-| straty, albowiem rozległe plantacje| peć liczba zabitych wynosi 2.500

kawy stanowiące główny przedmiot| osób,  
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KRONIKA.
Przyjazd wybitnego uczonego wiedeńskiego.

do Polski w sprawach hodowianych.
Z imicjatywy kierownika Zakła-

du Hodowii Zwierząt U. S. B., a na
zaproszenie wymienionego Zakładu
w. porozumieniu z Wileńską Izbą
Rolniczą, Krakowską Izbą Rolniczą
i Państwowym Instytutem Nauko-
wym Gospodarstwa .Wiejskiegow
Puławach, przyjeżdża do Polski w
dniu 15 b. m. na kilka tygodnipro: |

, nień,
Akademii|

| metza przewiduie

fesor dr. Leopold Adametz z Wie-
dnia, członek Polskiej
Umiejętności i honorowy doktór
Uniwersytetu Jagiellońskiego, za
swe wybitne zasługi na polu polskiej
hodowli zwierząt i polskiej nauki
hodowlanej odzi'aczony przez Rząd
Polski orderem Polonia Restituta.

Ceiem przyjazdu profesora Ada-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W całym kraju pegoda słonecz-

na i bardzo ciepło z lekką skłon-
nością do burz w dzielnicach pėl-
nocnych. Słabe na wybrzeżu umiar-
kowano wiatry z kierunków zacho-
dnich.

DYŻURY APTEK
Dciś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkowskiej * Кошес-
kiego — uł. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31,
go — ul, Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie 2a przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zmiany w duchowieństwie

Na mocy zarządzenia J. Е.
cybiskuoa Metrepelity w składzie
osobistym duchowieństwa archidie-
zezji wileńskiej zaszły następujące
tmiany: ks. Juljan Borówka, do-
tychczasowy proboszcz w Zabrzeziu,
przeniesiony został na wikarego do
kościoła Najświętszego Serca Jezu
sowego w Wilnia, ks. Jan Romel,
dotychczasowy proboszcz w Poryn
dze, przeniesiony na proboszcza do
Przyjaźni. ześ ks. ZygmuntŻejdis,
proboszcz w Pzzyiaźni, mianowany
został na proboszcza do Poryngi;
ks. Marceli Słupiński, administrator
parafji Tylży, przeniesiony na ad
ministratora do parafji Gajdy; ks.
Antoni Aktanarowicz, wikary w
Trzciannem, na proboszcza do Ту!-
ży: ks. Józef Władysław Sarosiek,
proboszcz w Sorokpolu, na prebo-
szcza do Smołu; ks Bolesław Bsze
wicz, proboszcz w Gajdach, na pro=
bozcza de Nowo Święcian, ks. dr.
Michał Sopoćco mianowany został
rektorem kościoła św. Michała w
Wilnie.
— W sprawie rekolekcyj ka-

płańskich Jak nas informują, J.
E ks. Arcybiskup Metropolita zarzą
dził, że w roku bieżącym nie będzie
rekolekcyj ogólnokaplańskich dla
księży z całej archidiecezji wileń
skiej. Natomiast rekolekcje odbędą
się w poszczególnych dekanatach.
W związku z tem wydano księżom
odpowiednie instrukcje, w myśl któ»
rych postarają się oni zorganizować
na terene swoich dekanatów reko

* lekcje kapłańskie.
— Kurs rekolnkcyj zamknię-

tych. W związku z mającym się
dziś odbyć kursem instrukcyjno-
propagandowym  rekolekcyj zam-
kniętych wczoraj napłynął do Ar-
chidiecezjalnego Instytutu Akcji Ka
tolickiej szereg zgłoszeń. Nadesłali
je księza i kierownicy zgromadzeń
zakonnych.

Wieczorem przybyło do Wilna
kilka osób, które wezmą dziś udział
w kursie.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— P. Wojewoda wiieńSki, Wia

> pr Jaszczołt, wyjechał w dniu
13b. m do Warszawy na zjazd
wojewodów.

 

Z MIASTA.
— Właściciele domów w Wilnie

przeżywają ciężki kryzys. Niepłace-
nie kumornego, podatki, diugi ban-
kowe, wysokie oprocentowania itp.
doprowadziły w!aścicieli domów do
zadłużenia w wysokości przeszło
20 mi!. ziotych, Wi związku z tem
wiele domów ma ulec licytacji za
nieopiacone długi i zobowiązania.
Od 1929 roku w Wilnie sprzedano
przeszło 30 większych kamienic i
wiele domów murowanych ; drew-
nianych z powodu licznego zadłu-
żenia właścicie'i tych domów. Więk-
szość sprzedanych nieruchomości 2
rąk polskich przeszła w posiadanie
litwinów i żydów.

'W, związku z tą sytuacją właści-
ciele nieruchomości postanowili
zwrócić się do czynników rządo-
wych z prośbą o zmniejszenie po-
datków, ograniczenie licytacyj i t. p.
— Nowe ceny na chieb. Z dniem

dzisiejszym w wyniku konferencji z
przedstawicielami zainteresowa-
nych związków piekarskich ustalone
zostały przez Starostwo Grodzkie
nowe ceny na chleb, które są wyż-
sze od dotychczasowych.

Nowy cennik przedstawia się na-
 stępująco: chleb pytlowy 55-procen-
towy — 30 groszy za kilogram,
chleb sitkowy — 28 groszy, chleb
razowy — 22 grosze za «ilogram.

Winni pobierania lub żądania |
cen wyższych pociągnięci zostaną
do odpowiedzialnošci w drodze
administracyjnej.

: dzinach krajowej hodowli

iw Puławach od 25 czerwca, wresz-

Wysockie- ,

$ Аг-|В.

metza do Polski jest omówienie, z
udziaiem iego wytrawnego specja-
listy i sławnego uczonego, cało-
kształtu zagadnień hodowlanych na
terenie
instytucyj, oraz  zasięgnięcie jego
opinji w niektórych ważnych dzie-

zwierząt
domowych, wymagających wyjaś-

Program pobytu profesora Ada-
wyjazdy tereno-

we i wewnętrzne konferencje, a
mianowicie na terenie Wileńskiej
Izby Rolniczej od 15 do 24 czerwca,

cie na terenie Krakowskiej Izby Rol-
niczej od 3 do 10 lipca b. r.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Ćwierć miijona zaległości:

za wodę. Zaległości właścicieli nie-
iuchomości za wodę na dzień 1
czerwce r. b. wynosiły 250 tys zł.
Samorząd wileński radzi obecnie
nad tą kwestją i możliwem jest, iž
w razie nieuregulowania zaległości
—woda będzie wstrzymana tym,
którzy nie płacą.

Zmiana prądu stałego na
zmienny. Dnia 20 b. m. rozpocznie
się przyłączanie abonentów prądu
stałego na zmienny, znajdujących się
przy ulicach: Subocz, Białostockiej,

| Bobrujskiej, Cerkiewnej, z. Głuche-
"go, ul. Marcowej, Mohylewskiej, Ni-
kodemskiej, Parkowej, Piwnej, Po-
pławskiej, z. Rajskiego, Rossy, z.
Ossy, Święciańskiej i Witebskiej.
Wobec tego abonenci motorowi

maią ua ten czas przygotować silni-
ki do wymiany, celem uniknięcia
przerw w pracy. *
— Asialt pod Ostrą Bramą, 7

dniem dzisiejszym magistrat przy-
stępuje do budowy jezdni asfaltowej

DZIENNIK WILEŃSKI

Zajścia w Hrybiszkach.
W:zoraj we wsi Hrybiszki, poło-

żonej na terenie Il-go komisarjatu|
policji państwowej m. Wilna, do-
8210 do ostrego starcia pomiędzy

| miejscową ludnością a grupą l. zw. | kolei
„pionierów żydowskich, którzy w
Hrybiszkach odbywają praktykęrol-|
ną, jako kandydaci na wyjazd doi
Palestyny. !

Jak twierdzą šwiadkowie, zajście

poszły pałki ; kamienie, któremi
nietylko powybijano szyby, ale po-
raniono także kilka osób.

Oburzeni hrybiszczanie dali z
Iupnia „bohaterskim“ woja-

kom z „iegjonu osławionego Zabo-
tyńskiego.

Za ście zlikwidowaia policja.
Winni sprowokowania awantu-

ry zostaną ponoć pociągnięci do od-
działalności wymienionych sprowokowali „pionierzy”. Wi ruch powiedzialności.
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WILNO, ULICA 

Teraz kolej na Wilno...
Fortuna obdarza wygranemi loteryj-
nemi coraz to inne miasto... Dotych-
czastylko Wilno nie zaznało uśmiechu
szczęścia loteryjnego... Wszystkowska-
zuje na to, że teraz kolej na Wilno...
Wilnianie, wyjdźcie na spotkanie
szczęścia, nabywając szczęśliwe

A. Wolańska
Ciagnienie 19 czerwca r. b.

P_T. graczom zamiejscowym losy wysył»my po otrzymaniu zamówienie.

P. K. O. Nr. 7192,

loteryjne do |-eį klasy
kolekturze

WIELKA Me 6.   
SPRAWY RZEMIEšLNICZE,'

— Pielgrzymka de Kaiwarji.
Na wzór lat ubiegłych Związek Ce*
chów i w tym reku organizuje w
dniu 24-go b. m. wspólną piel-
grzymkę do Kalwarji.

Wzywamy wiec tą drogą wszyst
kich Starszych Cechów, jak równieź
rzemieślników niezrzeszonych, do
jaknajlicznieiszeao udz'a'u

SPRAWY ROBOTNICZE. w Ostrej Brami-. W! związku z tem
już od samego rana ruch kołowy pod
kaplicą zostanie wstrzymany. Czas
trwania robót orliczony jest do 3-ch
tygodni. i

SPRAWY PODATKOWE,
— Terminy podatkowe Z

dniemždzisiejįszym mija ostatni ter:
min wpłaty II raty podatku od о-
kali oraz podatku od placów ;i nie-
ruchomości.

Poczynając od dnia 15 czerwca
władze skarbowe przystąpią do ścią-
gania należności w drodze: przytnu-
sowej wraz ;z kosztami za zwłokę
i egzekucję.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kemisja peborewa. Dziś 14

b. m przed Komisją: Poborową win-
ni się stawić wszyscy mężc yźai,
urodzeni w roku 19ll-ym, którzy
na poprzednich przegiądach zakwa-
lifikowani zostali jako czasowi nie
zdolni do służby wojskowej (kat B.)
z nazwiskemi rozpoczynającemi się

— Kryzys w budownictwie.
Mimo, iż obecnie trwa sezon budo
wlany, około 50 proc. stolarzy po-
zostaje bez pracy. Przyczyną tego
jest—jak zapewniają związki zawo-
dowe—ogólny kryzys. Bowiem w r
bież. znacznie zmniejszyły się robo-
ty budowlane oraz remonty kapi-
talne.
W związku z tem bezrobociem

Chrz. Zw. Zawodowy Stolarzy za-
mierza ingerować u władz, doma-  gając się zatrudaienia bezrobotnych
na robotach rządowych

- „SPRAWY. SZKOLNE,
— (ena zeszytu  szkoinedo.

Władze szkolne ustałiły cenę znor-
małizowanego zeszytu szkolnego na
10 gr. dla szkół powszechnych. Z
wyznaczonej kwoty 1 gr. ma być
przeznaczony na Two popierania
szkół powszechnych na terenie o-
kręgu wileńskiego.

ŻYCIE ARTYSTYCZNE. od litery M da Ż włą znie.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— T-wo Opieki nad dziećmi,
Dn. 21 b. m, w sali Zakładów Wy-
chowawczych, ul. Jakóba Jasińskie-
$o 20-22 odbędzie się o godz. 6-ej
zwyczajne walne zgromadzenie
członków T-wa. O ile Zgromadzenie
w oznaczonym terminie z braku

, quorum nie dojdzie do skutku, dru-
gie Zgromadzenie odbędzie się tego

‚ ватего dma i w tymże lokalu o go-
, dzinie 6 i pół.
,. Porządek obrad: 1. Zagajenie. 2.
Wybór: przewodniczącego i sekre-

„tarza 3. Sprawozdanie ogólne z
działalnosci Towarzystwa w 1933-34|
roku. 4. Bilans i rachunek strat ij
zysków. 5. Sprawozdanie ogólne i|
kasowe poszczególnych  instytucyj;
T-wa 6. Preliminarz na rok 1934-35
tych instytucyj. 7. Sprawozdanie ko-
misji rewizyjnej. 8. Zatwierdzenie
biiansu, sprawozdań i preiiminarzy.
9. Sprawa nabyca 360 meliów kw.
gruntu przy ul. Fabrycznej Nr. 36,
celem wyprostowanią granicy pose-
sji mieszczące) .,Żłobek im. Maryi".
10. Sprawozdanie z. działalności
sekcji porad prawnych dla opuszczo-
nych matek. 11. Wybory członków

; zarządu. '

| — WiL Tow. Opieki nad zwie-
rzętami. Zarząd Towarzystwa ko-
|munikuje, iż w czasie letnich ferji|

 — Zamknięcie Wystawy Nieza-
leżnych Artystów Plastykow, mie-
szczącej się w głównym pawilonie|
Targów Północnych w ogrodzie. po:|
Bernardynskim, nastąpi w dniu 17
b. m. o godz. 19. Ekspovaiy będą
zwracane wystawcom w dn. 18 bm.
w godz. 10—19,

TURYSTYKA,
— Ruch wycieczkowy wzrasta.

W ciągu dnia wczorajszego bawiły
w naśzem mieście wycieczki z Bia
łegostoku, Warszawy i Małopolski
Wschodniej. Po zwiedzeniu miasta
i zapoznaniu się z historycznemi za
bytkami Wilna wycieczki pociągiem
wieczorowym opuściły Wilno.

Przy zaparciu stolca, naturalna woda
gorzka  „Franciszka-Józeła* daje obfite

wypróżnienie. Pytacie się lekarzy.

 

leaw i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. „Moja siostra i ja” — pre-

mjera! Dziś i jutro o godz. 8 m. 30 wiecz.

ukaże się po raz pierwszy na scenie Te-
atru Letniego dosxonała komedja muzycz-

na w 2-ch aktach z proligiem i epilogiem,

Berra ! Verneuil'a p. t. „Moja siostra i ja”,

która obiegła wszystkie sceny europejskie,

ciesząc się olbrzymiem powodzeniem, dzię-

ki beztroskiemu humorowi oraz zywej i in-

terusującej akcji i dobrej muzyce Be-

natzky'ego. W rolach głownych wystąpią  | Sekretarjat Towarzystwa, mieszczą-| artyści Teatru Bydgoskiego — Hanka Wań-
cy się przy ul. Żeligowskiego 4, od ska i Stanisław Iwański, w pozostałych

15 b. m. do 15 sierpnia r. b.będzie | udział biorą pp.: J. Woskowski, L. Wołłej-
| czynny wponiedziałki, środy ipią- | ko, N. Wilińska, J. Pytlasińska, E. Giiński,

tki od godz. 6—7 wiecz., zaś lekarz,A. Łodzińsśi, J. Kersen i K. Puchniewski.
weterynarji Wil T-wa Opieki nad,Orkies:ra Pod kier. S. Czosnowskiego. Re-

zwierzętami, p. dr. Józeł Dowgiałło, ŻY— W. Czenserego. Dekoracje — W.
|przyjniuje małe zwierzęta nadal w, Makojnika.
tych samych goczinach, t. j. codzien- zNiedzielna popołudniówka w Teatrze
nie od 16—17, a w dnie świąteczne Letnim. w niedzielę dn. 17 b. m o godz.
od godz. 10—11 przy ul. Wileńskiej 4-ej „dana będzie ra przedstawienie popo-
Nr. 42—31, w sprawie dużych ži) S“ francuska komcdja „Mał- |

rząt porozumiewać się tamże. | żeństwo i jazzband — po cenach propa-

— Podziękowanie. Zarząd „Towarzy- , gandowych.

stwa Czytelni para'jalnej N. Serca Jezuso- — Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy
wego pod wezwaniem św. Jana Apostoła w , Janiny Kulczyckiej. Opereii.a „Oriow' daje
Wilnie' uprzejmie dziękuje wielebnym ks. ; wielkiepole do popisu parze znakomitych
ks. L. Žebrowskiemu i St. Nawrockiemu, wykonawców ról głównych, Janinie Kul-
L pp. Bujalskiej, inż. Chądzyńskiemu, | czyckiej, oraz Kazimierzow: Dembowskie-

| Dowgiałłowej, Jasiewiczowej, Jerzykowi-,mu. Całość >peretki wykonana jest koncer-

czowej. Kowalewskiej, Machnickiej, Perza- towo. Ceny .etnie. Akademicy korzystają z
nowskiej, Raczkiewiczównie, Świąteckiej, UlĖ biletowych.

Sztrallowej, Zakrzewskiej i innym za ofiary . — Najbliższa premjera „Bohsterowie“.
R”. postaci prenumeraty czasopism, książek, Sensacje tego widowiska muzycznego pole-
pieniędzy i rzeczy. Serdeczne i szczere ga na tem, że libretto tej operetki stanowi

„Bóg zapłać '. Zarząd. | znana komedja B. Shawa  „Bonaterowie”.

 
| nastaniem wiosny coraz więcej jest tych

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 14 czerwca.  

6.30: Pieśń. Muzyka. Dz. por. 11.57:'
Czas. 12.00. Hejnał, Kom. meteor, Prze-
gląd prasy 12.10: Koncert. Dz. poł. 13.05:
Program d!s dzieci. 13.20: Koncert dla
młodzieży (płyty). „Muzyka zabawna”.
Wiad. eksport. i giełda roln. 16.00: Słu-
chowisko dlu dzieci, 16.30. Koncert chóru

17.00: Nowości teatralne. 17.15:
Muzyka lekka. 13.00: Pogadanka dla ko-
biet. 18.15, Słuchowisko. 19.00: „Skrzynka
pocztowa Nr. 300' 19.15: Muzyka (płyty).
Wiad. sport. Wil. kom. sport. „Myśli wy-
brane”. 2002: Pogadanka radjotechniczna.
20.12: Muzyka lekka. Dzien. wiecz. 21.00:
Transm. z Gdyni. 21.02: Cod:. odc. pow.
21.12: Koncert. 22.00: „Początek i koniec
świata” — odczyt. 22.15: Muzyka lekka.
Kom. meteor.

„Harfa”.

Piątek, dnia 15 czerwca.
6.30. Czas. Muzyka. Dz. por. 11.57:

Czas. 12.00: Hejnai. Kom. meteor. Przegl.
rasy. 1210: Pogadanka L.O.P.P. 12.20:
luzyka popularna (płyty). Dzien. poł.

13.05 Koncert kameralny (płyty). 13.55:
Z rynku wracy. Wiad. eksport. i giełda
roln. 16.00. Reportaż sportowy. 16.40:
Muzyka lekka. 17.00: Audycja dia chorych.
17.30: Koncert chóru. 17.50: Pogadanka.
18.00: „Nowogródczyzna — ziemia Mickie-
wicza”. 1815: Koncert. 18.50: Pogadanka
budowiana. Rozmait. 19.20: Muzyka lekka.
W. Wil kom. sport. „Myśli wybrane”.

il. wiad. kolejowe. 20.12:Kodsóci symfo-
Dzien. wieczorny. Przegl. prasy

roln. «raj, i zagra. 22.10: „O polską go-
spodę“ — felj. 22.25: Aud. poetycka:
„Awanżardy'. Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Uzwerikowa muzyka w radjo.

Program radjowy w dniu dzisiejszym
obfituje w bogaty i nader urozmaicony do-
bór audycyj muzycznych, które zadowolić
mogą ajrózniejsze wymagania 1 upodoba-
nia. O godz. 16,30 z krótkim koncertem
pieśni polskich wystąpi chor „kłarfa” pod
dyr, Wacława -Lachmana. O godz. 17,15
w koncercie muzyki lekkiej weźmie udział
znany tenor operowy Janusz Popławski
który wykucna szereg pieśni Kapackiego i
Kronenberga, O godz. 19,15 fragmenty z
opery Ryszarda Straussa „Kawaler Śre-
brnej kKóży ,

Muzykę lekką obejmuje również swym
programem koncert o godz. 20,12, w czasie
ktorego p. Marjan Orzechowski wykona
przed mikrofonem katowickim walce i
miłe melolje na wibrafonie. Wreszcie o
godz. 21,12 w koncercie popularnym wy-
stąpi przed mikrofonem warszawskim wy-
bitnie kulturalna śpiewaczka operowa Fran-
ciszka Plaiiówna w programie, na który
złożą się arje Paderewskiego, Webera i
Wagnera. {

Na zakończenie programu czwartkowe-
go okoio godz. 23 przewidziana jest re-
transmi.ja muzyki tanecznej z kilku radjo-
stacyj zagranicznych.

niczny.

Piątkowy koucert symfoniczny.
Pią'kowe koncerty symfoniczne, nada-

wane obecnie w okresie sezonu letniego
ze studja radjostacji warszawskiej, nie
obniżyiy swego poziomu ani pod wzglę:
dem programowym, ani doboru wykonaw- ;
ców. Koncert symtoniczny, który transmi-
towany będzie w dniu 15 czerwca o godz.|
20.15, prowadzić tędzie Bronisław Woli- |
stal, jako solistka zaś wystąpi sławna
skrzypaczka polska Irena Dubiska, która |
wykona melodyjnywykwintny w formie
koncert skrzypcowy H-moll Saint Saensa.
W programie orkiestrowym uwertura Eg-|
mont Beethovena i Paderewskiego Sym-|
fonja F moli.

Przelotne ptaki.
Również w piątek o godz. 22 ciekawy

i aktualny feljeton wygłosi przed mikro-
fonem p. Seweryn Hartman, który w ory-
ginalny spusób poruszy kwestję bezrobo-

cia. Wytwarza ono włóczęgostwo, paczy
dusze i serca, kieruje na najgorsze, naj”
smutniejsze drogi głodnego człowieka. Z

 
potrzebujących pracy. Włoką się starzy i
młodzi od miasta co miasta, nieraz z caie-
mi rodzinami w poszukiwaniu pracy. Bez-
nadzieina pielgrzymka w nieznaną, nie-
wiele cbiecującą przyszłość. Czyż nie le-
piej szukać pracy w swojej okolicy, za-
miast skazywać na zgubę rodzinę i samego

siebie? — zapytuje w swym feljetonie pre-
legent.  
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Strzały ną odległość 400 klm.
zakładach pudowane są obecnie spe-
cjalne armaty zenitowe, przeciwko
samoiotom, Магае dziaio posiada D

obracających się lui, dirzela ono z

tantastyczną wprost szybkością

1UUU pociskow па minutę,
Fabryki samochodowe w Brun-

świku ,b_uissing produkują obec-

Wielki dzienn:k szwajcarski ,Jou-
„mal des Nations“ rozpocząi pubii-
' kację niestychanie sensacyjnych do
kumeutów, dotyczących zbrojeń i

przygotowań wojennyca Niemiec. O
'sprawach tych wiele mówi się ostat
| nio w Europie, ale wszystkie dotych
| czasowe wersje nie ojuerały się na
'łaktach, a raczej na domysiach i po- nie czofgi serjami, jak samochody,
jśtoskach. „Journal de Nations" dro- Czołgi buauje masowo rownież tir-
i śą poułną zdołał uzyskać tak rewe-' ma Linke . Holiman w Wroctawiu..

lacyjny materjai i autentyczne dokų' Zaktady Loewe pod Berlinem iabry-
menty, że publikacje jego wzbudziły | kują ciugie, metalowe cylindry, któ

'rabiny maszynowe

we wszystkich państwach europej-
skich sąsiaduących z Niemcami,
wrażenie pioruniujące, !

W, ostatnich iatach zaobserwowa
no w Niemczech wielki import meta
lurgji. W roku 1932 sprowaazono 19!
tysięcy ton miedzi, w 1934 —38,000 |
ton „W, roku 1933 sprowadzono 500|

| ton niklu, w roku 1934 —1700 ton. |
Caiy len import przeznaczony|

jest wyłącznie dia produkcji wojen-
nej. Pierwsze miejsce w tej produk-
cji zajęły znów zakiady Kruppa,
które w czasach republiki wejmar-
skiej wyrabiały niemal wyłącznie lo
komotywy i maszyny do pisania. Na
strzeliicy w Meppen dokonano w
tych dniach prób z nowemi, moto-
ryzowanemi 42-centymetrowemi mo
ździerzami, a na strzelnicy w Jute-
berg — z motoryzowanemi, ciężkie-
mi haubicami.

Krupp produkuje nowego typu
pancetze. które dają absolutną gwa-
rancję przeciwko pociskom. Ale du-
mą zakładów Kruppa jest nowa, ol-
brzymia „gruba Berta“ — działo po-
tężnych rozmiarów, które bije na od
ległość 400 kilometrów pociskami
ważącemi po 120 pudów.

Zakłady towarzystwa „Reinme-
tall'* w Dusseldorfie produkują obec;
nie nowe typy karabinów maszyno-
wych. Naboje nie są umieszczane na
taśmie, jak w dotychczasowych ku-
lomionach, lecz wsypywane są do
specjalnego magazynu, który auto-
matycznie wsuwa je do lufy. Te ka-

wyrzucają 600
pocisków w ciągu minuty na odle-
głość 2 kilometrów. W tych samych
——————————

Leterja i žycie.
_ Tysiące ludzi zadaje sobie z pewnością

codziennie pytanie: co zrobić, ażeby wygrać
na loterji?

Oczywiście najłatwiej na to pytanie
mogliby iipowiedzieć ci, którzy wygrali.
Ale ten kt» wygrał, woli o tem nie mówić,
bo obawia się, że wszyscy jego przyjaciele
czy znajomi zwrócą sę do niego o po-
życzkę. Gra więc dalej z uśmiechem lekce-
ważenia na ustacn, udając, że nic go to nie

obchodzi, a polepszenie się swej sytuacji
materjainej tiómaczy poprawą winteresach.

l cc najwięcej irapuje ludzi, to fakt, iż
zdarza się, że jeden nie wygrywa wcale, a
inny wygrywa i cirugi raz 1 trzeci i może
więcej 1azy. Jak to wytłomaczyć?

Otóż bardzo wielu graczy nie zwraca
uwagi ra »aiety psychiczne tych, co wy-
grywają. Ten, co wygrał, z pewnością nie
zniechęcał się nigdy do gry na loterji. Za-
pewne i on nie wygrał, śdy pierwszy raz
kupił lcs. Zapewne i on miał jeden i drugi
los, który mu nic nie przyniósi, ale wierzył
w to, że wygra, grał dalej i w rezultacie
wygrał.

W. loterji, jak w życiu, największym
wrogiem cziowieka jest zniechęcenie, nie-
wiara, a największą zaletą — wytrwałość.
W życiu ce«sto widzimy, że jakicmuś czło-
wiekow. się nie powodzi, bo co zaczyna
robić zara» się do tego zniech;ca, porzuca
to i bierze się znowu od początku do czego
innego. Niczego nigdy nie może uzyskać.
A inny wytrwale dąży do raz wytkniętego
Sela i w rezutlacie zwykle do niego docho-

zi.
W loterji — powtarzamy —jest

samo.
Więc ©), co jeszcze nie wygrali, niech

pamiętają, że ciągnienie I klasy zaczyna się
19 czerwca. Jeżeli jeszcze nie wygrali, ma-
ją wszystkie szanse wygrania teraz. Ale
nie trzeba się zniechęcać!

tak  
WYPADKI!

— Zatrzymanie się pociągu po-
śpiesznego na szlaku. Dyrekcja O-
kręgowa Kole: .Państwowych w
Wilnie komunikuje nam, że 13-go
czerwca r. b., ua 379 klm, między
Landwarowem 4 Rudziszkami, zdą-
żający do Wiilna z Warszawy pociąg
pośpieszny Nr. 707 zaczepił popiel-
nikiem parowoz: o wystający z po-
mostu przejazdowego podkład, któ-
ry zerwai. Pociąg został zatrzyma-
ny na kilka ninut dla usunięcia
podkładu. Wypadków z ludźmi, ani
też uszkodzenia taboru kolejowego
nie było. »

KRONIKA POLICYJNA.
— Na gorącym uczynku kradzieży zło-

tego zegarsa wartości 270 zł. w sklepie
Dyakowskiego przy ul. Zamkowej został
ujęty W, Balsewicz

MOTOCYKLE|
B. S.A.

NAJNOWSZE MODELE na SKŁADZIE
Dogodne warunki

Prospektv I cenn'ki na żądanie
NAJWIĘKSZY SKŁAD
CZĘSCI ZAMIENNYCH
PRZEDSTAWICIELSTWO:

Wilno, Mickiewicza 9.

  

re odwozone są w niewiadomym kie
runku. Są to luiy do armat przeciw-
samolotowych.

Žakiady Siemensa i A. E. G. pra-
cują na trzy zmiany po 8 godzin, ła-
brykując w przyśpieszonem tempie
sprzęt wojenny. W. takiem samem
tempie pracuja zakiady Prietlera
poa Lipskiem, «tóre łabrykują ma-
szyny do wyrobu pocisków 77,105 i
150 milimetrowych,

Łodzie podwodne, które buduje
się w Kiei, są jakgdyby podwodne-
mi krążownikami, Mają one 5000
ton pojemności. Aby skryć się pod
wodą wystarczy im 15 sekund, by
podnieść się na powierzchnię — 20
sekund. fe podwodne łodzie zaopa-
trzone są w ciężką artylerję į auto-
matyczne przyrządy do miotania
min. Miny w tych łodziach porusza
ją się z szybkością 1000 klm, na go-

W. niemieckim urzędzie patento-
wym w ciągu ostatniego roku zare-
jestrowano 380 patentów, odnoszą-
cych się ao konstrukcji min, wyrzu-
canych przez łodzie podwodne.
W Berlinie. i Brandenburgu nie-

ma ani jednego metalowca, który
mógłby skarżyć się na bezrobocie.
'Potrzcba specjalistów w dziedzinie
tokarki metalowej jest tak wielka,
że biorą ich nawet z obozów kon-
centracyjnych, Zakłady  berliūskie
Borsiga, które przed rokiem stały w
obliczu bankructwa, zatrudniają o-
becnie na trzy zmiany 3000 robotni-
ków.

Szczegolna uwaga zwrócona jest
na przemysł chemiczny. W; Aachen
zbudowano specjalną fabrykę, do
której przenie:iona zostanie cała
produkcja gazów z Ludwigshafen. Ca
ła fabryka zbudowana jest pod zie-
mią. Robotników angażuje się tyl-
ko ztpośród rajbardziej pewnych
członków partji narodowo - socjali-
stycznej.

Zakłady Zeissa w Jenie zbudo-
wały aparat ceiowniczy przeciw sa-
molotom. Aparaty te wyrabiane bę-
dą obecnie serjami, Polegają one na
tem, ze samolo: który dostanie się
w orbitę aparatu, już nie może wym
knąć się ze strely obstrzaiu.

Niemcy czynią również wielkie
zamówienia zagranicą. Szwedzkie za
kłady broni w bBoior ; Landskrona
otrzymały od Kruppa zamówienia.
Szereż zamówień otrzymały również
tabryki w Holandji i Szwajcarji, któ
re produkują p:zeznaczone dla od-
parcia ataków czołgi. :

Amerykańskie zakłady „United
Air Kiaft , które otworzyły w Ber-
linie oddział, budują obecnie 200 sa-

molotów.
W. zakiadach Heinkla buduje się

„samoloty - błyskawice”, które ro-
bią 300 klm, na godzinę { posiadają
specjalne urządzenia dia karabinów

maszynowych.
„H. G. Farbenindustrie' produ-

kuje nowy gaz, pod nazwą „Zielone-
go krzyża”. Gaz ten wywołuje na-
pływ krwi do pluc, tak że porażone
ofiary zachłystują się iormainie wła
sną krwią. Niewielka ilość tego ga-

zu, rzucona w bombach, wystarczy

do wytrucia ludności całego miasta.

Równ»czesnie z bombami gazowemi

mogą być rzucane z samolotów no-

wego, nieznanego dotąd typu bomby

zapalające, które w chwiii upadku

dają zar 2000 stupni, Pociski te któ-

re nazwano „be:lińskiemi bombami”
przebiiają + staniają najgrubsze sta-
lowe płyty. 8

Nowy gaz wynaleziono również
w berlińskich zakładach chemicz-
nych „Schering Kalbaum“. Jest to

gaz pod nazwą „Brunatnego krzy-
ża”, stóry wyżera oczy, skórę płu-
ca i wnętrzności, Gaz jest cięższy
od powietrza i dlatego pełza po zie-
mi Nie można się od niego ocalić
nawet w podziemnych schionach.

Instytut im. Roberta Kocha pra-
jeszczecuje nad przygotowaniem

bardziej niebezpiecznej broni —
wojny bakterjologicznej. „Journal
des Nations' przytacza autentyczny

tajny okólnik, z którego wynika,
że przy pomocy wynalazków insty-

tutu można zarazić ludność miasta
cholerą, tyłusem i dżumą.

„Juurnal des Nations“
swe rewelacje wezwaniem:

„Europo! Pamiętaj, że Niemcy

kończy

szykują się do strasznego odwetu za
wojne 1914-18 r.
czuwaj”.

Pamiętaj o tem i

 

   

  

Od 11-tu lat istniejąca szkoła
DŁO PRACY* z trzyletni
krawiecczyzny, bieližniar   
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Z KR AJU.
Ostatnie zapomogi siewne.

W ostatnich dniach władze rzą-

dowe przyznały ostatnie zapomogi
mieszkańcom powiatów północno-
wschodnich Wileńszczyzny w wyso|
kości 45 tys, ziotych. Ogółem w
ciągu b. r. udzielono pomocy siew-
nej oraz matesjalnej dla rolników
dotkniętych klęską nieurodzaju na
sumę 1 mili. 180 tys. złotych. Zwrot

częściowej tej pomocy nasiąpi w po-
staci zboża, ziemniaków i t. p. lub

/ robocizny.
W] związku ż tem na terenie po-

wiatów:  dziśnieńskiego,  brasław-
„skiego, święciańskiego i mołode-
| czańskiego zostaną zbudowane
| spichrze-szopy na transporty zboża
li zieniniaków dla rządu.

Burza nad powiatem dziśnieńskim.
Z Dzisny donoszą, iż przedwczo-

raj nad powiatem dziśnieńskim prze-
szła silna burza połączona z pioru-
nami, Od uderzenia piorunów spa-
liło się kilka budynków, zabity zo-

 

brodnicza matka zatruła
dzieci denaturatem.

GŁĘBOKIE. W. szpitalu pań-
stwowym w Głębokiem zmarła Ma-
rja Kowalczykówna, zam. w Głębo-

kiem (Sienkiewicza 81). Ustalono,

iż zmarła wskuiek zatrucia się de-

naturatem, ktory piła w czasie

wspólnej libacji z mieszkańcami m.

Głębokiego. Denaturat oczyszczo-

ny był przez Dziemąszko Włodzi-

mierza. W. czasie libacji zatruły się

dzieci: Lila Reis, lat 6 i Szyszko

Marja, lat 5, Dziemaszkę zatrzyma-

no do dyspozycji władz prokurator-

skich. '

Požar budynku sz'olnego.

DZISNA. W kol. Borskuny, śm.

mejszagolskiej, spalił się dom mie-

szkalny Szymanowicza Feliksa. W
domu tym znajdowała się również

szkoła oraz sklep spożywczo-wód-
czany. Ogólne straty wynoszą około

6.006 zł, Pożar powstał wskutek nie-

stał pastuch J. Baturewicz, porażo-
na S. Deiczynówna, zabite trzy ko-
nie i kilka cieląt. Na Dźwinie zda-
rzyły się wypadki przewrócenia ło-
dzi rybackich i zerwania tratew.

=

Potajemna gorzelnia w gm.
Mickuūskiej.

W zabudowaniach L. Komorow-

skiego, mieszkańca wsi Gierważysz-

ki, gnu mickuńskiej, funkcjonarjusze

P. P. ujawnili wielką gorzelnię, za-

instalowaną pod ziemią. Podczas

rewizji ujawniono kilka beczek za-

cieru i 400 litrów gotowej samogon-

ki, przeznaczonej na sprzedaż Jak

wykazało dochodzenie, Komorowski

od dłuższego czasu prowadził tajną

gorzelnię i zasilał wódką kilka-

naście wsi i zaścianków. Na pędze-

niu wódki Komorowski dobrze się

dorobił, gdyż zdołał odremontować

budynki gospodarskie oraz stopnio-

wo usządzić według wszelkich no-

woczesnych technicznych przepisów

gorzelnię.

L. Komorowskiego z polecenia

władz osadzono w Mickunach w

areszcie, zaś sprawę skierowano do

władz sądowych. 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem.

PAETAR

Ostatnie 2 dni Przez cały eląg
Ulrnu trzyms w nenięciu widza

urocza NANCY CARROLLPI
== |VA RINGU: Dziś

o godz 9 w. dal-
szy eląg

najbardziej osobliwy film dz
szych czasów p. t

==
——
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KINO-REWJA

„COLOSSEUM*
OSTROBRAMSKA 5

Na scenie:
WIELKA REWJA p. i.

Nast. program; n»jnizsamowitszy,
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Роаеге
isiej-

wyjątkowo fascynujący flim. Rekordowe dodatki.

Taiemne Mioce
Ceny popularne: od 25 groszy.

*

r DRIRKKIK MIERRBEI "|

Przed kilku dniami podana była
w prasie wiadomość o pojawieniu
się nafty w jeziorku w Kcyni w
Wielkopolsce. Wywoiało to zrozu-
miałe zainteresowanie nietylko miej
scowej ludności, ale także znawców
przemysłu naftowego, którego kilku
przedstawicieli zjechało do Kcyni.

Na terenie Wielkopolski szukano
nafty już w roku 1914 w Jarocinie,
gdzie ieszcze w 1920 r. stały wieże
wiertnicze,

Dwa charakterystyczne wypadki
— jak donosi „Kurjer Bydgoski” —
zwróciły uwagę spokojnych miesz-
kańców Kcyni na błotnisie jeziorko,
znajdujące się na terenie miasteczka.

Zadbserwowano mianowicie, że
od pewnego czasu kaczki i gęsi. pły-
wającz: po jeziorku poczęły trącić
upierzenie ipo kiłku dniach z wi-
docznemi objawami zatrucia ginęły.

Również uwagę zwrócił fakt, że
wszelka roślinność zlewana wodą z

jeziorka usycha.
W poszukiwaniu przyczyn tych

wypadków zwrócono  baczniejsz+
uwag: na owe jeziorko. Zaobserwo-
wano, że na powierzchni spokojnego
do niedawna jeziorka pojawiają się
pęcherzyki, wydobywające się z dna
które po wypłynięciu na powierzch-
nię pękają, pozostawiając na wodzie
dużą, mieniącą się plamę. Wewnątrz
pływały duże grudki ziemi. Zaczerp-
nięta woda wydawała charaktery-
styczny zapach nafty.

Gay zwrócono uwagę, że może
to być olej skalny, zebrano wspólne-
mi siłami większą ilość pływająceżo
tłuszczu, który zapalony zapłonął
dužyni jasnym ogniem.

Wieść o odkryciu źródeł nafty
lotem błyskawicy obiegła miastecz-
ko. Nad jeziorkiem zebrały się nie-
zliczone tiumy.
Naftodajną wodę czerpano łyżka-

mi i talerzami. W ciągu trzech dni
zebrawo ponad 100 litrów ropy naf-

towej 
  

  
i

sierzem

Złoto, czy... błoto?
Wśród mieszkańców znalazł się

robotnik, który swego czasu praco-
wał w rałmerji borysławskiej.
mowym sposobem począł destylo-

nałe wyniki. Destylat pahł się do-
skonaie. Więce! pomysłowi poczęli
sprzedawać zebraną naftę,

Niezwykłem tem zjawiskiem za-
interesowali się fachowcy. Przystą-
piono do próbnych badań które wy-
padły pozytywnie. Zebrana ciecz
miała te same własności co ropa
naftowa.

Niezwykłym tym wypadkiem
zajęli się pp. burmistrz Sołtan, sę-
dzia Dulawski i dr. Paszkiewicz.

Zebraną ciecz wysłano do eksper-
tyzy do Uniwerwytetu Poznańskiego,
rafineiji w Borysławiu i do Akade-
mji Górniczej w Krakowie. Dotych-
czas jeszcze nie nadeszły wyniki
analiz

Wsród miejscowej ludności znaj-
dują się pesymiści, którzy powyższy
wypadek porównują z wydarzeniem
w roku 1930 w Wejherowie.

Mianowicie w jednej ze studzien
odkryto ślady nafty.

| Odkrycie to wywołało wielkie
zainteiesowanie, wszczęto docho-
dzenie i... ustalcno, że w 1930 roku
kilkanaście kilometrów od Wejhe-
rowa znajdowały się cysterny z naf-
tą, Jedna z cystern p. zaś nafta
wsiąkła w ziemię. Natrafiwszy na
podziemny strutnień spłynęła. Traf
chciał że strumień ten zaopatrywał
ową studnię w wodę.

Nafta jako tłuszcz przyniesiona
prądem wody do studni, wypłynęła
na powierzchnię wody. Wszelkie
marzenia właściciela studni prysły
jak bańka mydlana,

Nic jest wykluczone, że i w Kcy-
ni mógł zajść podobny wimókk.

Specjalna komisja, która bawi na
miejscu, ustali czy ewentualne źród-
ło ropy będzie można eksploatować. А sai

Ba rodziców i młodzieży|

minu w zakresie
Państw. Gimnazjum, którzy po
składają przed Państw. Komisją
Jednocześnie udzielam
miotów wchodzących w zakres Państw.

Do-!

wać zebraną ropę, uzyskując dosko- | bywającego
'

 
Przygotowuję ra aa warunkach doe

zkoły Powszechnej i 6
zygotowania

lekcji wszelkich pruk

Atleci

Wczoraj, jako w piątym dniu od-
się w kinie „Casino”

międzynarodowego turnieju zapaśni-
czego walczyli w pierwszej parze
Van Ryl (Holandja) contra Miazio
(Warszawa). Walka była prowadzo-
na w bardzo szybkiem tempie, wy-
kazując doskorałą technikę obu
przeciwników
strzygaięta. Licznie zebrana pu-
bliczność nagrodziła tych zawodni-
ków za ładną walkę hucznemi

oklaskami.
W) drugiej parze słynny mistrz

Ruch wydawniczy.
NASZA ZiEMIA MOŻE NAS UBRAĆ...
W ciągu dwunastolecia naszej niepod-

ległości Poiska przywiozła z zagranicy ma-
terjałów i półłabrykatów bawełnianych i
wełnianych za 6 miljardów złotych. Suma
ta olbrzymia odpłynęła bezpowrotnie.
tymczasem posiadamy u siebie w kraju
pełnowurtościową roślinę włóknistą, która
mogłaby pokryć prawie całe zapotrzebo-
wanie. ią len. Jak wykazały do-

 

Jest nią
świadczenia, len jest trwalszy w użyciu od
bawełny, co jeszcze powiększa jego war- |
tość użytkową. Ostatnio zorganizowano
na wielką skalę propagandę wyrobów lnia-
nych, zainteresowało się niemi moda, fa-
bryki wypuściły eleganckie i niedrogie ko-
szule i ubrania. Polska zaczyna się ubie-
rać we własny len.

In*erestjący artykuł na ten temat
przynoni najnowszy (24-ty) numer popular-
nego czasopisma „Ilustracja Polska”, jak
zawsze obfity w zdjęcia i informacje. Znaj-
dujemy w nim piękne reprodukcje najcen-
niejszych dzieł z B-go ni fotografiki
w Poznaniu, co zainteresuje z pewnością
wszystkich loto-amatorów, ciekawe zdjęcia
z pobytu naszych bokserów nad oceanem,
ostatnie nowości z kraju i zagranicy, a
prócz iego oczywiście bogate jak zawsze

działy stałe: aktualna powieść, nowela, sza
rady, kumo,, dział szachowy i brydżowy,
kącik mód i spraw kobiecych, dział mło-;
dzieży, sport, film, teatr i wiele innych.
Numer kosztuje tylko 45 groszy.

„lłustrację Polską” nabywać można u
wszystuich kołporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego”, Wilno, Mo-ul.
stowa 1; 2

oraz wezwany do <of-
nigcia obrażliwych słów.
— D brże—zgadza się

Cofam: Pełowa rady miej-
skiej to nie są ldjoci. Stužąca

maniem | poszukuję. 3

i pozosiała nieroz-

ku umiejąca dobrze go-
tewać posiada chlubne
świadectwa

samodzielną.

S PO KT
na ringu.

Teodor Torno (Polska) juž w 1 min.
zwycięžyi swego przeciwnika Skro-
bisza t. zw. chwytem Hi*zlera.

Trzecia walka Grabowski contra
Stibor trwała 1 godz., w ciągu któ-
rej rezultatu nie osiągnięto, wobec
czego walka przeszła na punkty,
lecz : tutaj w ciągu przepisowych
10 man. obaj przeciwnicy zdobyli
równą ilość punktów 2:2.

| "W. ostatniej parze Langier (Mak-
kabi—Katowice) po 9 min. zwycię-

| żył Biernackiego (Kraków) przednian
pasem.

| Dziś, w szóstym dniu turnieju,
walczą:

1) Decydująca do rezu!tatu Mia-
zie (Warszawa) contra Ferestanoli

' (Bułgarja).
2) Torno (Polska) contra Langier

Iżyd. zapaśnik)
3) Krauss (N.emcyj contra Skro-

bisz (Łódź).
4) Grabowski (poiski

contra Van Ryl (Holandja).
Deiilada zapašnikow i początek

walk o godz. 9.15 wiecz,

olbrzym)

| Giełda.
WARSZAWA (Pati. Gie! a. Waiuty:

| Belgja 123,/6—124,07—123,45. Berlin 200,75
| —201,75—199,75. Gdańsk 172,72—172,15-—
| 172,29. H-landja 359,45—360,35 — 358,55,
| Londyn 2t,70—26,83—26,57. Nowy Jork
| 5,29—5,32—5,26. Nowy Jork kabel 5,29/:
—5321/:—0,261/:. Oslo 134,10—-134,75—
133,45. Paiyž 34,96—35,05—34,87. Praga
22,05—:2,10-—22. Stokholm 137,65 —138,35—
136,95. Szwajcarja 172,10—172,53—171,67.
Włichy 4565—45,77—45,53. —  [endencja
niejednolita

Akcje: Bank Polski 26,25. Cukier 20—
; 201/4. „Lilpsp 10. Tendencja siabsza.
| Papiery procentowe: Budowlana 43,80.
Inwestycyjna 117.  Konwersyjna  64,75-—
64,50. oiejowa 58,60. Dolarowa 72,25.
Dolarówka 53,50. 4 i pół proc. l. ziem-
skie 47,25 — Tendencja dla pożyczek

 

 

WINĘ i listów słabsza.

яМ> х o owoceRE EENUBU 525 cza SNS SSRS

——TEST

Miody cztowlek,
znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
maeterjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsi, zazasjomiony z pra-
са biurową, pisze na ma-

w średnim wie-

moż: być
Lwowska

wAaALKIi
zapsśriczej o złoty pas oraz nagrody.

Ceny mliejse od 54 croszy. Kasa czynna od godzi

х Na etraniai Poiwólny program: „DZIEWCZĘ z GALGARY" oraz „ZAMEK BUCHÓW".

CENY NAJNIŻSZE cd 15 GROSZY.

Dniś! Wszyscy śpieszcie na wesoly tydzień. — Szczyt
komizmu i humoru. — Najulubleńsza para komików

„ Wrogowie M
Nad program: Wesołe atrakcje. — Ceny zniżone.

+) Mi-zio (Warszawa)

2ny 4 pp. 4

Зеэпве:

FLIP i FLAP "

Dziś Imponującty Program Ja 2.

«jutro będzie lepiej»
Gołębiowskiego, Marty Popielewskiej i Seweryna Oriięza. Całkowita zmiana programu.

Na ekranie: Melodyjna operet-

ks», tehnąca «zarem wiedeńskim p. t.
Gzarująca węgierka Marta Eggert. Cen

Dziś! Największe ereydzieło twórcy „C.
K. Feldmarszalka“ Karola Lamacza p. t.

Na scenia: c=''owicie nowy program Rewjowy p, t

tango, Sere ady (parcdje) w wyk. Grzybowsk
Trio drey, „A mazeltow* wyk. Kaczorowscy

Narzeczona z

by cbecnej ANNA ONDRA.

mień'' z udziałem całego zespołu.

Dziś wsiczą: Sensacje sportowa.
Ferestanoff (Bułgar|]a),

2) Torno (Polske) — Langer (Maxkabi).
Krauss (Niemcy) — Skrobisz (Łódź)
Grabowski (Polski olbrzym) —

ałżeństwa "
CENY POPULARNE OD 26 6R.

z udzlsłem Stanisiawy Nowickiej, Niny Bie-
lez, duetu Cesarskich, Stanisława Gozdawy-

Muzyka słynnego Frenci-
Wiednia». sze Laiara. w rol gl.

у bil-tów od 54 gr. Początek seansów: o godz. 4,30, 6,30, 8,30 i 10,25.

«NOC w RAJU»
„HOPLA ŻYJEMY".

tej „Tancerki Wscnodu" oraz „kL
oraz aktówka-farsa p.

Deryduiaca aż do rezultatu

Van Ryl (Helandja).

4, 6, | 7,45 wieaz.

rajnowszej I najweselszej
kreas)! p. t:

W roli głównej naj-
wiąksza gwiazda do-

 

Tangolita"—
siaka* wyk

Ł „Godzina nieperozu-
CENY Ou 25 GR.

  

 

Miłość 1 "powodzeniepozyskaszużywającwody

kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIS“
Przemiły długotrwały zapach. Deka 40 fr.

POLECA
WŁADYSŁAw TRUBIŁŁO,

tkład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.

Tamże mydło i wszystkie dodatki do prania
T.

SNS IS STONIOSEKTORIUSS i ESTETINIO

go uczucia dumy, że wiaśnie on je-|
H. DAWBOR.

Przyjaciele.
Nowela.

Ostatkiem świadomości usłyszał
trzask łamanego podwozia i instyn-
ktownie zasłonił łokciem twarz

przed siłą uderzenia.
Na tle ołowianego ciężkieżo nie-

ba, gonad ciężkie bloki hangarów
strzeliła rakieta.

Pośpiesznie wyjechała karetka
sanitarna. 3

Porucznik Haindl zeszeai wolno

z pochyłosci wzgórza, kierując się

w stronę katastrofy.

Nie śpieszył się. Nie miai ochoty

śpieszyć się do tej nowej ofiary.

Dziewięćdziesią: dziewięć procent

było za tem, że pilot jest zabity.
Haind: myślał spokojnie, usiłował

raczej myśleć spokojnie. Nie uda-

wało mu się. Z trudem opanowywał

drżenie nerwowe rąk w kieszeniach

kurtki, Tak bardzi byio mu żal te-
go chłopca... | coś jakby niejasne

poczucie winy powstawało w zamę-

cie jego skłębionych myśli, gdy po-
mimo woli coraz prędzej zmierzał w

inku rozbitej maszyny. Prze-

iał lecieć razem z poruczni-
owskim ; w ostatniej chwi
ię.. Stokowski wyleciał

 

    

 

  

  

  
  

 

taki pech. — Ma
ewna...

MIESZKANIE
4 pok.
godami
iewane

witoldowa 15 m. 3.

0000066. |uARRRRRH|——-

| Mieszkania || poWYNAJĘCIA
| 2 ipokoje | słoneceno 4 4 cuż,-h

ładnych pokol I jednego
małego, kuchal ze wszel-

40 WoŁełnieni WY*|kieml wygodami, ogróde
świeżo odremon=| ciem Żarez do wyneję
do wynejącia | ja. Moniwiłłowski zau

|łek 11 od 3—5. 691

DO WYNAJĘCIA
2 po-cie ‹ р ссар КО-

į*1m kuehaią z wygoda-
mi na dole I na piętrze
pokój słoneczny Montwił-
łowska 14 m. 1. od10—12
13-5. 717

zjum włącznie do kl. 7.

towuję z łaciny i grecki
tak zakonnych

5 di »s.slriż Wwy”
gody, luksusowe edra"
montowane, słoneczne, I
piętro Zakretowa 11 do:
zorca wskażą.

Do wynajęcia
odren. 2 p. mieszk. z
kuchaią 23 zł oraz 3 p.
mieszk. z k. z wodą kan.
1 elektr. Poplawska 28—1

|.|
limki kolonji” ZodSW o a
willa Zajączkowskiej w
sosnowym lesie odnaj-
mują się pokoje można
z utrzymaniem, Ceny
bardzo przystępne. Do-
jazd autobusem z m"

его-
579

 

Orzeszkowej do
z

DWÓR
wiejski przyjmie  letni-
ków z utrzymaniem, —
Wiad.: Portowa 19 m. il
ad 1-5 pp. 

poświęcić stanowi duchownemu

 

Młodzież praśnącą się
po ukończeniu

szkoły powszechnej i 6 klas gimnazjum przygo-
do zakładów niższych

jak i seminarjum świecki:
Dowiedzieć się można każdego dnia od =
9 — 12 rano, ul. Ludwisarska 8 m. 8. 106—2

Letałske gensjonzt
Sióstr Grszulanek S.J.K.
w Czarnym Borze. St.
kolejowa, poezta, tele-
fon na miejseu. Warun-
ki praystępre.lriermac
Skopėwka 4, tel 13-
tel, Czarny Bór 2.

713-1

 

K. w Czarnym Borze.
Opieka zapewniona
runki b. przystępiie. la
formacje  Skopówka 4
tel 1395 tel. Czarny
Bórż2. 7i3—1

TVYVYVYVYVYVYYYYTYVYVYTŲ

Cotnął.

W Pikutkowie odbywa
się siedzenie rady
miej . Nastrój burzii:
wy Radny Gzyms wpada
w txl ferwer, że pozwa-
la sobie na powiedzenie:
— Połowa rady miej-

skiej, t> Idjoel.
Awantura. Rada czaje

się obrażona. Gzyms zo-
staje skarccny, przywo-
łany do porządku dzien= nego przez „burmistrza

 

Komunikacja dogod-
ma, kilka stacyj od
Wilna. -— Miejsco-
wość ładna, sucha,
dwa lasy, duży ogród
awocowy, kąpiel, te- |
mis. Bliższe 6-
łyod14 do 17 w i |
mie, ul. Zygmuntow*
ska Nr.8 m.6. 716-1 |

Ia)
SKLRP

spożywery w centrum
miastu, biró.o dobry
punkt z powodu wyjazdu
sprzedam niedrogo, wia-
domość w a >

—

DO SPRZEDANIA
zpowodu wyjazdu dom
csobniak murowany, no*
wy ze wszelkiemi wy-
lodami, bez podatku 15
it, położony naprzeciw

kościoła Ś-tego Piotra i
Pawła, cena 8000 zł. go”
tówką = dług BY
Gosp. Krajowego na
dat. Informacje: Mickie-
wicza 46 m. 9 od godzi-
ay 3—4 ppol. 700—1
eo a m POPE

| ZGUBY i

ta Rugosta.

 

    

  

 

15 piekarnia Urbsnowi-
cza z Kalwaryjskiej na
prawo). 11

Młody człowiek z śre=
dniem wykształeeniem po
szukuje posady bluro-
wej lub jakiej innej, mo-
że być kelnerem (uawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa | referencje.
Łeskawe zgłoszenia kie-
rować do Adm. „Dz.
Wil“ pod „Potrzebujący
A. S“ # gr4
—————

Poszukują posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, plsmien-
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 oć 8 do 7. gr2
ann
Wychowawczyni zna-
Jąca f ebl. metcd. poszu-
kuje posady może się
zająć dziećmi w wieku
od 2 do 10 lat. Um'e
szyć, rob gim. Powaźne
świadectwa | ref. wy a*
gania b. skro: neul. Ta-
tar ka 12 — 18 m. od1
do 5 g. gr2

Oddam na własność
2 miesięcznego chłepca
zdrowego | ładnego. Su-
bocz 36 m. 4. gr2

  

 

a| zejęcie.

 

szynie, z chęcią przyj-
mie każde oflarowane

Oferty proszę
kierować do red. t. gaz.
pod „R“ albo Krzywe
Koto 27—3. —2 cr.
мта TE

Polecam  ekspedjentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wzdzenlu wszelkich ko-
operatyw hurtu I de alu
najuczelwszego charakle-
ru i znakomitych refe-
rencj| Mała Pohulenka
10—2 do południa.  gr2

mazda
DRUKI
PILNE:

BILETY
wizyTrowa
IAPRUSZEBIA
BROSZURY
AFISZE

L TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ui. Mr.1.

Taicion 12-44.

(ERY HiSKIE

 
| — potem oparł się o burtę i z tru-

dem podźwignął się wgórę. Przeło-

| żył nogę nazewnątrz i ześlizgnął się
na miękką trawę łąki.
cami o rozbity samolot oglądał z

niedowieszaniem rozdarty i pokrwa-

wiony lewy rękaw kombinezonu.

Więc tylko to? Małoznaczące oka-

leczeaie a pozatem nic — zupełnie

| nic? Czaszka, kręgosłup, nogi — ca-

łe?1] Więc żyje?! I żyć będzie?... l

| tylko ten głupi rękaw... Widział pod

skakującą w pospiechu na bruzdach

| karetkę sanitarną, grupy ludzi, zdą-

| żające od strowy lotniska i drogi, i

dojrzat wysoką szczupłą sylwetkę

Haindla, samotnie zstępującego po

stromem zboczu łąki,
— Ten miał stracha — przebieg-

ło Stokowskiemu przez mózg. I na-
gle — uśmiechnął się.

Haindl — ten zimny opanowany

Haindl
i sztywnemi ruchami manekina

Haindi który się nigdy nie śmiał i

nie brał udziału w żadnych szaleń-
stwach młodziezy — Haindi, przyj-

| mujący wszelkie żałobne wiadomo-

ści o kraksach iedynie nieznacznem

pochyieniem zawsze bez zarzutu u-

czesanej głowy — ten sam Haindl

| przyśpieszał teraz kroku, biegł pra-
| wie, potykając się na bruzdach, cho
|ciaż przed chwiią jeszcze zachowy-
wał zwykły spokój.

—Boi się o mnie — pomyślał po
raz drugi Stokowski — do mnegoby

| tak się nie śpieszył.
I uczuł coś w rodzaju przyjemne-

'

\

Oparty ple- |

z nieodstępnym monoklem|

den jest tym wyjątkiem w korpusie
! oficerskim całego pułku.

Należało jednak zachować „ła-
son“. Stokowski z idealnie obojęt-
ną miną zapalai papierosa, oparty
7 o szczatki rozbitego kadłu-
a.
Nie powiedzieli przez dłuższą

chwilę ani jednego słowa. Haindl
przeczekai spokojnie, aż lekarz za-
łoży Stokowskiemu opatrunek, po-
tem. uścisnął mocno zdrową rękę ko
legi, patrząc mu w oczy. Stokowski
ze swej strony, spoglądając w blado-
niebieskie, zimne oczy przyjaciela,
nie mówił nic, tylko się uśmiechał
niezdecydowanie. Dokt>r gadał bez
przerwy. Winszował porucznikowi
Stokowskiemu  szczęsiiwej kraksy,

| oglądał maszynę, drepiał dookoła
|powykrzywianych jej szczątków,
wśniecionych w ziemię potężnem u-

| derzeniem upadku, dopytywał się o
powód katastrofy, a otrzymawszy
kilka monosylabowych odpowiedzi,
zaproponował wreszcie Stokowskie-
mu śpieszny powrót do domu i wy-
poczyrek po nerwowym wstrząsie.
— Bo to nigdy właściwie niewia-

domo panie poruczniku, jak tam da
lej będzie z nerwami. Dzisiaj to je-
szcze nic, jutro dopiero pan odczu-
je tę kraksę w całym organizmie.
Podporucznik Lewicki już czwarty
dzień łazi jak ogłupiały po pułku
po tamtej katastrofie.

Wsiedli więc wszyscy do auta i
| odjechali w stronę lotniska.
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Haindl wysiadł pierwszy. Z nie-
bywalą jak па niego troskliwością

mię, Wtedy dopiero poraz pierwszy

przemówił:
— O czem myślałeś, spadająć?—

rzucił jakby odniechcenia.
Stokowski zmarszczył ciemne

brwi. ŻZamyślił się, Uswiadomił so-
bie zaowu błyskawiczne przeżycia

przed paru kwadransami. Odpowie-

dział cicho, unikając spojrzenia

Haindla:
—Pomyślałem, że to mój ostat-

ni lot i że... że nie będą mógł być
dzisiaj o 7-ej na Wareckiej,..

Haindl przevierał spokojnie mo-
nokl. Ręce mu lekko drgnęły i od-
parł, iak echo, patrząc w piasek:
— Tak... Myślałeś o niej... Wie-

działem to.
Po chwili dodał zupełnie już spo-

kojnym, <wyktym gląsem, biorąc
mocno Stckowskiego pod ramię:
— Chodźmy, stary, do kasyna.

Napijemy się.

Duży hall kasyna pogrążony w
półmroku. (W głębi przy bufecie
samotnie drzemał żołnierz dyżurny.

Na widok wchodzących oficerów
zerwał się usłużnie i podbiegi, chcąc
im pomóc przy zdejmowaniu kurtek.

— Nie trzeba — rzekł krótko
Haindi. — Dasz nam po kieliszku
koniaku i to wszystko.

Podeszli do bufetu,
Wypili stojąc kilka kolejek. Bez

zakąski. Stokowski czvł ogarniają-
ce go teraz silniejsze zdenerwowa- 

|
į

pomógł Stokowskiemu zejść na zie-, wowa.

 

nie. Nadchodziła widocznie zapowie
dziana przez doktora reakcja ner-

Drażniła go pusta sala ka-
syna, głupkowato uśmiechnięty żoł-

mierz, zimny spokój Haindla i jeżo
błyszczący monokl...
— Chodźmy stąd powiedział wre

szcie — pijemy jak na pogrzebie.
Haimdl spojrzał na zegarek.
—Jest po szóstej, — rzekł, — je-

żeli ziapiemy odrazu tramwaj, bę-
dziemy o wpół do siódmej na Nowym
Świecie,
— Tak — odparł Stokowski —

musimy jeszcze wpaść na Foksal,
żeby się przebrać i zaledwo na 7-mą

zdążymy do Ewy.
z rację, Trzeba się po-

śpieszyć — zdecydował Haindl.
Skierowali się ku wyjściu.
Idąc w stronę przystanku, nie

zamienili ze sobą ani jednego sło-
wa. Tak już było zawsze, że Haindl
obdarzał Stokowskiego milczącą
przyjaźnią i nigdy nie wypowiedział
żadnego zdania, które nie byłoby
naprawdę potrzebne. Stokowski ga-
dał zwykle za obu, ale dzisiaj i on
milczał, rozpamiętywując znawu nie
dawne przeżycia.
— Otartem się o samą śmie-ć —

myślał i było mu coraz nieprzyjem-
niej. — Widmo groźnego losu stra-
szyło go teraz z nieubłaganą per-
wersją. Na sto takich wypadków
jedynie dwa—trzy mogą się skoń-
czyć szczęśliwie
się poszczycić, że należał do wy-
brańców iosu. Śmierć jednak omi-

 

  

Tym razem mógł |

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW JAKITOBKICZ, |

TSliaa i i TOUR DZ,

[asla go zbyt blisko, by nie czuł te- |
raz ni sobie je; chłodnego oddechu.
Mimowoli spoglądał z zazdzością na
Haindia.
— Skąd on bierze ten spokój?!
Na przystanku tramwajowym

Haimdi poczęstował go papierosem.
Stokowski wziąi, ale zaraz pożało*
wał, bo wówczts uwydatniło się sil-
ne drzenie jego ręki. — Zakląl.
— Baba jestem — 1zekł głośno.
Haindi ledwie dostrzegalnie u-

śmiechnął się. Właściwie lekki
skurcz przemknął po jego wąskich
bezkrwistych wargach. To był zre-
sztą zwykły jego uśmiech.

-—- Nie przejmuj się — rzeki su-
cho do przyjaciela. — To zupełnie
normalne.

—. Pamiętasz, co mówił doktór?
Odprężenie nerwów.
— Ale jakże ją się tak pokażę

na Wareckiej? — martwił się Sto-
kowski. Czuję doskonale, że mi tak
prędkc to głupie „odprężenie” nie
przejdzie.

— Jednak musisz tam być.
Zdanie to Haindl powiedział z na

ciskiem.
— Wiem, że muszę...
— Byłliby bardzo niespokojni,
— Ale chyba nie wiedzą o kata”

strofie?
— Niewiadomo. Coprawda nie

widziałem żadrego reportera, ale
, kto to może wiedzieć,
 
by był dodatek...

1 — Ja myślę. (D. <. n.)

am

 

 
— To byłoby bardzo głupio, że” .


