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Obozy koncentracyjne w Polsce.
WARSZAWA. (Pat). W dzienni-

ku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
nr, 50zdnia 18/VI 34 r, pod po-
zycją 791 ukazało się rozporządzenie
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 17/VI 34 r. w sprawie osób
zagrażających bezpieczeństwu, spo-
kojowi i porządkowi publicznemu.

Rozporządzenie to brzmi, jak na-
stępuje:
Na podstawie art. 44, ustępu 6

konstytucji i ustawy z dnia 15/3 34 r.
6 upoważnieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej do wydawania rozporzą-
dzeń z mocą ustawy postanawiam co
następuje:

Art. 1. Osoby, których działal-
ność lub postępowanie daje podsta-

mogą ulec przytrzymaniu i przymu-
sowemu umieszczeniu w miejscach
odosobnionych _ nieprzeznaczonych
dlą osób skazanych lub aresztowa-
nych z powodu przestępstw.

Art. 2, punkt 1) Zarządzenie co
do przytrzymania i skierowania 0-
soby przytrzymanej do miejsca odo-
sobnienia wydaje władza admini-
stracji ogólnej.

Punkt 2) Postanowienie o przy-
musowem odosobnieniu wydaje sę-
dzia śledczy na wniosek władzy,
która zarządza przytrzymanie, uza-
sadniony wniosek tej wiadzy jest
wystarczającą podstawą do wydania
postanowienia.

Purkt 3) Odpis postanowienia
będzie doręczony osobie przytrzy- wę do przypuszczeń, ze grozi z ich

strony naruszenie bezpieczeństwa,
spokoju lub porządku publicznego,

manej w ciągu 48 godzin od chwili
| jej przytrzymania.

Promjer Kozłowski 6 bazach konregtracpjapch.

 

fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Premjer Kozłowski przedstawicielowi agencji
eświadczył co następuje:

O motywach, którymi kierował

„Iskra"

się rząd przy uzhwalaniu rozporzą-
dzenia nie będę rozprawiał, rozporządzenie bowiem mówi samo za siebie,
Oświadczenie, które złożyłem w piątek na posiedzeniu Rady Ministrów
i to, co pewiedziałem dziś nad trumną Ś. p. min. Pierackiego, wyraża
chyba dość jasno stanowisko rządu, a opinja publiczna daje odruchowy
wprost wyraz całkowitemu zrozumieniu dla zdecydowanych zarządzeń.

Miejsca odosobnienia—nie trzeba tego chyba ukrywać—bądą miały
regulamin bardzo ciężki i surowy, nie będą niczem lnnem jak tylko na-
rzędziem surowej i karzącej ręki peństwa. Zaejdą się w nich te wszyst-
kie jednostki, których zachowanie

dowość i bez względu na to, jak
wisko.

się zagraża bezpieczeństwu publicz-
_ nemu i to bez względu na ich przynależność partyjną, wyznanie i naro-

wysokie by było ich tam stano-

Jednostki, których nie peprawi jednorazowy okres odosobnienia
będą mogły być przetrzymane przez dłuższy okres czasu lub będą umie-
szczone tam powtórnie,

 

Pogrzeb Ś.p.
WARSZAWA. (Patj. W ponie-

działex po nabożeństwie żałobnem
odbyło się wyprowadzenie z kościo-
ła św, Krzyża trumny ze zwłokami
gen. brygady, min. spr. wewn. ś. p.
Bronisiawa Pierackiego i złożenie do
pociążu żałobnego, który o godz. 13
odjechał do Nowego-Sącza, gdzie
odbędzie się pogrzeb.

Stosica od wczesnego ranka przy
brała wygląd żałobny. Z gmachów
państwowych i prywatnych wywie-
szono tlagi opuszczone do pół masz-
tu Sklepy zamlinięte. Wzdłuż ulic,
którenii przechodził pochód, paliły
się latarnie okryte kirem. Setki or-
ganiza-ji umundorowanych tworzyły
w 2 szeregach szpaler. Szerokie rze-
sze ludnosci zajęły chodniki, pragnąc
złożyć hołd pamięci min. Pierackie-
go. Frontem do kościoła ustawiły się
oddziały wojskowe. W. kościele przy
branym kirem przed otwartą trumną
ze zwłokami ś. p. min. spr. wewn.
gen. brygady Bronisława Pierackie-
$o. który spoczywał wśród zieleni
i wieńców pełniły wartę honorową
ołicerowie korpusu pogranicza, U
wezgłowia umieszczono wszystkie
odznaczenia.

Przed godz 10 przybyli rząd z
premjerem Kozłowskim, marszałek
Sejmu Świtalski, marszałek Senatu
Raczkiewicz, korpus dyplomatycz-
ny z nuncjuszem Jego Eminencją
Marmaggim  osaz ambasadorowie
państw obcych, prezes Najwyższej

sie dekoracji oddziały wojskowe
prezentowały b:oń a orkiestra przed
kościołem odegrała hymn narodowy.
Następnie Prezydent Rzplitej zajął
miejsce z prawej strony ołtarza, U-
roczystą mszę żałobną celebrował
kardynał Kakowski w otoczeniu licz
nego duchowieństwa. Po nabożeń-
stwie ks. prała: Popławski, przyja-
ciel zmarłego, wygłosił podniosłe
kazanie, Egzekwje żałobne odprawił
przy trumnie kard, Kakowski w oto-
czeniu licznego kleru z ks. biskupem
Gawlimą na czele. Następne trumnę
ze zwłokami wzięli na barki genera-
łowie a od progi kościoła ponieśli ją
pułkownicy ; złożyli na lawecie ar-
matniej. Kondukt otoczyły delegacje
związków i stowarzyszeń ze sztan-
darami, orkiestrami, dalej niesiono
wieńce i odznaczenia zmarłego.
Trumnę poprzedzało duchowieństwo
wszystkich wyznań, Za lawetą kro-
czyła rodzina zmarłego, Prezydent

,Rzplitej, premjer Kozłowski, mar-
szałkowie sejnuu i senatu, rząd in
corpore i t. 4. Kard. Kakowski w
otoczeniu książąt kościoła odprawili
na dworcu ostatnie modty, poczem
premjer Kozłowski wygłosił przemó-
wienie.
Po przemówieniu trumnę ze zwło-

kami złożono na małym katafalku
wewnątrz wagcnu, Warta honorowa
sprezentowała broń, Po zamknięciu
wigonu rodzina š. p. min, Pierackie-
go oraz dostojnicy zajęli miejsca w
pociągu, który punktualnie o godz.
13-ej ruszył 'w drogę do Nowego
Sącza.

Izby Kontr. Krzemieniowski, wice-
marszałkowie Sejmu i Senatu, po-
słowie senatorowie, podsekretarze

_ * +WARSZAWA. Pat. W dniu 17 b.

 
stanu, matka ś. p. ministra, najbliż-

sza rodzina, wojewodowie, przed-
stawiciele organizacyj i t. d.

Około godz. 10 przybył Prezy-
dent Rzplitej prof.Ignacy Mościcki w
otoczeniu domu cywilnego i wojsko-
wego. Przed nabożeństwem Prezy-
dent Rzplitej w twie premjera Koz-
łowskiego udekorował trumnę zmar-
łego orderem Orła Białego. W cza-

Na trasie pociągu żałobnego po-
cząwszy od Warszawy na wszyst-
kich domach powiewały ilagi pań-
stwowe okryte kirem i opuszczone
do połowy masztu.

Pociąg zatrzymywał się w Ko-
luszkach, Piotrkowie, Częstochowie,
Ząbkowiczach, Szczakowej, Krako-
wie.

Kondolencje.

m. nuncjusz Marmaggi notyfikował
min. spraw zagr. otrzymane od ojca
świętego kondolencje Piusa XI.
Równocześnie ambasador Skrzyński
zakomunikował, že kardyna! Pacelli

złożył muosobiś :ie kondolencje.
Prezydent Rzplitej przesłał do

matki ś p. miu. Bronisława Pierac-
kiego pismo kondolencyjne.

ski oprócz oficjalnych kondolencyj
otrzymał jeszcze kondolencje od
wielu wybitnych osobistości Świata
polityczaego, naukowego, gospodar-
czego i t. d. Jutro o godz: 10 rano
odbędzie się nabożeństwo żałobne
w kościele polskim przy ul. St. Ho-
nore. Ambasador w Paryzu Chłapow-

Purkt 4) Na postanowienie sę-
dziego środki odwoławcze nie służą.

Ari 3. O odosobnieniu orzeka
sędzia śledczy, wyznaczony w tym
celu przez kolegium administracyjne
właściwego sądu okręgowego. Wia-
ściwym jest sąd, w którego okręgu
poiozone jest miejsce odosobnienia.

Art 4. Puakt 1) Odosobnienie
może byc orzeczone na 3 miesiące.
Może być przediużone w związku z
zachowaniem się odosobnionego na
dalsze 3 miesiące w trybie określo-
nym w art, 2,

Punkt 2) Odosobnieni mogą być
zatrudnieni wyznaczoną im pracą,

Art. 5, Wykonanie rozporządze-
nia niniejszego porucza się mini-
strom spraw wewnętrznych i spra-
wiedliwości.

Art. 6, Rozporządzenie niniejsze
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
i traci moc obowiązującą w terminie
i na obszarach, które określą roz-
porządzenia rady ministrów.

(-) Piezydent Rzeczypospolitej
1. Mościcki.

Prezydent rady ministrów i mi-
nister spraw wewn. L, Kozłowski.

Minister spraw zagran. Beck,
Min. spraw wojsk, J. Piłsudski.
Miu. skarbu Wł, L. Zawadzki,
Min. sprawiedliwości Czesław

Michałowski.
Mia, W.R. i O.P, W.Jędrzejewicz.
Min. roln. i reiorm roln. Nako-

niecznikoli-Klukowski,
Mir, przem i handlu“ H. Floyar-

Reichman.
Min, komunikacji M. Butkiewicz.
Min. opieki społ. Jerzy Pacior-

kowski.
Min. poczt i telegr, Kaliński, 
 

nistra Pierackiego:
Manilosistja žiba w Wilije
Wczoraj odbyła się w Wilnie ma-

niłestacja żałobna,
O godz. 1 w południe na głos

dzwonów oraz $wizd syren i loko-
motyw zatrzyniany został w całem
mieście ruch wszelkich pojazdów,
zarówno mechanicznych, jak i kon-
nych, oraz ruch przechodniów i za-
panowała minuta milczenia.

O godz. 7 wieczorem rozpoczęła
się na placu Łukiskim manifestacja
żałobna przy udziale około 60 orga-
nizacyj oraz kcmpanij honorowych
wszystkich formacyj wojska, stacjo-
nowanych w: Wilnie,

Do zebranych przemawiał poseł
Kamiński,

Następnie uformował się pochód,
ktory ma czele z orkiestrą, kompanja
mi honorowem: wojska ; władzami
miasta przeciąśnął ulicą Mickiewi-
cza, kierując się na plac Katedralny.
Tu spotkał go p. wojewoda Jaszczołt
któremu złożono depeszę kondolen-
cyjna.

Orkiestra odegrała utwór żałobny
i pochód ruszył pod Inspektorat Ar-
mji, gdzie złożono Inspektorow; Ar-
mji, gen. Dąb-Biernackiemu, kondo-
lencje dlą wojska.

Orkiestra odegrała hymn naro-
dowy i marsz żałobny, poczem po-
chód się rozwiązał.

abożcńsiwo 1 ów. Jana.
Dziś o godz. 10 odbędzie się u-

roczyste nabożeństwo za duszę ś
o. ministra Pierackiego w kościele
św. Jana celebrowane przez ks. bi-
skupa Michalkiewicza. Kazanie wy
głosi ks. dziekan dr. Nowak. Przy
katafalku straż pełnić będzie woj-
sko KOP, policja i legjoniści.

Od godz. 10 do 12 w mieście
zamknięte będą sklepy i lokale pu-
bliczne. 

OD ADMI

należności 1 Lipca 1934

Woidemaras przed”sądem polowym?
12 lat ciężkich robót.

| BERLIN, (Pat.) Niemieckie RYGA. (Patj;, Z Kowna donoszą:
| biuro informacy,ne donosi z Królew Ubiegłej nocy sąd połowy w Kownie
j|ca, że w niedzielę wieczorem lotem rozpatrywał sprawę udziału Wolde-
| błyskawicy obiegła miasto pogłoska, marasa w ostatnich wydarzeniach.
| że byty premjer W/oldemaras będzie Sąd uznał, że Woldemaras wspólnie
odpowiadał za swój współudział w z innemi osobami dążyt przy pomo-
puczu wojskowym z dnia 7 czerwca, cy zbrojnego powstania do obalenia
przed sądem pclowym: Sąd polowy istniejącego w Litwie ustroju. Wy-
obraduje pod przewodnictwem jedne rokiem sądu Woldemaras został
$o pułkownika. Urzędowych potwier skazany na 12 lat ciężkich robót.
dzeń tych wiadomości dotychczas _ Wyrok ten ogłasza tez litewska
brak.. | agencja telegraticzna.

—

Rewolucjonišci w Bulgarji.
SOFJA. (Pat) — Premjer Gieor- gala w szukaniu skladu amunicji i

$jew udzielił na konferencji praso-; broni. Rozbrojenie odbywa się w
wej wyjaśnień w sprawie pogłosek ! sposób zadawalający, większość re-
o stosowaniu represji, jakie miało | wolucjonistów najbardziej czynnych
rzekonio miejsce w mie;scowości Pe | poddała się już dobrowolnie 1 zostali
tricz. | oni umieszczeni w miejscowości, po-

Premjer oświadczył, że ludność|łożonej w głębi kraju. Niektórzy z
tego okręgu przyjęła z radością wia | przywódców nie poddali się jeszcze,
domość o przywróceniu autorytetu | ale istnieje nadzieja, że i oni to uczy

 

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.
druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK. WILEŃSKI”
łączyliśmy dlawszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty odbył w pałacu Chigi konferencję

za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-|

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem;

i dobrowolnie wydawała broń znaj-
dującą się w je' posiadaniu i poma-

GENEWA. (Pat). Utworzony
przez komisję główną. konferencji
rozbrojeniowej komitet do spraw
bezpieczeństwa zebrał się po raz
pierwszy w dniu dzisiejszym. Prze-
wodniczący Politis przedstawił w
dłuższem exposć dzieje wysiłków
Ligi Narodów w dziedzinie bezpie-
czeństwa. Komitet

®

dziš rano minister Benesz wraz Z

minister Titulescu, minister Jevtic i
in. Obrady min:strów Małej Ententy
rozpoczęły się © godz. 10.30 pod
przewcdmictwem min. Titulescu.

BUKARESZT. (Pat), Posiedzenie
stałej rady Maiej Ente:ty trwałó 2

BERLIN. (Pat) — W uniwersy-
tecie marburskim wicekanclerz Pap-
pen wyglosii mowę, zawierającą nie-
zwykle znamienne oswietlenie sytu-
acji wewnętrzno - politycznej Nie-

miec.
Pappen zaznaczyi na wstępie, że

czując się bezwzględnie oddanym
kanclerzowi Hitlerowi, uważa za
swój święiy obowiązek powiedzieć
otwarcie to, co musi być wypowie-
dziane w tym decydującym momen-
cie rewolucji niemieckiej. Wicekan-
clerz uwaza tembardziej to za ko-
nieczne, iz prasa niemiecka nie wy-
jaśnia dostatecznie „tajemniczego
mroku”, jaki panuje obecnie w na-
strojach ludu.

Rząd jest jednak dość silny, że-

by znieść racjonalną krytykę. Wice-
kanclerz w ostrych słowach wystą-
pił przeciwko młodym przedstawi-

iistom, zarzucając im zbytnią gorli-

wość w szafowaniu sił, 1 przypom:
niał, że sojusz zawarty w roku 1933

między kołem konserwatystów a na
rodowymi socjalistami doszedł do|

skutku na zasadzie peinej zgodności'

co do celu rewolucji,
MW sprawie konfliktów wyznanio-

wych, zaznaczył wicekanclerz Pap-
pen, ma pełne zrozumienie dla ich
jrzekonań relig'jnych, które oparte

są na swobodzie sumienia. i nie chcą
poddać się komendzie polityki. Nie-

mcy nie mogą sobie pozwolić na wy

stąpienie z rodziny społeczeństwa
chrześcijańskiego, gdyż pozbawiłoby NISTRACJI.

do-

r. wstrzymane. |
 

 

| nią,

—

Prace konferencji rozbrojeniowej.
tworzyć komitet prawników, który

będzie miał charakter techniczny,
to jest jego członkowie będą brali

udział w obradach w charakterze
rzeczoznawców i nie będą wiązać
swoich rządów. Prace komitetu bez-
pieczeństwa potrwają prawdopo-
dobnie około tygodnia

zdecydował u-|

ZJAZD MAŁEJ ENTENTY.
BUKARESZT. (Pat), Przybył tu godziny. Nie wydano żadnego ko- | niosło rany, w tem 4 osoby ciężko

muniketu. Po posiedzeniu min. Titu-
małżorką. Na dworcu powitali 0 |lescu udał się do pałacu królewskie-

go. O godz. 1330 odbyło się posie-
dzenie w którym wzięli udział 3 mi-
nistrowie spraw zagranicznych oraz
członkowie delegacyj. Popołudniu
odbyło się drugie posiedzenie stałej
rady Małej Ententy.

to ich możności oddziaływania na
Europę, a temsamem zagroziłoby to
idei życia niemieckiego. Następnie
mim. oświadczyi: „Czy w tym, celu
przeżyiiśmy rewolucję antymarksi-

| stowską, aby wprowadzić w życie
| program marksistów?' Fappen nie łu

| dzi się co do tego, że skarb zaufania,
jaki rząd otrzymał od narodu, jest

| zagrożony. „Jezeli chcecie, —- za-
znaczył Pappen — czuć się bliski-
mi ludowi i pozyskać jego zaufanie
je wolno niedoceniac mądrości te-
go ludu i należy odwzajeueniać się
mu zaufaniem. Naród niemiecki ro-
zumie powagę sytuacji 1 z usmiechem
przyjmuje próby łudzesia go fałszy-
wem idealizowaniem położenia,
W zakończeniu swego przemówie

nia wicekanclerz Pappen zauważył,
że wyobrażał sobie inaczej program
kampanji przeciwko defetyslom, niż

1
I

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

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
kstem po 25 gr. Ogłoszenia

Terminy

Wiadomości
telegraficzne.

i ZAGANICZNE.
** Sowiecki charge d'affaires w

Paryżu Rozenberg podejmował śnia-
'daniem ambasadora francuskiego w
| Moskwie Alphanda, przewodniczą-
cego komisji spiaw zagr. izby depu-
towanych Bastida oraz dyr. Berge-
tona i kierownika wydziału praso-

| wego Thoneta, obu z Quai d'Orsay.
** Pociąg z czeluskinowcami przy-

będzie jutro popołudniu do Moskwy.
Zapowiedziane są liczne manifesta-
cje. Pociąg jest w drodze przedmio-
tem nieustannych owacyj ludności,

** Pod Norymbergą wykoleił się
parowóz z„ociągu osobowego pocią-
gając za sobą 2 wagony osobowe.
Wagony te stoczyły się z nasypu.
8 osób odniosło rany, 3 z nich cięż-
kie.

** Francję rawiedziła fala upa-
łów. Ciepiomieiz wskazywał dziś w
Paryżu 35 C. Jest to temperatura,
jakiej mie notowano od r. 1901. W
Lille dał się odczuć brak wody.

** W całej Rzeszy Niemieckiej
panowały dziś niebywałe upały. W
południe notowano dziś w Berlinie
w cieniu 30 C.

** We wsi Hoen-Lukow w Mek-
lemburgji spaliły się wszystkie za-
budowanią wraz z żywym inwenta-
rzem oraz historyczny  kościołek
wiejski.

Ubiegiej nocy. w Warnemuende
w fabryce samulotów spaliło się kil-
kanašcie amolotów oraz hangary.
Pożar powstał rzekomo z powodu
wielkiego gorąca, jakie panowało w
niedzielę na całym obszarze.

** W zakładach Forda w Detroit
| nastąpił wybuch, wskutek którego
jedna osoba została zabita a 12 od-

 
ranne,

|
|Dolfuss w Budspeszcie

BUDAPESZT. (Pat). Dziś o godz.
16-ej przyleciał tu samolotem kan-
clerz Dollfuss.

 

 

Sensacyjna rozmowa von Pappena
o sytuacji wewnętrznej Niemiec.

się dzieje w pewnej stronie Niemiec,
nie przez podjudzanie i przez pogró-
żki pewnych odłamów narodu, lecz
przez pełne zaufanie można będzie
obudzić wiarę w przyszłość. Naród
niemiecki wie, że czekają go wiei-
kie ofiary i pójdzie za swym wodzem
jeżeli dopuścić go do głosu i współ
pracy, jeżeli głos krytyki nie będzie
uważany za złcśliwość i partje nie
będą piętnowane, jako wrogowie pań
stwa.

Moga wicekanclerza Pappena wy
wołała niezwykie wrażenie. Urzędo
we niemieckie biuro informacyjne,
które ogłosiło mowę w godzinach
popołudniowych z uwagi, że to wy-
stąpienie czołowego męża gabinetu
Rzeszy posiad4 niezwykłą donio-
słość, wydało późnym wieczorem pil
ną instrukcję, ażeby nie ogłaszać
przemówienia. 

cielom rewolucji, narodowym SOCjA- |sana 5550ZRZECAS, INS

Podróż ministra Barthou
| do Bukaresztu i Białogrodu.

PARYZ. (Pat). Min. Barthou od- kurtuazyjny, niemniej jednak, wedle

jechał dziś wieczorem do Bukaresztu! „Liberte”, w kołach dobrze poinfor-

(i Białogrodu. Razem z ministrem je- | mowanych zapewniają, że rząd fran*

dzie poseł run.uński w Paryżu Ce-|cuski chce nadać podróży min,

siano, Przyjazd Barthou oczekiwany , Barthou ten sam charakter manife-
jest 20 b. m. popołudniu. W Rumunji stacji dyplomatycznej, jaki miała je-

będzie bawił do soboty 23 b. m., a w go podróż do Polski i Czechosło-
 Białogrodzie od 23 do 27 b. m. Oli-|wacji.
|cjalnie odwiedziny mają charakter:

Delegat Hitlera u prezydenta
|. PARYŻ, (Pet). Premjer Doumer-, Hitlera w

Doumergue'a.
sp:awach  rozbrojenio-

2-7 e WRONAPACCZAESKIEKA DGuc przyjął dziś o godz. 18,30 von, wych.
Ribbentropa, delegata kanclerza

Konferencja ambasadora polskiego
z włoskim ministrem Spr. zagr.

| RZYM. (Pat, Dziś w godzinach: włoskim podsekretarzem stanu spr.

j wieczornych ambasador Wysocki | zagr. Suvichem.
z

BISKUP ADAMSKI U OJCA SWIĘTEGO.
MIASTO WATYKAŃSKIE. (Pat). biskupa Adamskiego.

Ojciec święty przyjął na audjencji
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Pokrycie bankastów stebtom z prasy.
Teiegramy <doniosty, że amery-| BAKCYL BIUROKRACJI

NOWI CZŁONKOWIE3
Polskiej Akadamji Umiejętności.

Na posiedzeniu Polskiej Akade-
' mji Umiejętności wybrano następu-
jących nowych członków:

TYLKO

Dziś i Jutro
kańska izba reprezeniaztów przyję-

ia poprawki senatu do projektu usta

w; ©  25-procentowem pokryciu

Łanknotów srebrem. Frojekt ten zo- |

Teoretycznie dziś wszyscy w Pol- ności” powinno być szerzenie ideologii pań

sce, nie wyłączając obozu sanacyj-
nego, uznają konieczność zmniejsze-
nia biurokratyzmu, w związku prze-

stwowej przez specjalny urgan urzędowy.'

Inny przykład. Polacy argentyńscy zie-

cili swym delegatom, udającym się do kra-'

Wydział Filologiczny: 1) Członek
czynny krajowy” Juljan Pagaczew-
ski, Kraków, 2] Członkowie kores-
pondenci kraj.: Józef Muczkowski,

Cena 1/4 losu 10 złotych
Wzywamy wszystkich nie pesiadających jeszcze naszego iosu

stał przesiany ao podpisu prezyden-, : e a а

towi Kooseveltowi. pa.defic t a Kano w paz zdjęc «a= mał historyk sztuki, Krakow, Jan Otręb póki czas zaopatrzyć się w nasze losy szczęścia
js ytu & ' e | ski, prof, gramatyki porówn., Wilno, Kolektura Loterji Państwowej

Jest to nowy zabieg amerykań-|

ski, uczyniony częściowo w iniere-|jejnakże jest inaczej, niż w teorji.| patrjotyczne pobudki tego wniosku i je-
sie producentów srebra, głównie jed
nak w tym samym celu, w jakim na-
stąpiią dewaluacja dolara, mianowi-
cie dla ożywienia amerykańskiej pro
dukcji, podwyższenia cen i zmniej-
szenia ciężaru diugów, za pomocą
powstrzymania drożyzny pieniądza.
Nie należy się jednak spodziewać,

aby zabieg ten s20gi wpłynąć na sto-
sunki monetarne » gospodarcze w
swiecie, a także w Ameryce nie
«zożna mu rokcwać wielkich rezul-
tatów.

państwa i samorządów. W, praktyce

Co więcej zapędy biurokratyczne
pochodzą z kół, nie mających nicze-
$o wspólnego z biurokracją i mają-
cych ambicję reprezentowania całe-
go społeczeństwa. „Gaz. Warszaw-
7— przytacza następujące przykła-

х Niedawną wizytę min. Goebbelsa“ wy-

zyskał jeden z warszawskich dzienników sa
nacyjnych dla lansowania koncepcji utwo-
rzenia także w Poisce ministerstwa propa-
gandy. Trzeba przyznać, że dziennik ten
wziął się do rzeczy bardzo dowcipnie. Naj-

szawie ministerstwa emigracji. Rozumiemy|

| steśmy przekonani że na zjeździe łatwo

| będzie wytłumaczyć jego nieracjonalność.

j Ale nie rozumiemy zachwytu, z jakim myśl
|tę podtrzymuje inry organ sanacyjny, uwa-

żając utworzenie iakiego munisterstwa za

rzecz niesłychanie celową i pilną.

Z tych paru przykładów, zebranych z

ostatnich tylko dn', widać, że nie tylko sa-

ma biurokracja dąży do rozszerzenia swe-

go stanu posiadania, ale że takze pewne
sfery polityczne, narazie pozabiurokracją

stojące, zarażone за tym niebezpiecznym

bakcylem.

 

Jan Sajdak, prof. filologji klasycz-
nej, Poznań.

Wydział Historyczno - Fiłozofi-
czny: 1) Członek korespondent kra-
jowy: Ludwik Kolansowski, prof.
hist, Europy wschodniej, Wilno.

Wydział Lelarski, 1) Członkowie
czynni krajowi: Ed. Loth prof anat.
dniczy: 1) Członek czynny xraj.: Ma
ksymiljan Huber, prof. meckaniki te
oretycznej w Politechnice w War-
szawie, 2) Członkowie koresponden
ci krajowi: Jerzy Aleksandrowicz,
prof. histologii w Akademii Wetery-
naryjnej, Lwów, Edward Sucharda,
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| Krążą nieda;ące się naiazie spra
wdzić pogłoski, podtrzymywane
zresztą skwapliwie przez pewną
część prasy, że wkrótce ma być sfi-
nalizowana olbrzymia pożyczka za- 

TL O
„DROGA DO

WILNO,
SZCZĘŚCIA" k

AD. MICKIEWICZA 10

800 miljomów pożyczki zagranicznej.
dziana jest buduwa dwćch rodzajów
i r :
| Aróś: pierwszej klasy drogi główne,
| granitowe, zalewane asfaltem, oraz
drogi bite, dojazdowe.

System budowy tych dróg ma być
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Ameryka Północna jest od po-| pierw — jako że jest to organ wielce de- A może porównanie z epidemją nie jest * $ ż

i A оао аяОЕ ос оЕ еча ао ои орławce nari a dee e 1 walutia aa A oiAis аа
nych. [am po raz pierwszy wprowa- R Sara aaiii NO AS „Wydział Lekarski, prof. anatomji mochodowych angielskich. sto w kierunku wszystkich dzielnic r

dzono, w mieście powszechnie panu-| że niezbędnym równoważnikiem tej „wol- opisowej Warszawa, Jerzy Modra-| Pożyczka byłaby rzekomo w ca-| państwa. Główne aulostrady mają E

jącej od wieków średnich waluty $ kowski, prof. farmakologji, Warsza- łości przeznaczona na rozbudowę| być o szerokości 10 mir., inne o sze b

srebrnej, walutę podwójną już w ro- A wa, 2) Członkowie korespondenci dróg bitych i autostrad w Polsce.|rokości 8 mtr. Warunkiem, postawio

ku 1792, określającą w ustawie sto- = śe 2 $ krajowi: Fr. Gedroyć, em. prof. hi-| Koncern angielski ma się jakoby zo| nym ze strony polskiej, jest tylko zu Г

sunek wartościowy między ziotem i Sjonišci e sanacji. storji medycyny, Warszawa, Jam T.| powiązać wybudować za powyższą|życie w 100 pioc. materjatu budo- t

srebrem w monetach obiegowych Lenartowicz, : proł, dermatologii, | sumę w Polsce w przeciągu 10 lat| wianego krajowego, jak rownież zu-

z 4 Ъ. jącej polskiej parih (czy kto twierdzi? — Lwów, Stanisław Przyłęcki, prof. |5.700 kim. szos i autostrad. W roku| życie do pracy rąk roboczych pol-

|

|
|
|

    -zaułanie do wypłacalności

Stanów Zjednoczonych na 1:15, czyli
15 funtów srebra za 1 tuut złota. Każ
dy producent 1 posiadacz złota lub
srebra otrzymał prawo dostarczenia
mennicy państwowej złota iub sreb-
ra w dowolnej ilości i zażądania bez-
płatnego wybicia z tego kruszczu mo
net ziotych, a wzglęanie srebrnych
w najkrótszym czasie, Kto potrze-
bowai monet natychmiast, mogł ica
zażądać z zapasów mennicy za opła-
tą poi procent.

.Wi ten sposób powstał pierwo-
wzór; walutę podwojną w r. 1803 na
stosunek wartosciowy 1.15 me dał się
diugo utrzymac, ponieważ na ryn-
kacn europejskich byi ów stosunek
korzystniejszy ala ziota, a Francja
oparią swoją walutę poawóną w ro-
ku 1803 na stosunku 1:15':, Gdy do-
lary ziote uciekały z Ameryki do
Luropy, głównie do Angli, która w
roku 1610 wprowadziła u siebie wa-
lutę ziotą, zdecydowano się w Ame-
ryce na podwyzszenie prawnego sto-
sunku wartośc.owego w monetach
na 1:16, czem od roku 1834 šciągnię-
to przypływ złoia z ELuropy do Ame-
ryki. Po wojnie niemiecko - francu-
skiej i wprowadzeniu waluty złotej
w Niemczech ! w państwach skan-
dynawskich poczęło srebro na ryn-
ku światowym wałtownie spadać.
Ameryka więc zawiesiła w roku
1813 wybijanie dolarów srebnych,
ale pod naciskiem wpiywowych pro-
ducentów srebra powróciła częścio-
wo już w roku 18/8 do waluty pod-
wójnej w roku 1890 zaś starała się
rozszerzyć użycie srebra przez do-
puszczenie siebra do pokrycia dola-
rów papierowych. W roku 1893 znie
siono ten przywilej dla srebra, utrzy
mano jednak w obiegu kilkaset mil-
jonów dolarów w  certyłtikatach
srebrnych, pokiytych zapasami sre-
bra i dolarów srebrnych.  Przeko-
nawszy się, że samo państwo nie
jest w stanie uregulować wartości
srebra w stosuaku do złota, popiera
Ameryka od tego czasu stale myśl
wprowadzenia międzynarodowej wa
luty podwójnej, oraz wszelkie pro-
jekty, mogące dopomóc do podnie-
sienią wartości srebra. Stosunek
wartościowy bowiem między złotem
i srebrem zachwiał się po roku 1871
i doszedł już w 19 wieku do 1:40, a
w naszem stuleciu załamał się zu-
pełnie i dochodził do 1:75 i wyżej.

Hartgias ocenią („Haint“
m.) wynik wyborów do rad miej-
skich. Sjoniści uzyskali ilość manda-
tów, której nie przewidywaii:

„Z ogólnej liczby ponad 1300 żydow-

skich mieszczańsk ch mandatów ponad 600

uzyskali sjoniści, przytem ponad 400 nale-

ży do ogólnych sjoristów (centrum, przyp.)"

Wniosek z wyborów dla żydów:
„Sjonizm jest siłą. Zorganizowana myśl

sjonistyczna ogarnia prawi< 50 pioc. ogó:-

iu żydowskiego. Wśród żydów zwycięża

ten, kto wysuwa samodzieiną politykę žy-

dowską, niezależną od wpływów nieżydow-

skich”.

Wniosek dla sanacji:
„Nauczka dla polskiej elity jest taka:

mie wierzcie wszystkim „Moskom“, pośred

nikom i kombinatorom, ze sjonizm utracił

swój wpływ. Wszystkie inne uźrupowania,

iącznie nawet z pomocą starosty z jednej

strony i sjonistyczną opozycją z drugiej

strony — wynoszą tylko 30 proc, a sami

sjoniści — 30 proc. Nieprawdą jest, że sjo-

miści są zasadniczymi przecwnikami panu-

< mija

Żydowska agencja prasowa W. L.
P. donosi z Warszawy poa wielce
znamiennym tytułem: „Interwencje

zagraniczne w sprawie sytuacji Ży-
dów: w Polsce”:

„Potudniowe „Haintige Najes” z dnia

14 czerwca donosi z New Yorku, iż Komi-

tet Amerykańsko - Żydowski odbył pod

przewodnictwem di. Cyrusa Adlera, kon-

ierencję nadzwyczajną, na której uchwa-

żydów w Polsce, Dziennik dndeje, iż do

Komitetu Amerykańsko - żydowskiego na-

leży cały szereg wybitnycii osobistości,jak

Feliks Warnburg, Strauss, Marshall młod-

szy i in.

„Unzer Express“ z dnia 15 czerwca do

nosi z Jerozolimy, iż delegacja Związku Ży

dów polskich w Palestynie została przyjęta

przez konsula polskiego w Tel Aviwie, Łu-

kasiewicza, wobec którego wyraziła zanie-

pokojenie w związku z ostatniemiwydarze-

miami w Polsce, prosząc konsula n interwen

cję w tej sprawie u rządu polskiego. Konsul

W Paryżu ukazał się w księgar-

niach przekład „Pana Tadeusza”. Do

konał go Paul Cazin, zasłużony tłu-

macz arcydzieł literatury polskiej na

Niedopuszczalne metody.

lona została rezolucja w sprawie sytuacji|podpisany

 

Francuski przekład «Pana Tadeusza».

przyp... Są omi tylko objektywni wobec

niej... Jeżeli miarcdajne czynniki pragną

opierać się na żydach, to winne żydom dać

„to, co im się należy według sprawiedliwo-

ści (żydowskiej, przyp.) i według konstytu-

cji”,
I jeszcze jeden warunek, jeżeli

sanacja chce utrzymać się u władzy:
bezwzżlędna walka z polskim obo-

zem narodowym, wyznającym zasa-

dę praw gospodarzą w swoim kraju

ojczystym: 124

„l jeszcze jedna nauka: przez tolerowa

nie judofobskiej polityki i agitacji nie osią

ga się nic. Endecy obu pokoleń zawsze

prześcigną sanację w judofobji i doprowa-

dzą do tego, co wydarzyło się w Łodzi”.

Widoki sanacji według tych za-
leceń sjonistycznych nie są bardzo

pomyślne: trzeba- wyróżnić sjoni-

stów, trzeba zwalczać żywioły naro-
dowe,awzamianzatomasięo-

siągnąc „objektywne traktowanie”. 
Łukasiewicz oświadczył, iż bliższe szczegó-

lyniesą muznane iprzyrzekł zwrócićsię

telegraficznie w tej sprawi» do Min. Spraw

Zagranicznych.

| Prasa żydowske z dnia 15 czerwca do

nosi z Paryża, iż Komitet Obiony Praw Ży-

' dów w Europie środkowej i Wschodniej

* doręczył francuskiemu ministrowi spraw

|zagranicznych Barthou memorjał o sytuacji

gospodarczej Żydów w Polsce. Memorjai

jest przez sen. Justia Godarda

oraz p. Borysa Gvrewicza

Że też Żydom: nie wytłumaczą,

raz na zawsze miarodajne czynniki
iż wszelkie interwencje zagraniczne
i wszelka „opieka” zagramczna

Polską skończyły się nieodwołalnie.

Nigdy już nie wrócą czasy kontroli

naszych spraw * zagadnień przez ja-

kichś Herbertów Samuelów, a nazwi
ska Warburgów i Marshaliów wcale
nam nie imponują. O tem niech Ży-

dzi z Pelski poinformują swoich ziom

ków zagranicznych.

czego jego francuski przekiad „Pana

Tadeusza” jest napisany prozą,

„Sporządziłem to tłumaczeniedla

tych, którzy dobrze rozumieją po

chemii fizjologicznej, Warszawa, Ro
man Rencki, pfof. chorób wewnętrz
nych, Lwów.

bieżącym jeszcze ma być wybudo-
prana 500 klm. dróg bitych. Przewi 
 

O próbie przewrotu w Litwie.
Kowieński „Trimidas“ o próbie

przewrotu w: Litwie pisze, co nastę-
puje (w streszczeniwj w artykule p.
t. „Smutne wypadki”:

Jeżeli się znaleźli oficerowie, któ
rzy złamali dyscyplinę wojskową i z
bronią w ręku chcieli obalić swój le-
galny -ząd, musieli być przez kogoś
rozagitowani. Ze względu na to, że
oficerowie domagali się nietylko usu
nięcia obecnego rządu, lecz również
wskazali, kto ma być wysunięty na
jego miejsce, stuje się rzeczą dosta-
tecznic jasną, skąd agitacja ta pły-
nęła. Stare przysłowie powiada: ,,
iecit cui prodest“. Młodym ludziom
łatwo iest przewrócić w głowach.
Buntownicy chcieli uczynić Volde-
marasa dyktatorem, spodziewając
„ię, że może on czynić cuda, Jednak
Voldemaras byt dyktatorem Litwy!
w ciągu trzech lat. Czy dokonał ja-
kichś cudów? Nie należy przytem za
pominać, że wtedy sytuacja była łat-
wiejsza. niż obecnie, gdyż wtedy nie
'stniał leryzys. Międzynarodowa sy-
tuacja Litwy była bez porównania
iepsza.  Voldemaras układał się z
Folską, lecz nic nie wytargował. Sto
sunki Litwy z państwami bałtyckie-
ms znacznie się wtedy pogorszyły.

Widocznie Voldemaras zapatrywał

nów przypadło później na korzyść
| Łotyszów. Prasa łotewska stra-
! szyla wtedy Litwinów, że
włażą w bolszewickie sieci. Zaled-
wie jednak delegacja litewska wyje-
chała z Moskwy, natychmiast przy-
była delegacja iotewska i pośpiesz-
nie podpisała traktat na gorszych,
niż Litwini warunkach, 40 miljonów
przypadło na rzecz Łotyszów, zaś
Litwa nie otrzymała nic. Sowiety im-
portowały do Litwy sporo towarów,
natomiast Litwa do Sowietów  cał-
kiem mało.

Voldemaras orjentował się w kie-
runku Niemiec. Cóż jednak w ciągu
trzech lat od Niemiec uzyskał? Lite-
rainie nic. Za swe germanofilstwo
Voldemaras nie dostał absolutnie nic
pozwalając jedynie gospodarzyć ger-
manizatorom w Kłajpedzie.

| Voldemaras, skupiwszy w swych
rękach kilka tek  ministerjalnych,

| faktycznie niczego nie dokonał, O
ile finanse i gospodarka litewska

' stały dobrze, to jedynie dlatego, że
kierowali niem: ci sami ludzie, co

| dzisiaj.
| I oto znaleźli się ludzie, którzy
„nie zahamowali się przed buntem i
anarchją, by takiego człowieka po-
sadzić na tron dyktatora. Słusznie

się na małe państwa, jako na pań-| „L. Aidas" zarzuca buntownikom, iż

stwa o małem znaczeniu. Z Sowie-
tami rząd Śleżewicza zawarł dosyć

mad|korzystny układ handlowy. Sowiety

obiecały kupować w Litwie towarów

za 40 milj, litów rocznie. Voldema-

ras, pragnąc wykazać swą samodziel

ność, nie podpisywał parafowanego

układu. W ten sposób owe 40 miljo-

nie pomyśleli nad tem. co czynią.
Strzelcy litewscy nie szli i nigdy

nie pójdą po takich drogach. Kiero-
wnictwo strzelców oświadczyło, iż
jest wierne leżalnemu rządowi, Po
tej drodze kroczyć powinni wszyscy
Litwin.

Państwa Bałtyckie i niepokój Litwy
O państwach bałtyckich iich wię

kszych sąsiadach ogłasza „Lietuvos
Aidas“ nr. 124 uwagi tej treści:

Geograliczna sytuacja panstw  bałtyc-

kich szczególnie w eksponvje na niebez-

pieczeństwo zewnętrzne. Nic teżdziwnego,

że w krajach bałtyckich daje się zauważyć

szczególna troska o sprawę bezpieczeństwa.

Dwaj najwięksi sąiedzi psństw bałtyckich

tewskie przeciw Łotwie i Estonji, wskazu-

|jąc ma przyjazne stosunki tych państw z
Polską. Jednak tendencje piemieckie są na-

zbyt wyraźne, by akcja te mogła wpłynąć

na uczucia społeczeństwa litewskiego.
Ciekawe jest jednak, że według prasy

niemieckiej kampanja ta zdaje się być uzgo

dniona z pewną axcją polityczną Polski w
Nadbałtyce. Okoliczność ta :kłania do zwię

skich oraz techników i inżynierów.

Skala tych olbrzymich robót prze

widuje zatrudnienie do 50.000 osób

rocznie, г
Wzamian za tę pożyczkę, kon-

cern wierzycieiski ma uzyskać od
iządu daleko 'dącą zniżkę cła na
samochody i wozy swojej marki,

Opierając się zaś na rozmaitych

danych i spostrzeżeniach, jak ostat-

nie większe zariteresowanie się sier

rządowych saniochodami angielskie
m., a zwłaszcza „Austin'ami”, jak
również opierając się na ostatnich ro

kowaniach Polski z fimansisiami an-
pgielskimi, możnaby przypuszczać,
że pertraktacje o nową pożyczkę to

czą się właśnie z wielkim koncernem

brytyjskiego przemysłu samochodo“

wego „Austin“.
Nie przykładamy wielkiej wagi

do doniesień prasy sanacyjnej, gdyż

lansuje ona często wiadomosci,. w

interesie partyjnym. Inwestowanie

800 mslj. zł. przez konsorcjum angie:

skie jest też bardzo wątpliwe, Ekwi-
walentem dla angielskich pożyczko-
dawców miałoby być zapewnienie im
pewnego rodzaju monopolu samocho

dowego na Polskę. Samochody „Au-

stina” korzystałyby rzekomo ze spe-
cjalnych przywilejów celnych.
Rzecz zrozumiała, iż chcianoby ja-

kiegoś dopływu pieniędzy z zagrani
cy. Kłopotów z budżetem jest niema-
ło. W.takich warunkach łatwo o
takie pomysły jak projekt elektry-
fikacji kraju kapitałami Harrimana,
które przy dokładnej kontroli oka-
zaiy się szkoduwemi dla interesów
państwa. Dlatego należy mimo wszy-

stko czujnie śledzić rozwój wypad-

ków: z projektowaną pożyczką angiel
ską, Trudno sobie bowiem wyobra-
zić, aby precyzyjne samochody „Au-
stina' o bardzo delikainym montażu
mogły jeździć po naszych szosach
bez niebezpieczeństwa szybkiego
zniszczenia maszyny. Mamy już
smutne doświadczenia z umową z
„Fiatem'', Samochody te, zbyt drogie
i niedostępne do warunków na pol-
skich drogach, nie spełniły nadziei
na postęp motcryzacji kraju.

Ale przecież mimo wszystko, po-

głoski o tej tak wielkiej pożyczce,
czy o układach o nią naieży przyjmo

wać ze wszelkiemi zastrzeżeniami.

 

Usiłowania swo,e w kierunku walu- |! о J Ё k nigdy nie mieli w u- i
ty podwójnej ponowiła Ameryka na| język francuski i wypróbowany przy| trancusku, - а 1& wału Tłu|aie 58 członkami Ligi Narodów. Z tego| kszenia ostrożności i budzi pewne zastrze- Lairudniaj pratowaiża kaleka.

0 *«imej konterencji ekonomicznej w jaciel Polski. bidė szacha rakaee z: względu obok paktu L. N. najodpowied"| żenia co do oświadczeń polskich * niemiec-| gąkcja Pracy. 1, il-gie

Londynie, jednak bezskutecznie, po- Atego ze5 —— =ojest wkm jogo snejź niejszym sposobem zagwarantowania niepod| kich o braku zamiarów »gresywnych nad| piętro, pokójNr. 4) wskaże cldobra

napisał francuski minister sp RR ległości państtw bałtyckich byłaby dekla-| Bałtykiem. Z drugiej zaś strony dążenie 1 je pracownika.
nieważ W, Brytanja z góry odrzuca
wszelkie podobne pomysły, pomimo
wielkich zapasów srebra i monet
srebrnych (rupji), jakie nagromadzi-
ły się w Indjach Brytyjskich.
№ świetle monetarnej tradycji a-

merykańskiej najnowszy zabież pre-
zydenta Koosevelta traci cechę no-
wości i oryginainości, a znamiennym
jest tylko w łączności z caią polity-
ką monetarną i gospodarczą prezy-
denta. Z ogólnego stanowiska $go-
spodarczego w świecie ważna była-
by sprawa dopuszczenia w pewnej

cśraniczonej mierze srebra do syste
mów. monetarnych w charakterze
monety obiegowej, celem zatamowa-
nia drożenia złota jako waluty świa-

towej. Tę kwestję omówiłem na ła-

mach „Kurjeca” przy sposobności

konferencji londyńskiej i do niej o-
becnie powracać nie będę. Ów za-

bieg najnowszy nie ma znaczenia
międzynarodowego, jakkolwiek przy
czynić się może do zmniejszenia na-

cisku Ameryki na zapasy złota w

Europie. '
Srebro jest w systemie waluty

złotej powszechnie poszukiwane tyl-
ko_na cele monety zdawkowej, któ-

ra nie jest podstawą wartości walu-

ty. Ale także pokrycie banknotów
złotem w pewaym oznaczonym w

ustawie monetarnej stanowisku nie

jest konieczne. dla utrzymania peł-
nej wartości pieniądza obiegowego.

Główna podstawa tej wartości jest
instytu-

cji emisyjnej, a zaufanie to polega
nietylko na finansach i działalnoś-

ci samej instytucji, ale także na o-

granicznych p. Barthou, który z en-

tuzjazmem stwierdza, że bliska jest

chwila uznania „Pana Tadeusza"

przez obcych za jedno z najwięk-

szych arcydzieł literatury światowej.

Wierne, dokładne i pod wzglę-

dem literackim doskonałe opracowa

nie przekiadu Cazin'a, zdaniem mi-

nistra Barthou, pozwoli czytelniko-

wi francuskiemu zapoznać się z pięk

nem dzieła Mickiewicza.  Barthou

cytuje szereg urywków zmickiewi-

czowskiego poematu, nie szczędząc

słow najwyższego uznania.

Przedmowę ministra Barthou za-

mieściły, jako artykuł wstępny „Les

Nouvelles Litteraires",
Paul Cazin zamieścił w jednym

z ostalnich numerów „Echo de Var-

sovie' list, w którym wyjaśnia, dla-

dowego, bilansu płatniczego z finan-

sów państwowych. Gdy stosunki

gospodarcze i finansowe nie dają po-

wodu do niepokoju, można wstrzy-

mać wartość banknota ao

poziomie nawet wtedy, gdyby chwi-

lowe wypłaty banknotowe wyczerpa

ły pokrycie złotem znacznie poniżej

ustawowego minimum. Dlatego now-

sze ustawy bankowe nie zawierają

już ścisłej granicy dla kruszcowego

pokrycia banknotów. Np. ustawa z

r. 1933 którą statut Banku Polskie-

go został zmieniony, nietylkozmniej

szyłą kwote pokrycia banknotów w

złocie do wysokości 30 proc. obiegu

biletów i natychmiast płalnych zo-

bowiązań Banku, ale zwolniła od te- gólnym stanie gospodarstwa — паго- go pokrycia kwotę 100 milionów zło-

i ir iii ii

bytu. Nawet rymotwórca, nawet po-

eta, tłumacząc wiersze cudzoziem-

skie, przekształca je, zmienia. Może

on zachować jedynie to, co niektó-

rzy nazywają „muzyką wewnętrzną”

czemu ja sam osobiście narazie nie

nadaję nazwy, chyba, że sam osiągnę

ten rezultat. Widziałem oczy Fran-

cuzów. zachodzące mgłą łez przy

nielktórych stronach — i to mi wy-
starczy.

Ani słynny „biały wiersz”, który

jest potwornością w naszym języku,

ani dziecinne jakieś typograficzne

kruczki nie byłyby ocaliły duszy Pa-

na Tadeusza, gdyby >

ne, że moje pióro ma ją ic. Sądzę,

że jednak wielki Mickiewicz żyje,

dzięki mojej nędznej osobie.
Cześć Mu!"

tych (do jakiej skarb państwa ma o-

twarty w Banku bezprocentowy kre

dyt), i ułatwiła taakże emisję bank-

notów przy braku owego mineral-

nego pokrycia za opłatą zniżonego

podatkuod niepokrytej emisji i pod-

wyżka stopy dyskontowej. Postano-

wienia takie mają równorzędne zna-

czenia z dopuszczeniem srebra do

częściowego pokrycia banknotów, a

nawet są skuteczniejsze, ponieważ

pozwalają na zwiększenie emisjibez

żadnego pokrycia. :
7 tych powodów nie widzę po-

trzeby naśladowania owego zabiegu

amerykańskiego w ustawach banko-
wych Europy.

racja tych sąsiadów, w której obrecaliby oni

szanowaś niezawisłość i nietykalność tery-

torjalną panstw bałtyckich, Po tej drodze

poszły Sowiety, proponując z początku Pol-

sce, a potem Niemcom zagwarantowanie

niezawisłości państw bałtyckich. Niestety,

inicjatywa sowiecka mie znalazła ani w

Warszawie, ani w Berlinie potrzebnego e-

cha.
W związku ze znanem porozumieniem

polsko - niemieckiem z 26 stycznia, odmo-

wa polsko - niemiecka wzbudziła wątpli-

wości co do cełów polityki tych państw w

Nadbałtyce. Litwa wystosowała do Łotwy

tych państw do rozbicia politycznego Nad-
bałtyki pobudza tembardziej państwa bałty
ckie do wyzwolenia się z pod wpływów ob
cych i dążenia do wspólnej polityki, opar-
tej na wspólności interesów,

Jednocześnie pismo , Naujoji Ro-

o intrygi sąsiadów Litwy z południa
: zachodu, t. j Polskę i N'emcy,

mm O,U RO

Wyrzaczją МЕ.
Portrety burmistrzów  niemiec-

muva“ w podobnym duchu oskarża,|

 i Estonji mumorjał w sprawie zacieśnienia | kięp, z czasów Średniowiecza, usu-
współpracypaństw bałtyckich. Inicjatywa|nieto z ratusza ryskiego, na ' mocy
ta, jalkkniwiek nie skierowana przeciwżad uęhwały rady miejskiej, Prasa nie-
nemu państwu trzeciemu, została zarówno miecka z tego powodu, pisze o po-
w Warszawie jak i w Ber'inie, powitana z ,ważnem pogoszeniu się stosunków
niezadowoleniem. Wyraz tego niezadowole- niemiecko łotewskich,
miadałaprasaniemiecka | polskeorazuz-

godniona jakoby akcja dypiomatyczna tych
państw, dążących do skłócenia między so-

bą państw bałtyckich. Fałszerze żydzi
Prasa niemiecka jęła wykazywać Łot- Skazani przez sąd angielski,

wie i Estonji wsze'kie ujemne dla nich rze- LONDYN. Pat. — Sąd apelacyjny

komo następstwa zbliżenia z Litwą, a na- „odrzucił podanie oskarżonych 3 o-

wet wyraźnie śroziła tym państwom, by nie bywateli polskich Neumarka, Turka

ośmieliły się nawiązywać lego porozumie-1 Popielce, oskarżonych o fałszer=

nia, dopóki Litwa posiada Kraj Kłajpedz- stwo znaczków ubezpieczalni bry:

ki Działo się to, pomimo, że granica litew-|tyjskiej. Temsamem wyrok skazują-

sko - niemiecka jest ustałona traktatem z cy Turka i Popieca na 2 lata zwy

29 stycznia 1918 r., niezależnie od Traktatu |kłego więzienia oraz Neumarka na

Wersalskiego, oraz, że przynależność Kraju 4 |ata ciężkiego więzienia uprawo-

Kłajpedzkiego do Litwy jest zagwaranto-|MOCNił się.
wana traktatem międzynarodowym. Gdy ar dwaJolędieRodać. ad RO UA]

RozpowszechniajcieKowna odpowiedź przychylna, prasa nie-  Stanisław .Giąbiński.
! SPR

 

sły skutku i z Ta'ina i Rygi indeszia do

miecka jęła usposubiać społeczeństwo Ii-|bony jałmużnicze „Caritasu.

 

Zawieszenie Związku
Chrześć. Służby Domowej.
W, dniu 12 maja, po przeprowa-

dzonej rewizji, starostwo grodzkie w
Warszawie zawiesiło działalność
warszawskiego oddziału Polskiego
Związku Zawodowego Chrześcijań-
skiej Służby Domowej przy ul, Kre-
dytowej 14, Sąć Okręgowy, do któ-
rego decyzję tę zaskarżono, na po-
siedzeniu gospodarczem w dniu 17
maja uznai, że do rozwiązania od-
działu niema dostatecznych powo-
dów i sprawa znajduje się w tej chwi
li jeszcze w stadjum badania sądo-
wego.

Jednak obecnie starostwo grodz-
kie rozszerzyło akcję przeciwko
Związkowi, doręczając jego władzom
decyzję, zawieszającą działalność
nietylkc oddziału w Warszawie, ale
całego Związku, t. j., zarówno cent-
rali (mieszczącej się również w loka-
lu przy ul. Kredytowej 14), ja ki 26
oddziałów na prowincji, Zarządzenie
to umotywowano, podobnie jak po-
przednie, tem, że „działalność Zwią-
zku wykroczyła przeciw porządko-
wi i nosi cechy przestępstwa”, nada
jąc mu rygor natychmiastowej wyko
nalności i występując do sądu z
wnioskiem o rozwiązanie Związku.

Władze Związku, dia którego de
cyzja ta była niespodzianką wobec
tego, że w ostatnim. czasie żadnych
dalszych rewizy' i badań nie prze- prowadzono, odwołują się do Komi-
sarjatu Rządu.  
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| brzykowski.

A

w Sprawach archidjecezji.

dzie się dziś o godz. 7 wiecz, w lo-

dziennym odczyt

KRONIKA.
Wileńskie Targi Futrzane a Sowiety.) |

34 Dyrekcja I Ogólnopol-
skich Targów Futrzarskich wkro-|
czyła w okres bardzo intensywnej
pracy. Nawiązany został kontakt z,
Komisją Targową wybraną naogól-|
nopolskim Zjeździe kupców ; prze-|
mysłowców futrzarskich w War-|
szawie, której zadaniem jest współ-
działanie z Komitetem Targówwe|

DYŻURY APTEK:
Dzis w nocy dyżurują następujące

apieki:
Sukc. Mugustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef 16-31), Frumkina — ul. Nie-'
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostowskie-,
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul, Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na vrzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

wszystkich jegu poczynaniach. Rów-
nież kontynuowane są pertraktacje '
z szefem sowieckiej misji handlowej
w Polsce p. Tamarynem w sprawie
udziału Sowieiów w tegorocznych
Targach Futrzarskich. Przypuszczal-
nie jeszcze w bieżącym tygodniu na-
stąpi ze strony Sowietów delinityw- |
na odpowiedź.
 

' Teatr I muzyka
—Miejski Teat: Letni w ogrodzie po-

bernardyńsktm. Dziś i jutro » godz. 8 m. 30

wiecz. ukaże się na scenie leatru Letniego

świetna komedja muzyczna p. t. „Moja sio”

stra i ja“, która cieszy się na wszystkich

scenach europejsk:'ch dużem powodzeniem,

! dzięki beztioskieniu humorowi, nadzwyczaj
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— wyjazd Ks. Arcybiskupa
Metropolity. Wczoraj pociągiem
rannym wyjechał do „Warszawy J.
E. ks. Arcybiskup - Metropolita Jał-

Arcypasterz udał się do stolicy
Zabawi

tam kilka dni.
— Zniżki kolejowe na uro-

czystości okchedu rocznicy ke-
ronacji obrazu M. B. Ostrobram-
Skiej. W związku z obchodem Vil
rocznicy koronacji cudownego obra-
zu Matki Boskiej Ostrobramskiej —
jak wiadomo—w paczątkach lipca
odbędą się w Wilnie wielkie uro-
czystości.

Ponieważ na wspomniane uro-
czystości spodziawany jest przyjazd
wielu pielgrzymek z całej Polski,
Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka-
tolickiej uzyskał ed władz kolejo-
wych szereg zniżek dla tych piel-
gizymek i wycieczek.

Zniżk! wahają się, ed 25 proc.
do 50 i na niektórych linjach kole-
jowych do 60 proc.

SPRAWY PODATKOWE.
— Danina majątkowa. Daia

30 b. m. upływa ostateczny „termin
opłaty podatku od daniny majątko-
wej. Do końca czerwca r. b. piacą
daninę wszyscy Kupcy, przemysłow-
cy i t. p. zaliczeni do BU :

SPRAWY K OWE.
— Kentroiewanie terów na-|

iejowych. W związku z ostataiemi
wypadnami układania przeszkód na
linjach„keiejowych dyrektor P. K. P.
w Wilnie wydai šcisie gzarządzenie
kontrolowania torów kelejewych i
wzmocnienia na nich służby bezpie-
czeństwa. $

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Wydziału Ill To-

warzystwa Przyjaciół Nauk  odbę-

kaiu Seminarjum Historycznego U.
S. B. (Zamkowa 11). Na porządku

dr, MWalerjana
Charkiewicza p. t. „Sylweta biskupa
unickiego Adrjana Hołowni (1750 —
1833). RR:
— środa Laureatów Nagrody

Filomatów. Jutro odbędzie się na
uroczystej Środzie Literackiej wrę-
czenie Nagrody Literackiej un. Filo-
matów, ufundowanej przez Związek
Zaw. Literatów Tadeuszowi Łopa-
lewskiemu i Czesławowi Miłoszowi,
Wręczenia dokona prezes honorowy
Związku prof. Marjan Zdziechowski.
Odczytane będą utwory obu nagro-
dzonych poetów. Wstęp dia człon-
ków oraz wprowadzonych i zapro-
szonych gości. Stroje wizytowe. Po-
czątek o godz. 8.30 wiecz. Jutrzej-
sza Środa Literacka będzie zakończe
niem sezonu.

SPRAWY SZKOLNE.
— Na kelenje ietnie. Dia teren

Wileńszczyzny na kolonje letnie
przybyło z górą 1000 dzieci z tere
mu całej Polski a między innemi
również z Gdańska. Dzieci spędzą
lato w suchych i lesistych miejsco-
wościach.
— Nowozorżanizowana prywat-

na żeńska szkoia zawodowa Stowa-
rzyszenia „Służba Obywatelska” w
Wilnie komunikuje, że zapisy na rok
szkolny 1934-35 przyjmuje sekretar-
jat w lokalu szkoły św. Józefa — ul.
Ostrobramska 29 m. 12.

Informacje udzielane są codzien-
nie, oprócz niedziel i świąt, w godzi-
nach od 10do 13 do dnia'1 lipca rb.

ROŻNE.
— Poszukiwanie. Dom Misyjny

Zgromadzenie 5.8. Pasierek od Opa-
trzności Boskie;, — Wiktoryn pod
Lublinem poszukuje adresu obywa- |
telkiziemskiej pani Kazimierzowej
Grygorowiczowej, zamieszkalej w
okolicy Wilna. Ktoby wiedział ©
miejscu Jej pobytu prosimy niezwło-
cznie zawiadomić pod powyższym a-
dresem.

WYPADKI
FE — Ucieczka ucznia, który nie
złożył egzaminów. Uczeń gimna-
zjalny niejaki Klebeko Stanisław
(Tyzenhauzowska 4), zrozpaczony z

powodu niezłożenia egzaminów,
zbiegł z demu niewiadomo dokąd.
Rodzice zwrócill się do policji z proś-
bą o pomoc.

Zaznaczyć należy, iż jest to już
czwarty wypadek ucieczki uczniów,
którzy nie złożyli egzaminów.
Ex — Znaleziono czaszkę ludzką.
Ma ulicy Folendernia podczas za-
bawy jeden z uczniów niejaki Ku-

szelewicz znalazł czaszkę ludzką. O

wykopaniu czaszki ludzkiej powia-
domicno policję.

 

interesującej akcji i doskonołej muzyce Be-

natzky ego. Doskonała gr» całego zespołu,

z udziałeme artynów Teatru Bydgoskiego

p.p. Hanki Wańskiej i Stanisława iwańskie-

go. Režyserja W. Czengerego. Kierownic-

two muzyczne S. Czosnowskiego. Dekora-

cje W. Makojnika

— Teatr muzyczny „Lutnia'. Dziś gło-

śna premjera operetki Oskara Straussa „Bo-

haterowie', wystawianej na wszystkich sce

nach europejskich z więlkiem powodzeniem.

Operetka ta, posiadająca przepiękną mu-

zykę na tle dowcipnego libreta, według

Bernarda Shawa, tryska humorem i stwarza
mnóstwo przeróżnych komicznych sytuacji.

W „Bohaterach”, oprócz primadonny J.
Kuiczyckiej, wystąpią w rolach głównych

H. Dal, E. Łasows«a, K. Dembowski, M, Ta-

trzański, Z. Rewkowski i M. Domisławski,
który reżyserował calość przy współpracy

kapelmistrza A. Wilińskiego i baletmistrza
J. Ciesielskiego.

Początek o godz. 8,30 wiecz. Kasa czyn

na codziennie 11—9 wieęcz. bez przerwy.

Ceny letnie. Akalemicy korzystają z ulg

biletowych.
« KI ia aim oi ii о)
н

Radio Polskie Wiino.
Wiorek, dnia 19 czerwca.

11,57: Czas, 12.00: Hejnał, Kom. meteor.
Przegląd prasy. Pogadanka. 12.20: Muzyka
(płyty). Dziennik poł. 13.05: Audycja dla
dzieci. 13,20: Koncert. 13.55: „Z rynku pra-
cy'. Wiadom. eksport. Giełda roln. 16.00:
Z muzyki współczesnej (płyty). 16.30: Re-
cital fortepianowy Adeli Bayówny: Skrzyn-
ka P. K. O 17.15: Koncert solistów. 18.00:
„Poznaj Poznań” odcz. 18.15: Muzyka. 18.45:
„Mała skrzyneczka“. 1900: „Trudniejsze
wycieczki wodne' pog. 19.15: Skrzynka
muzyczna. Rozmaitości. Pog. o Funduszu
Obrony Morskiej. Wiad. sportowe. Wil.
kom. sport. Myśli wybrane. Recytacje poe-
zji. 20.12: Muzyka (płyty). 22.20: Reportaż.

Z ZA KOTAR 5TUDJO.
Tam, gdzie się drukuje nasz pieniądz pa-

pierowy ||
Ochrona papiżrów wartościowych przed

ogniem, kradzieżą i fałszerstwem stanowi

podstawę zaufania publiczaego do pienią-

dza papierowego. Dostęp do wnętrza $ma-

chu, w którym się takie papiery drukuje,
jest pilnie strzeżony. Kontakt osób pracują-

cych w wytwórni ze światem zewnętrznym

pozostaje również pod najsciślejszą strażą

1 surową kontrolą. To też tylko dzięki za-

ufaniu, jakiem cie:zy się Polskie Radjo w

społeczeństwie, raćjokronikarz uzyskał mo-

żność zwiedzenia Zakładów wytwórni, a

naczelny dyrektor tejże p. dr. Józet Neu-

man osobiście oprowadził go i pokazał wszy

stkie etapy produkcji papierów wartościo-

wych, poczynając od przeróbki masy pa-

pierowej aż do gotowego banknotu, akcji,

weksla, znaczków pocztowych, losów lote-

ryjnych i obligacyj Pożyczki Narodowej.

Ciekawy ten reportaż usłyszą radjosłucha-

cze całej Polski dzisiaj we wtorek o godz.

22-ej minut 20.

feljetony krajoznawcze
Zgodnie z zapowiedzią o rozszerzeniu

cyklu pogadanek krajoznawczych w pro-

gramie wtorkowym znajdą słuchacze dwa

feljetony na ten temat. O godz. 1% prof. Ki-

larski zwróci się ćo audytorjum radjowego

z wezwaniem „Poznaj Poznań”, * w godzi-

nę później prof. i.ucznik z Wilna omówi

„Frudniejsze wycizczki wodne”.

Koncert pianistki

Utalentowana pianistka wileńska będzie

śrała we wtorek przed m'trofonem radjo-

wym o godz. 16,30. Program obejmuje —

Mozarta „Larghetio“, Beethovena Sonata

op. 33 i Albeniza „Cordoba“,

Ofiary.
OFIARY

złożone w Administracji „Dziennika Wileń-

skiego”.
S. zł 5 dla b. nauczycielki.
N. N. gr. 50 dla najbiedniejszych.

S. Ž. zł, 3 dla najbiedniejszych.

Lewaszkiewicz zł, 10 i Wałselob zł. 5

na Polską Macierz Szkolną.

Wałselob zł. 5 «а nieuleczalnie cho-

rych.

Emerytka

dzieci.
Wałselob zł. 5 na schronisko Im. Jezus.

Karani rzemieślnicy...
Na mocy nowej ustawy przemy-

słowej, rzemiesinicy karani za nie-

stosowanie się do przepisów prawa
przemysłowego mogą być narażeni
na utrotę koncesji,

Jeśli mianowicie rzemieślnik w
ciągu trzech lat był trzykrotnie uka
rany sądownie i mimo to nowego do
puszcza się wykroczenia, będzie w

tym wypadku jako recydywista po-

zbawiony wszę'kich. uprawnień kon
cesyjnych.

rzędy przemysłowe prowadzić
będą w tym kierunku odpowiednie

rejestry.

zł 2 dla najbiedniejszych

 

BZIENNIK WILEŃSKI

Tajemnicza operacja
Kazimierz Balukiewicz (Oranže-

ryjny 6) posiadei obligację dolarową,
nabytą w Krakowie. Ostatnio otrzy-
mał powiadom'enie, iż na obliżację
jego padia wygrana w wysokości
8.000 dolarów,
domieniu © radosnej nowinie, do
Balukiewicza zgłosiło się dwóch
osobników, którzy przedstawili się
jako agenci

| stwa bankowego i zażądali okazania
losu.

Po stwierdzeniu rzekomi agenci
zaakceptowali !os i stwierdzili jego
autentyczność. Uradowany Balukie-
wicz zaprosił egentów Go jednej z

Wileński Sąd Apelacyjny roz-
ważał sprawę naczelnika więzienia!
w Brześciu nad Bugiem, Jana Mor-.
dasa Zielińskiego, oskarżonego o.
wyzyskiwanie więźniów w celu
osiągnięcia osobistych korzyści. |

Pewnego razu policjant zauważył
na ulicy kobietę, która, jak mu było.
wiadomo, musiała w tym czasie sie-|
dzieć w więzieniu. Zatrzymał ją i.

Przed sądem okr. w Toruniu od-
będzie się jedyna w swoim rodzaju
sprawa polskich piratów morskich.
Na ławie oskarżonych zasiądzie pię-
ciu rozbójników morskich 7 Antonim
Pyżźlem na czele.

Z końcem 1932 r. Pyżel zorgani-
zował bandę rabusiów, którzy przy
pomocy motorówki, należącej do Py
żla napadali na łodzie rybackie, bę
dące na pełnem morzu i odbierali ry
bakom catodzienny połów, przeno-
sząc žo na swó: statek. Gdy napady
stały się zbyt częste, ludność rybac-
ka postanowiła na własną rękę ubez
pieczyć się od napastników, Łodzie
wyjeżdżające na połów, były zawsze
strzeżone przez pomocnicze łodzie,
krążące w pobliżu. Załoga łodzi ry-
backich wyjeżdżała na morze uzbro
jona. Dzięki tym środkom ostrożno-
ści, bandytów n:orskich spotkał razu
pewnego przykry zawód. Podczas je
dnego z napadów zostali odparci i
stracili jednego członka bandy, któ

W] dzień po zawia-'

szczęśliwego towarzy- |

 ry postizelony w piersi wpadł do mo
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Bukareszt, w czerwcu.
Chociaz wszystkie koła rumuń-

skie przewidywały, że rozwój sytu-
acji międzynarodowej doprowadzi
do uznania Rosji sowieckiej ze stro-
ny Rumunji, przecież wiadomość o
nawiązaniu stosunków dypiomatycz-
nych pomiędzy Rumunją a Rosją po-

działała tu jako sensacja. Przypisać
to należy w pewnej mierze, że akt
uznania Rosji sowieckiej rownocześ-
nie rozwiązuje kwestję bessarabską.

Cała prasa rumuńska poświęciła fak

towi uznania Rosji sowieckiej całe
stronice, a poszczeżólne pisma roz-

pisały ankiety wśród polityków i

dyplomatów. Niemal wszystkie pis-

ma wiiają uznanie Rosji sowieckiej
przychylnie. „Vitorul”, pismo rządo-'
we, pisze, że uznanie Rosji sowiec-'
kiej jest doniostem wydarzeniem dy-'
plomatecznem, które przyczyni się
do konsolidacji pokoju a dla Rumunj;
samej oznacza wzmocnienie jej sta-

nowissa na terenie międzynarodo-

wym. Kierownicy Małej Ententy do-
konali wielkiego dzieła dla pokoju
europe'skiego — pisze wspomniane
pismo — Państwa Małej Ententy da-
ły dowód, że uprawiają politykę po-
kojową, zmierzającą do zapewnienia
pokoju wszystkim narodom .

Niezależny dziennik „Lupta” za-
mieszcza obszerny artykuł swego re
daktora naczelnego, który powiada,
że nawiązanie stosunków z Rosją
może pocieszyć wszystkich przyja-
ciół pokoju, bowiem oznacza ono
konsolidację pokoju europejskiego i
wielki krok w kierunku odbudowy
życia gospodarczego. Dla Rumunji
jest porozumienie nadzwyczaj ważne
bowiem w czasie, kiedy w londyń-
skiej konwenc; o nieagresji mówi
się o „,terytorjach pod autorytetem

ż obligacją dolarową.
rertauracyj przy ul. Królewskiej,
gdzie uraczył ich sutą kolacją. Pod-
czas pijatyki jeden z agentów zażą-
dał okazania losu, a gdy Balukie-
wicz spełnił prośbę, rzekomy agent
zniszczył na drobne kawałki obli-
gację. Powstał oczywiście nieopisa-
ny hałas, w trakcie którego rzekomi
agenci zbieśli.

Poszkodowany Balukiewicz do-
niósł o tem policji, która zarządziła
poszukiwanią za sprawcami . oszu-
stami. Zachodzi podejrzenie, iż oszu-|
ści zniszczyli fikcyjną obliżację, zaś
wygraną przywłaszczyli sobie, ce-
lem podjęcia wysokiej wygranej.

Kucharka aresztantka doprowadziła
naczelnika więzienia.. do więzienia.

odprowadził do Komisarjatu, gdzie
wyjaśniło się, że aresztantka ta była
zatrudniona, jako kucharka naczelni
ka Mordasa-Zielińskiego 1 codzien-
nie wychodziłą na miasto po zakupy.

Sąd Okręgowy w Brześciu ska-
zał Zielińskiegc na 6 miesięcy wię-
zienia. Sąd Apetacyjny w Wilnie ka-
rę tę zatwierdził, zawieszając jej
wykonanie na irzy lata,

Piraci morscy na wybrzeżu poiskiem.
rza. Po tej nauczce piraci nie odwa-
żali się już nigdy napadać na ryba-
ków, upatrywali sobie natomiast wy
cieczkowiczów, którzy zapuszczali
się na morze z przewoźnikiem

Tych wycieczkowiczów bandyci
napadali w biały dzień i pod groźbą
wywrócenia łodzi rabowali wszyst-,
kie kosztowności i pieniądze, jakie
niefortunni amatorzy morskiej wy-
cieczki posiadali przy sobie. Podczas
jednego z takicz napadów, ranny 20-
stał w rękę i głowę zagraniczny tu-
rysta Oskar Dornberg, który ośmie-
lił się stawić opór bandytom. Dziel-
ny cudzcziemiec nie stracił jednak
przytomności i oddaliwszy się nieco
od bandyckiej motorówki, zaczął pra
żyć bandytów ogniem rewolwero-
wym. Jedna z kul uszkodziłą kurbu-
rator łodzi i piraci nie mogli się odda
lić, Niebawem przybyła motorówka
policyjna, zaaiarmowana strzałami.
Bandytów ujęto i osadzono w więzie
niu w Wejherowie, skąd przewiezie
ni będa na rozprawę do Torunia.

Pozostałe losy są jeszcze do nabycia u niektórych kolektorów.

Po uznaniu Rosji Sowiechiej de jue.
(Korespondencja własna).

munji nad całem jej dzisiejszem te-
rytorjum. W ten sposób zwiększyło
się od podstaw bezpieczeństwa nie-
tyiko na wschodzie Europy, ale i w
innych częściach tego kontynentu,
bowiem stopięśdziesięcio miljonowy
naród Rosji sowieckie, przeniósł się
swą orjentacją do obozu antyrewiz-
jonistycznego. Nawiązanie  stosun-
ków dyplomatycznych pomiędzy Ma
łą Emtentą i Rosją sowiecką jest za-
powiedzią wstąpienia Rosji do Lig.
Narodów, co również wielce przy-
czyni się do utrwalenia dzisiejszego

porządku.

„Adeverul“ dowodzi, że od roz-
mów: pomiędzy Litwinowem a Titu-
lescu w Genewie w maju 1733 r. w
sprawie definicji napastnika a zwłasz
cza od podpisania paktu o nieagre-
sji pomiędzy Małą Enientą a Rosją
stało się jasnem, że Rosja stanąła
przeciwko rewizji trakiatów poko-
jowych i że to doprowadzi do ściślej
szego zbliżenia Tak się stało i obec-
nie. Sowiety źwaraniują pełny re-
spekt dla suwerenności swych part-
nerów i wyrzeały się propagandy.
„Universul'* określa uznanie Sowie-
tów jako zdarzenie doniosie dla Eu-
rojy. W ankiecie, w kićrej wzięli u-
dział przedstawiciele świata poli-
tycznego i dypiomatycznego, docho-

dzi do wniosku że front pokoju, o-
bejmujący Francję, Małą Ententę,
Polskę, Porozumienie Bałkańskie,
Rosję sowiecką i Turcję, został u-
skuteczniony i że to doprowadzi do
wyjaśnienia nietylko politycznej, ale
i gospodarczej sytuacji w Euromie.

Organ profesora Jorgi „Neamul
Romariesc' pisze, że wymiana listów
w Genewie jes: aktem wielkiej do-
niosłości międzynarodowej, chociaż
szczerość Sowietów należy brać z rządu rumuńskiego” akt uznania Ro- rezerwą. Dla Ramunji akt ten ozna-

sji zapewnia pełną suwerenność Ro- | cza,wielką gwarancję. Jeżeli Sowie-

/'©©©00000900006

Najskuteczniejwaikę
z żebractwem można prowa"

dzić za pomocą bonów
Jatmuźniczych „Caritas”.

Kiedy wybory
Sprawa terminu wyborow samo-

rządowych w Warszawie nie jest
|jeszcze zdecydowana. Z ustawy sa-
'morządowej, nakazującej rozpisanie
wyborów miejskich nie później, niż w
rok od jej wejścia w zycie, i z regu-
laminu wyborczego, zak.eślającego
termin 40-dniowy dla przeprowadze-
nia akcji wyborczej, wynikałoby, że
wybory w Warszawie powinny być
zarządzone przed 13 lipca, a głoso-
wanie musiałoby się odbyć najpóź-

j niej 19 sierpnia.

Ale nie trzeba zapominać, że
rząd na podstawie pełnomocnictw
może zmienić przepis ustawy, doty-
czący terminu wyborow. Niewiado-
mo na razie, czy to nastąpi. £ przygo
towań magistraiu i komisarjatu rzą-

| du możnaby wnosić, że—nie, choć z
| drugiej strony sierpień, miesiąc urlo-
pów urzędniczych, wydaje się ter-

! minem niezbyt xorzysinym dią stron
| nictwa, liczącego — mniej lub wię-
' cej tratnie — na głosy urzędnicze.

| Warszawa, jako siedziba licznych
' urzędów cywilnych i wojskowych, a
| także przedsiębiorstw i monopoli
państwowych, była dotąd twierdzą

| obozu rządowego. W, wyborach sej-
| mowych w r. 1930 B.B, zdobył tutaj

 
j połowę mandatów (7 na 14), z dru-
giej połowy 3 mandaty uzyskało
Stronnictwo Narodowe, 2 żydzi, a po
jeanym P P.S. i komuniści. Próba sił
będzie polegała na tem, czy i o ile
głosy poszczególnych uczestników
walki wyborczej, w porównaniu z
wyborami sejmowemi z przed 4 lat,
wzrosną lub zmaleją.

Nie można się bawić w ryzykow-
ne, bo często zawodne, wróżby co do
wyniku nadchodzących wyborów.
Kampanja wyborcza jest właściwie
dopiero w powijakach, a przecież
jeśli gdzie, to przedewszystkiem w
kapryśnym grorie Syreny, przebieg
je; będzie miał niemałe znaczenie
dla wyniku głosowania. Nie zapu- 

iai a 4 DA) bi AE D ADA

DZIŚ
ROZPOCZYNA SIĘ CIĄGNIENIE lej KLASY

30-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ

JEŻELI JESZCZE NIE NABYŁEŚ LOSU, TO ŚPIESZ SIĘ!

GŁÓWNA GQYGRANA 100,000 ZŁOTYCH
PRZYPADA NA OSTATNI DZIEŃ CIĄGNIENIA LOSU, TO JEST w PIĄTEK, 22 b. m.
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ty postępować będą tak jak mówią,
może to oznaczać zagajenie nowej,
szczęśliwszej epoki w życiu państw
w Europie południowej, wschodniej
i srodkowej, nad którą aż dotych-
czas unosiły się czarne chmury.

związku z nawiązaniem sto-
sunków dyplomatycznych pomiędzy
Rumunją a Rosją sowiecką w kołach
gospodarczych zapanowało pewne
ożywienie. Dyskutowana jest prze-
dewszystkiem kwestja odnowienia
żeglugi na Dniestrze i kwestja kon-
suiatów,  Weaług nadesłanych do
Bukaresztu wiadomości, rada komi-
sarzy ludowych postanowiła założyć
w Rumunji trzy konsulaty sowieckie,
a mianowicie w Kiszyniewie, Czer-
niowicach į Jassach. Rumunja nato-
miast narazie będzie miala w Rosji
tylko dwa konsulaty, w Tyraspolu i
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"w _Warszawie.,
szczając się tedy zbytnio w dosyć

| jeszcze ciemną przysziość, ograni-

| czymy się do pobieżnego naszkico-

wania układu sił tak, jak Ga się ©-
becnie przedstawia.

Nie trudno zacząć od stwierdze-

nia, że podobnie jak i w całym kra-

ju, tak 1 w stolicy wyścig wyborczy

rozegra się między „sapacją a obo-

zem narodowymi Inni współzawodni

cy będą walczyć tylko o utrzymanie

stanu posiadania, a i to mie przyjdzie
im tak łatwo.

Od r. 1930 na froncie między „sa*

nacją” a narodowcami dokonaio się

pewne przesunięcie sii, ktore zasłu-

guje ua baczniejszą uwagę. Obóz

„sanacyjny powiększył nieco swoje

wpływy wśród wiaścicieli domów, a

ostatnio także wśród rzemieślników.

Z łatwo zrozumiałych powodów „ś0-

spodarczych” Towarzystwo — Кле-

mieślników Chrześcijan po śmierci

swego prezesa $ р.Marjaūskiego, po

sła Warszawy z listy narodowej,

przeprowadzito się na podwórko „sa

nacji” i zadeklarowało gotowość do

„współpracy z zządem”. (W obu wy-

padkach mamy do czynienia raczej

z przemyślną polityką nielicznych

mcenerów, a nie z nastrojami szero-

kich kół zarówno właścicieli domów

jak i rzemieślników, usposobionych
narodowo — jednak niema powódu

ukrywać tych faktów, które „sana-

cja” słusznie może zaliczyć do swo-

ich sukcesów.

Poniesione z tego powodu, nie-

zbyt zresztą wielkie, straty poweto-

wali sebie sowicie narodowcy potęż

nym wzrostem wpływów w masach

robotniczych i  drobnomieszczań-
skich. Prąd, porywający te masy w

stronę obozu narodowego, jest już

obecnie bardzo silny 1 moze w atmo-

słerze walki wyborczej nabrać siły

żywiotowej. Płynie on zewszystkich

| stron: od „sanacji” i chadecji, od

P. P. S. i — nawet — od t. zw. ko-

munistów (dodajemy te dwie litery

„t zw. bo trudno uważać za

prawdziwego komunistę robotni-

ka polskiego, wciągnię'ego podstęp"

nie do kierowanych przez komuni-

stów związków zawodowych).
Jeśli dodamy do tego, że „Lew-

jatan', będący przedstawicielem

wielkiego kapitału (przeważnie ob-

cego), zadeklarował specjalną uchwa

łę, że przy nadchodzących wyborach

swoje głosy i wpływy rzuci naszalę

obozu „sanacyjsego', — to obraz sy-

tuacji stanie się dosyć wyraźny.

Przedstawia się ona w ten sposób,

że — pomijamy świadomie urzędni-

ków i wojsko — za „sanacją” stoją
t zw. „wyższe” sfery społeczne i go-

spodarcze, natomiast „szłowiek śred

ni” i bardzo wielu mniej niż śred-

nich znajdują się w szeregach naro-

dowych.

"Taki jest w ogólnym zarysie u-

kład sił w przededniu batalji, która

będzie mieć doriosłe znaczenie nie-

tylko dla samorządu stolicy. .

Zemsta ukraińców.
Z Sambora donoszą: We wsi Wo-

łoszka doszło do powazniejszych za-
targów między ludnością ukraińską

a polską. Polscy czionkowie rady

gminnej nie chcieli głosować za pro

testem, zgłoszonym przez ukraińców

przeciwko zarządzeniu starosty w

sprawie sypania bez zezwolenia
władz tak zwanych symbolicznych

mogił. ; z

Ukraińcy dokonali nocy następnej

dotkliwego aktu zemsty: zniszczone

zostały zasiewy wszystkich miejsco"
wych gospodarzy Polaków; straty
są olbrzymie.

W tejże ws: od diuższeżo czasu
juz ukraińcy prowadzą wrogą agita-
cję przeciwko Polakom. Agitacja ta
doprowadziła m. in, do tego, że
wszyscy chłopi ruscy, ożenieni z Pol

kami, pobili swoje żony do nieprzy-

tomności. Odesie M. K.

Z imicjatywy komisarza dla spraw
wojskowych Woroszyiowa, - sztab
armji czerwonej rozpoczął przygoto-
wanie dy wydanią dokumentów woj-
ny światowej. Dla opiacowania ar-
chiwalnych dokumentów  pozyskani
zostali wybitni znawcy wojskowi.
przygotowywanej publikacjj opisane
będą: operacja wschodnio-pruska,

iicji operacja warszawska, operacja
łódzka. Dokumenty odnoszące się do
tych fragmentów wojny światowej
zostały już opracowane i przygoto-
wane do druku. Obecnie przygoto-
wywany jest materjał odnoszący się
do roku 1915. „Historja wojny świa-
towej”, wydana przez rosyjski sztab
generelny, obe;smować będzie: ope-
racje galicyjskie wiosną 1915 r., o- perację święciańską, cofanie się

SZLEEE ITUOSSTEPNN ISTNTOCDZÓZÓÓZÓS

Rosja wyda historię wolny światowej,
wojsk rosyjskich z Polski w czerwcu
i sierpniu 1915 operację lwowską,
operację częstochowsko - krakow-
ską, walki na Dniestrem i Prutem w.
maju — sierpniu 1915 i blokadę
Przemyśla. Historja wojny światowej

W), w oświetleniu rosyjskiem wyjdzie w

| dwunastu tomach. Opisane w niej
będą również

wkroczenie wojsk rosyjskich do Ga-; m in. przełamanie frantu galicyj-
walki w roku 1916,

skiego przez generała Brusiłowa, ©-
peracje pod Baranowiczami, opera-
cje woisk rosyjskich na froncie ru-
muńskim, obrora dostępu do Piotro-
grodu i +, d.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11 :

ой 11 —3 1 od 6—8 wiecz.

  



Z KR
Odnalezienie zwłok
BARANOWICZE (Pat.) Z iaicja-

tywy Powiatowego Komitetu Regjo-
nalnego w Baranowiczach w swoim
czasie został wyłoniony z pośród
czynnika obywatelskiego miejscowy
komitet „odnalezienia zwłok š. p.
Tadeusza Reytana. Prace Komitetu
osiągnęły zamierzony cel i prochy
$. p. Reytana zostały odaalezione,
jak to stwierdziiy badania antropo-
logiczne i komisyjne. Jednym z naj-
poważniejszych argumentów prze-
rmmawiających zą tem, że odnalezione
prochy są prochami Ś. p. Tadeusza
Reytana jest forma budowy czaszki.
Komisja porządkuje obecnie zdoby-
ty materjał celem przekazanią od-
neśnym władzom dla daiszych czyn-
ności.

AJU.
kiej w obacności specjalnej komisji
dokonnno przeniesienia odnalezio-
nych prochów Tadeusza Reytana do
urny wykonanej z dębów rodzinnych
iasów. „Reytanów”. Urnę tę opieczę-
tował pieczęcią urzędową Starosta
baranowicki, Neugebauer, poczem
umieszczono ją w krypcie mu owa-
nej w miejscowej kaplicy. Przy ak-
cie tym poza komisją byii obecni z
rodziny Tadeusza Reytana—hr. Hen-
ryk Grabowski i Alicja Reytanowa.

Nalezy nadmieaić,iż w maj. Hro-
szówka znajduje się w sianie zapu
szczonym oficynka w której spędzi
ostatnie lata i popełnił samobojstwo
Tadeusz Reytan. Konserwacja tego
budynku będzie troską kompeten
tnych czynników. W maj. Hroszówki gm. lachowic-

Sekta baptystów.
W b. r. od sekty baptystów na

terenie powiatów: dzišnieūskiego,
postawskiego, mołodeczańskiego i
wilejskiego oderwało się przeszło
1000 osób, które jeszcze w ub roku
były gorącymi zwolennikami sekty.

(W związku z tem kilka domów
modlitwy w tych powiatach uległo,
kompletnej likwidacji, zaś około 10
domów modlitwy zostanie nieba-
wem zamkniętych.

Wpływy baptystów zmalały do
tego stopnia, iż w ciągu ostatniego
miesiąca mie zanotowano żadnego
wypadku _— przystąpienia  noweżo
członka do sekty, ani zanotowano
wypadku noweżo chrztu.

Pożar na stacji Stasiły.
WILNO-TROKI. Na placu ma-,

terjałów leśnych przy st. kol, Stasi-
ły, powstał pożar, skutkieiaktórego |
spaliło się 200 ;ntr. papierówki i 40
metrów drzewa opałowego, na szko-
dę Szapiro Dawida. Poszkodowany
oblicza straty na 2.300 zł. Pożar po-
wstał od zapalonego ogniska,

Pożar we wsi Wołodźki.
DZISNA. We wsi Wołodźki, gm.

porpliskiej w zabudowaniach Pola-
nina Antoniego wybuchł pożar, któ-
ry następnie przeniósł się na sąsied-
nie zabudowania. Ogółem spłonęło
7 gospoaarstw Straty. wynoszą
15.000 zł. Przyczyny pożaru nie
ustalono. :

Brat z siekierą na brata.
IWILNO-TROKI. We wsi Szkla-

ry, gminy rudziskiej, pomiędzy brać-
mi Aleksandren., lat 29, a Wincen-

BKAS oi,ONTO TRO AI a ii

Dziš premjera. Wielk! przebój, efektowne tańce, czarowne „Romanse Cyg'ńskie"

zemsta Cyganki
Brygidy Helm '*xsaura.7

„RÓŻOWY WALE". 1) Prolog—wyk. ca-
charakterystyczny —  

przez
piękną d i

do szczęcia
Puder Abarid chroni i pielęg-
nuje Pani cerę, czyniąc z Niej
zawsze ładną kobietę. Napew-
mo zawsze pamiętać Pani
będzie o znakomi pudrze
Abarid, który dał Pani piękną
cerę i zapewnił powodzenie
i szczęście w życiu.   
 

H. DAWBOR.

Przyjaciele.
— (o?! Co takiego?!
Stokowski drżącą ręką  ścisnął

słuchawkę teleionu, Zimny pot wy-
stąpił mu na czole. To mówił dyżur-
ny oficer z lotniska na Mokotowie.
— Potez IV, wysiany z Lidy do

Warszawy, pilo:owany przez porucz
nika Haindla, pod samą Warszawą
uległ katastrofie. Przyczyna niewia
doma. Pilot ranny. Dalszych szcze-
gółów narazie nie posiadamy. Ze-
chce pan, panie poruczniku, poje-
chać natychmiast po rannego kole-
śę. Adres na lotnisku.

Nie zdążył zapiąć kuriki. Wy-
biegł z czapką w ręku na schody.
Na ulicy, śpiesząc do przystanku
taksówek, woztrącił przechodniów.
Szoferowi rzucił przez zac śnięte zę-

by kierunek jazdy i opadł prawie bez
silny na siedzenie auta.

Haindl — Tadek Haindi! Bože!
Ranny — Może już nie żyje — Może
stan „beznadziejny“.... Ala w takim

   

 

 

tym, lat 33, Urbanowiczami, powsta-
ła sprzeczka na tle podziału ma-
jątku. W rezultacie rozwinęła się
bójka, w czasie której Urbanowicz
Wincenty uderzył ostrzem siekiery
w lewą szczękę swego brata, prze-
cinając mu tętnicę, Stan Urbanowi-
cza Aleksandra jest ciężki,

Mieszkaniec Wiina zabity
| w Michaliszkach.
| - WILNO-TROKI. W, piwiarni, na-
leżącej do Świrskiej Lei w Micha-
liszkach, znaleziono nieznanego
mężczyznę w stanie nieprzytomnym.
„Lekarz stwierdził silne pobicie w

okolicy prawego ucha i krwotok.
Ranny, nie odzyskawszy przytomno-
ści, zmarł. Ustalono, że zmarłym jest
Krupowicz Wiktor, mieszkaniec
Wilna (Wiwulsiiego 22), który pra-

' cował przy budowie drogi Wilno —
Kobylnik. Sprawców pobicia narazie
nie odnaleziono.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze

oxólniki olakaty, bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44.

©06©0860656666

ty w boty jałmożnicje „„Carilasa““

—

Do „Kurjera Poznanskiego“  do-
noszą z Bydgoszczy:

w Bydgoszczy, zasłużony już na po-
lu sportowem Pomorski Automobil-
klub organizuje w końcu czerwca

kazania braterskiej sympatji i hołdu
Pomorza dla Wilna. Frzygotowuje
się album z ilustracjami wszystkich
większych miast pomorskich oraz z
podpisami zarządów miejskich, orga
nizacyj sportowych, społecznych itd.
Album zawiezie Wilnu komandor
rajdu, inż. Stulgiński.

Udział w wycieczce biorą auto-
mobiliści z całego Pomorza, jak ró-
wnież pewna ilość członków Auto-
mobilklubu Poznańskieżo i Śląskie-
go. Maszyny wyruszają w daleką dro
śę, począwszy ©d środy 27 do piątku
29 czerwca. Każdy z samochodów
wybierać może drogę według uzna-
nia jego właściciela, Punki zborny
dla wszystkichuczestników rajdu wy
znaczono na godz. 8 rano w niedzielę
1 lipca ra szosie Land warowo—Wil-
no. poczem nastąpi gremjainy wjazd
do pięknego grodu Giedymina.

Na przyjęcie automobiiistćw za-
chodniej Polski przygotowuje się Wii
no w sposób uroczysty. To też spo-
dziewać się na.eży, że wielu z nich
pozostanie przez parę dni, ażeby do-
kładnie zwiedzić to muzeum pamią-
tek architektonicznych, jakiem jest
Wilno.

MECZ POLSKA—WŁOCHY
RZYM, (Pat.) — We Fiorencji ro

zegrany został wobec wielotysiącz-
nego tłumu, międzypaństwowy mecz
lekkoatletyczny Polska — Włochy.
Zwycięstwo odniosła reprezentacja
włoska w stosunku 69:51.

Techniczne wyniki zawodów by-
ły następujące:
Rzut oszczepem: 1) Spazzaii 57,59,

2) Turczyk 56,17, 3) Pławczyk 54,52.
Skok w dal. 1) Nowak 7,38 (re-

kord polski pobity), 2) Masali 7,20,
3) Sikorski 7,10.

Rzut kulą: 1) Heljasz 15,27, 2)

Bonencini 14,05, 3) Siedlecki 13,96.
110 mtr. przez płotki: 1) Kaldana

15,3, 2) Nowosielski 15,6.
100 mtr. 1) Deblas 10,8, na trze-

cim miejscu jest Trojanowski.
1500 mir.: 1) Beccali 3.57,2, 2)

Ceracki 5.58,2, 3) Sidorowicz 4.02,7,
4) Kužmicki 4.15,9.

Skok wzwyž: 1) Delti 181, 2) Pła-
wczyk również 181, 3) Kioden 180,
4) Chmiel 180. już zaopatrzyłeń Sie? 

 

KINO-REWJA

„COLOSSEUM
OSTROBRAMSKA 5

НОГ Na ekranie: Na žąd

zespolu

Dziś całkowita zmiaaa programu.

Tańce. Skecze. Na scenie: WIELKA REWJA p. t.

przebojowa komsdja rewjowa p. t

400 mtr, przez płotki: 1) Facceli

w genjalnej kreacji niezapomniaaej kró:

lowej ekranu. władezyni serc ludzkich

scenie. całkowicie nowy progr=m Rewjowy p, t.

Rz 2) Wala analelski-E Londonówna, 5) Humorukraiński duet

Kaczarowacy, 4) Ja nie jestem winna—„Ach te baby” — Grzybowska, 5) Fox trett—Trlo Grey

wielką imprezę automobilową dla o-|

 

SPORT
HOŁD POMORZA LLA WILNA 55,2, 2) Kostrzewski 56,9, na czwar- | załodze łodzi podwodnej,

tem miejscu Haszewska 58,1.
400 mtr.: 1) Rabablino 50, 2) Bi-

charski.
Rzut dyskiem: 1) Obergier 44,895, I

3) Heljasz 42,98, 4) Siedlecki 41,315.
Troiskok: 1i Łucki 14,18, 4) Si-

korski 14,05.
5.000 mtr.: 1, Kusociński 15.09,06,

2) Lippi 15.18,6

ZYGZAKL
— Walasiewiczówna  siartować

będzie 23 i 24 bm, w Warszawie na
zawodach międzynarodowych o mi-
strzostwo Warszawy. W zawodach
tych startować będą zawodnicy -nie-
mieccy: Gillme;ster — 100 mtr. 10,6,
Rothbar — 800 mtr. 1 min, 56 sek,
i Fechner na 5000 mtr. — 32 min,
10 sek
— Jutro w Warszawie rozpoczną

się szermiercze mistrzostwa Europy.
Pierwsza do Wiurszawy przybyła re-
prezentacja Węgier.
— W Warszawie startować bę-

dzie jutro znany kolarz Polski Sza-
mota, który jest reklamowany jako

swoje starty. Zachodzi więc pyta-
| nie, komu to zależy na sztucznej re-
„klamie Szamoiy Zobaczymy zresz-
jtą co en pokaże ciekawego w War-
szawie na Dynesach.
— Najwięce: szans na zdobycie

| pierwszego mie,sca w wyścigu kolar
skim 0 mistrzostwo województwa
wileńskiego ma Jasiński z Ogniska
K. P. W, Zawody odbędą się w naj-
bliższą niedzielę na szosie grodzień-
skiej,

— Lotnik sowiecki Simonow u-
stanowił piękny rekord szybowco-
wy, który wynosi 35 godz. 11 min.

Do Europy przybędzie nieba-
wem reprezentacja lekkoatletyczna
Japonji. Reprezentacja ta spotka
się z szeregiem najsilniejszych repre
zentacji państwowych Europy.
— Niemiecka lekkoatletka Flei-

scher uzyskała ostatnio szereg pię-
knych wyników i tak: oszczep 38,40,
kula 11,35, dysk 34,92.
— Przed meczem bokserskim

Niemcy—Polska reprezentacja bok-

 

„|serska Niemiec walczyć będzie z re-
prezentacją Włoch. Mecz z Polską
odbędzie się w listopadzie.
— Na szlaku Leningrad—Baku

odbędzie się raid wioślarski syste-
mem wodnym Wołgą i morzem Ka-
spijskiem. Tras: wynosi 1500 klm.
— Kontrymowiczówna ma jako- 

6) Arcyzabavna aktėwka p. t. „Chelalem tebie—wo'alem sobie“ grają Grzybowsks, Jai

Borski, 7) Różowy wal<"—f:nał z udzielam

Spiew. Humor

sława Gozdawy-Golebiowsklego,
anie publiczności

Ziegfelda.

«Z Całego Serca»
Marty Popielewskiej i Seweryna Orilcza.

„Urwis z Hiszpanii” ©CANTOR i 1000 pięknych dziewcząt

Ceny bil tów od 54 gr. Począ'ek seansów: o godz. 4, ostatni o g. 10,30.

całego zespołu CENY Оз

duetu Cesarskich,

rol. gł. słynny komik

czołowy kolarz Europy. Dziwna je-,
dnak rzecz, że ten „czołowy kolarz
zawsze przegrywa wszystkie niemal

 

z udzlsłem Niny Biel cz,

Pierwszy teatr telewizyjny.
Czytelnicy Verne'żo pasniętają z

į pewnošcią fantastyczną opowieść o
obserwu-

' jącej na rozpiętem płólnie zdarzenia
' rozgrywające się na ziemi. Fanta-'

Mający sworą siedzibę centralną | niakowski 50,3, czwarte miejsce Ku-; zje... a przecież rzeczywistość dzisiej
|sza przekracza ramy  najśmielszej
fantazji powieściopisarza. Łodzie
podwodne, — toż to dzis nieodzowny
sprzęt wojenny!

Od kilku tygodni wre gorączko-
wa praca nad zoudowaniem i zmon-
towaniem w Blackpole pierwszego
tetatru na świecie,

W, wielkiej sali, obliczonej na 3
tysiące osób, na srebrnym ekranie
reprodukowane będą wszystkie cie-
kawe i waźniejsze wydarzenia, roz-
grywające się *ównocześnie, w tej
samej chwili, ua terenie Wielkiej
Brytanji.

Nie ulega wątpliwości, że otwar-
cie tego telewizyjnego teatru będzie
miało o wiele ionioślejsze znaczenie,
niż otwarcie pierwszego kina, nie-
mego czy dźwiękowego.

Urządzenie teatru telewizyjnego,
oparte jest na znanych właściwoś-
ciach komórki selenowej, która za-
leżnie od intensywności naświetlania
przewodzi słabiej lub silniej prąd ele

 
ktryczny,

Cała aparatura jest niesłychan-
nie kosztowna i precyzyjna, — dla-

by zmienić barwy klubowe, przecho
dząc z AZS, wileńskiego do Ogniska
K. P. W.
— Kolarze polscy nie wezmą w

tym roku udziału w wyścigu Tour
de Hongrie. Wyjazd został odwo-
łany z powodu przeprowadzania tre-
ningów przez naszych zawodników
do meczu Berlin—Warszawa.
—Słynny miotacz czeski Douda

uzyskał ostatnio piękny wynik w
pchnięciu kulą 15 mtr. 49 ctm.
— W tych dniach do Wilna ma

przyjechać rowerem mistrzyni Pol-
ski nart Stasze!-Polankówna, która
zwiedzając Polskę rowerem wystar-
towała juz z Warszawy, udając się|
do Wilna.

—W Lublinie została otwarta
pływalnia, W] zorganizowanych za-
wodach wzięło udział 200 pływaków.
— W tabeli piłkarskich rozgry-

wek o mistrzostwo Ligi prowadzi
obecnie Ruch mając 13 pkt. przed
Wisłą 10 pkt., Cracovią 10 pkt, Ł.
K. S. 10 pkt., Garbarnią, Polonią, Po
gonią, Legją, Wartą, Strzelcem, War
szawianką ; Podgórzem.
— Półtorak z Jagielloni prze-

biegł 10,000 mtr. w czasie 33,24, a
Strzałkowski na 5000 mtr. zrobił
czas 15,45 sek.   

JEŻELI

30 LOT.

nowski,

Stani

EDDIE

Centrals: Warszawa,

 

został
stworzony |ИЛ „

Cadziennie PO CENACH POPULARNYCH od 25 gros

TAJEMNE
Wkrótce Kobleta-wamp Helene Vinson oraz p

MANS SEK

 

 

EMJERA. Bardziej sensaayjna niż możecis sobie

sz beze film dobypea który ma największe powodzenie na wszystkich exranach świata.

IEA) „ZEMSTA DOKTORA
W rel gl. WARNER OLAND
eny zniżone od 25 gr. Seanse: 4, 6, 8 I 10 20.

 

Mieszkania |

„1 pokojei
POKÓJ duży, słoneczny,
umeblowany lub nie, z
wygodami do wynajęcia. 

żeby tylko żył — co zechce — nie pytając, do wnęlrzna małego

wszystko... Boże — prędzej —prę- | mieszkania. Kioś wyszedi na jego

dzej!! | spotkanie. Komendant najbliższego

Szofer odwraca się  zniecierpli-|posterunku P, P. Tak, to jego miesz-

wiony. „kanie. Tutaj umieścił chwilowo ran-

— Nie mogę prędzej, panie po-|neżo. — Pan Torucznik pozwoli —

ruczniku. Jedziemy z szybkością 70
klm. Tu w śródmieściu nie wolno —

Lotnisko. Kilku oficerów na
wstępie, Bezładne, chaotyczne za-
pytania.
— Czy żyje?! — — Tak — ży-

je — — Gdzie jest? —
Zaraz — zaraz tam będzie... Ka-

tastrofa nastąpiła o 30 klm. od War-
szawy. Tu, na szosie, można wy-
ciągnąć auto na 100—120 klm,

Prędzej — prędzej — —
Słupy telegraficzne — zieleń ro-

wów przydrożnych — płoty — zabu-
dowania — mosty mijają w dzikim
pośpiechu. — Szofer dodaje gazu.
Już są na miejscu.

Jakiś mały domek w ogródku.
Czerwone dalje palą się w zacho-
dzącem słońcu żywą krwią. Opodal
— na rżysku bezwładny kadłub sa-
molotu w drzazgach poszarpanych
skrzydeł, wiązadeł i sierów.... razie — wszystko., wszystko... —

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Stokowski pchnął drzwi i wszedł,

PANNA w średnim wie-
ku poszukuje jakiejkol- drzwi, podłóg I t p. ro-

wiek pracy na wyjazd.| bói, gKrólewsxa 7 m. 17.

UL Plutonowa Nr. 11—1.
Mostowa 5-a m. 5.

I,siai ПАА

c

[ane || Stolarz

/, Drukarnia A. Zwierzyśskieg

były kolejarz poszukaje
reperacji mebli, okien,

 

tędy — o — proszę.

Haindl bez munduru, w zakrwa-

wionej koszuli, siedzi, a właściwie
półleży na niskiej otomanie.

Na widok wchodzącego Stokow-
skiego założył swój nieodstępny mo-
nokl i skrzywit się lexko, co miało
oznaczać uśmiech,
— Hallo — Tadek — żyjesz?
—Jeszcze nie umarłem.
—Gdzie jesteś ranny?
— Obawiam się, że mój system

myślenia będzie teraz nieco szwan-

kował, gdyż została uszkodzona ta
właśnie część ciała, zapomocą któ-
rej zazwyczaj się myśli —

Teraz dopiero dosiszegł Stokow-
ski na głowie przyjaciela założony
świeżo opatrunek. _Nieskazitelny
przedział był nieco zwichrzony i wo-

góle cały Haind! jakiś mniej sztywny,

 

 

cę — złamało mi dwa żebra, jak

   
| Stokowski nagle wstał, przeszedł;

 

 

tego w najbliższej przyszłości trud-
no liczyć na szybkie rozpowszech-
nienie się tego "rządzenia. Prace nad
udoskonalenieni i uproszczeniem te-
go epokowego wynalazku, prowadzo
ne wytrwale od szeregu lat w An-
glji, Niemczech Francji, Ameryce,—
trwają jednak nadal. To też nie ule-
ga kwestji, że iuż w krótkim czasie
uczeni dojdą do jeszcze lepszych re-
zultatow i z czasem teatr telewizyj-
ny stanie się równie popuiarnym jak
dziś jest kino.
W każdym razie Anglji przypada

honor stworzenia pierwszego tego
rodzaju publicznego teatru.

Brak wody w Lendynie
Brak wody zaczyna stawać się w

Londynie istotą katastrofą. O ile
w ciągu najbliższych 14 dni nie spad
ną deszcze, zajdzie konieczność oś-
raniczenia konsumcji wody w Lon-
dynie.

Obecnie każdy londyńczyk zuży-
wa przeciętnie 180 litrów wody
dziennie. W razie dalszego trwania

suszy konsumcja zostanie po 1-ym
lipca ograniczona do 135 litrów
dziennie.

Już obecnie w miejscach publicz
nych, w tramwajach, omnibusach i
na kolei podziemnej rozpiakatowa-
ne są napisy: „używajcie mniej wo-
dy”. Zarząd wodociągów miejskich
przeprowadza usilną kampanję za
oszczędzaniem wody.

Osoby marnujące wodę, będą po
ciągnięte do odpowiedzialności, Wie
le osób ukarano już karami admini-

stracyjmemi w wysokości 5 funt.
szterlingów od vsoby.

Biskup Londynu naxazał, aby we
wszystkich kościołach odprawione
zostały specjalne modiy, błagające
o to, aby spadły deszcze.

Giełó a.
WARSZAWA Pat.) — GIEŁDA. Walu-

ta: Belgja 123,70 — 124,01 — 123,39. Ber-

lin 202,50 — 203,50 Gdańsk 172,75 — 173,18

— 172,32.  Holandja 359,20 — 360,10

358,30. Kopenhaga 119,40 — 120. Londyn
26,73 — 26,86 — 26,60. N. Jork kabel 5,29,*/g

— 5,323/g — 5,26*/s. Paryż 34,97 — 35,06

— 34,88. Praga 22,03 — 22,08 — 21.98

Stokholm 137,80 — 138,50 — 137, 10. Szwaj

carja 172,07 — 172,50 — 1/1,64. Włochy
45,68 — 45,50 — "45,56. Teadencja niejedno-

lita.
Akcje: Bauk Polski 85,50, Cukier

W-wy 19,50, Lillpop 10.— Tendencja słab-

sza.
Papiery procentowe: Inwestycyjna 112.

Konwersyjna 64 — 63 3/.  Stabilizacyjna
66,38 66,25.  4'/o inwest. seryjna 117

116,50. 6/6 dolatowa 71 — 70,50.

proc. l. ziemskie 47,50. ы
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NIE TERAZ TO KIEDY ???
BRCTAIPIORNIKPETE(ROCKERZOETOOODEDOT

JUŻ DZIŚ 19 b. m. rozpoczyna się ciągnienie 1-ej kl.

 

. PANSTW.
NIE ZWLEKAJCIE, špieszcle CZEMPRĘOZEJ po szczęśliwe losy

do największej ! nejszczęśliwszej kolekiury

HH MINKOWSKI.
WILNO, NIEMIECKA 35, (457 255

Nalewki 40, Oddz. Freta 5.

Cena 1/4 losu — 10 zł.

GŁÓWNA WYGRANA 1.000.000 ZŁ.
Zamowienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą
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— Tadek — znasz mnie przeciež,
skonstatowat ' kis obecny tu przed się parę razy po pokoju, jakgdyby że ja się łatwo zapalam i łatwo o-
chwilą Ikonow:', no i podrapalo tro-
chę calego. K: ana mam odarte ze
skóry kombin: onu i trochę z włas-
nej — a, widz. ; —

Stokowski rdetchaął. Hamdl żył
i to było najważniejsze. Wyleczy się
z pewnością, niema obawy. Przystą-
pil teraz do drugiej części diamatu:
— A maszyna?

— W. strzępy.
— Powód katastrciy?
— Lotka się zerwaia. Dali stare

pudło,

— No —tak. Ciesz się wobec te-į
go, że żyjesz.
— Ja myślę. Już byłem pewien,

spadając, że koniec.

— | — oczem mysiałeś?
Haindl uśmiechnął się. Frzypom-

niał niedawną kraksę Stokowskiego
i własne identyczne zapytanie. Od-
powiedział suchu:
— W każdym razie nie o pannie

Ewie.
— Naprawdę? —
—Tak. Bałem się myśleć o tem,  niż zwykle,

— Pozatem — mówił dalej, pod-
suwając przyjacielowi papi gór

  
    

wreszcie stanął przed Haindlem z
rękoma w kieszeniach,
— Tadek rzekł, pairząc przyja-

cielowi prosto w oczy — zdaje mi
się, że nasza umowa dobiega końca,
— Jakto?
— No, bo wiesz — chyba ja się

z tej naszej spóiki wycofam...
— Ty? — Dlaczego?
— Odpowiedz mi szczerze i ot-

warcie: kochasz Ewę?
— Kocham.
— To ją bierz.
— Zwarjowałeś?! A ty?
— Ja — ja zdecydowa.em, że jej

nie kocham i byłbym bardzo szczęś-
liwy, gdybyście się pobrali —
— Eeee, wiesz Kazik, jesteś słup

szy, niż przypuszczałem — cóż ty
sobie wyobrażasz, że panna Ewa to
samolot, który się pilotowi przydzie-
la? Ona ma też swoją woię —
— Gdyby cię nie zechciała,

trudno... Ale ją spytaj.
— Skąd ta nagła zmiana? Je-

szcze wczoraj hyłeś zakochany, jak

to jej nie zobaczę nigdy.

walczył z jakiemś postanowieniem. stygam. Właśnie wczoraj poznałem
jedną pannę...

Haimdl wzruszył ramionami i sy-
knął z bólu, bo złamane żebra bolały
$o coraz bardziej.
— Straszna katastrofa pod War-

szawą! Samolot wojskowy z Lidy
Straszna katatiofa — — —

— Chodź tu mały.

Pavna Ewa kupiła gazetę. Ręce
jej drżały. Spojrzała na wzmiankę:
porucznik . pilot Haindl — ranny.....

To było wszystko, co się dowie-
działa o katastrofie.

W. parę minut potem  telefono-
wała z najbliższej cukierni do miesz-
kania przy ul. Foksal. Poinformowa-
no ją, ze przed chwilą właśnie dzwo-
nił por. Stokowski — że Haindl jest
już przewieziony do Warszawy, że
jest w szpitalu Ujazdowskim — że
stan jego nie jest groźny i że prawdo
podobrie za parę tygodni będzie
mógł chodzić,

(c. d. n.) kot w marcu —

Odpowiedzialny KedaktorSTANISŁAM JAKITOBICZ
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