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Pygrzeń E. J. Mil
NÓW!1 SĄCZ. (Pat.) — Po prze-

byciu przeszło 11-godzinnej drogi z |
Warszawy, pociąg nadzwyczajny,|
wiozący zwłoki ś. p. min. Pierackie-
go, przybył okoio godz. 1-ej w nocy|
do rodzinnego miasta zmariego. Na
dworcu w Nowym Sączu na spotka-
nie zwłok wyszli przedstawiciele |
miejscowych wiadz ze starostą dr.
Łachem na czele, przedslawiciele|
władz wojskowych, duchownych i
„organizacyj społecznych.
NOWY SĄCZ. (Patj — Manite-

stacje żałobne ala uczczenia pamię-
ci tragicznie zmiarłego min. Pierac-
kiego, zmieniły się w spontaniczny
odruca wielotysięcznej ludności,

Obliczają, że do Nowego Sącza
przybyło kilkadziesiąt tysięcy osób
z różnych zakątków kraju. Specjal-
mie liczne jest województwo kra-
kowskie. Na dworzec przychodzą
specjaine przepełnione pociągi wio-
zące różne deiegacje ze sziandara-
mi i wieńcami.

Zwłoki ś. p. min, Pierackiego
spoczywaty w kościele paraijalnym
na kaiafalku przybranym kirem. U
stóp umieszczone były poduszki z
odznaczeniami zmarłego.
NOWY SĄCZ. (Pat) O godzinie

9-ej rano w starożytnym kościele
farnym w Nowym Sączu odprawione
zostało uroczyste nabożeństwo za
duszę ś. p. mim. Bronisława Pierac-
kiego. Na nabożeństwie, które od-
prawił ksiądz Gawlina, obecna byla
najbliższa rodzina, przedstawiciel
Prezydenta Rzeczypospolitej i pre-
mjera Kozłowskiego, ministrowie
Jędrzejewicz, Nakoniecznikoff Klu-
kowski, Butkiewicz, Kaliński, mar-
szałek Sejmu Świtalski i Senatu
Raczkiewicz. Prezes gen. Krzemie-
niecki, podsekretarze stanu, genera-

 

„Dziennik Wileński"

 lieja, oraz szereg dostojników cy-

chodzi

ira Pierackiego
wilnych i wojskowych.
Po uabożeńsiwie ksiądz biskup

Lisowski, wygłosił podniosłe kazanie
nawiązując do słów Chrystusa: , Nie
bójcie się tych którzy ciało zabi-
jają, ale duszy zbawić nie mogą”.

Następnie po mszy członkowie
rządu i towarzysze broni wzięli
trumnę na ram.ona, wynieśli przed
kościół i ustawili na lawecie. Przed
trumną szly :iczne organizacje z
wieńcami i długi szpaler ducho-
wieństwa, za 'rumną najbliższa ro-
dzina, dostojnicy państwowi i nie-
zliczone tłumy publiczności.

Porządek utrzymywała straż
ośniowa. Wzdiuż dróg, którą kro-
czył kondukt żałobny, ustawiło się
wojsko oraz rzesze ludności w stro-
jach ludowych  Uroczystościom ża-
łobnymm towarzyszyła piękna pogoda
słoneczna. Po przyjściu na cmen-
tarz pierwszy przemawiał wicemin.
Car, po nim zabrał głos wicemin.
spr. wewn. Korsak, następnie w
imieniu czwartuków i związku legjo
nistów towarzysz broni zmarłego
płk. Więckowski. Wreszcie prze-
mawiał nad mogiłą prezydent No-
wego Sącza, którego ś, p. min, Pie-
racki był obywatelem honorowym
oraz w imieniu całej ziemi nowosą-
deckie;. Po przemówieniach, przed
złożeniem trumny do grobu płk.
[Węcławski złożył puszkę, zawiera-
jącą ziemię z Jastkowa, gdzie w
swoim czasie min. Pieracki był cięż-
ko rarny w boju. Następnie składa-
no kondolencje rodzinie zmarłego.
Trumna ze zwłokami ś. p. min, Pie-
rackiego została złożona do grobu
przy dźwiękach marsza generalskie-
$o. a następnie pierwszej brygady.
Wszystkie sztandary pochyliły się i
odezwała się pobudka wojskowa.

Nabożeństwo żałobne w Wilnie.
Wczoraj o godz. 10 zrana w ko- Mszę św. celebrował w otoczeniu

ściele św. Jana odbyło się nabożeń- ; duchowienstwa J. E. ks. Biskup Ka-
stwo żaiobne. za duszę tragicznie
zmarłego ś. p. ministra Pierackiego.

Kościół był udekorowany kwia-
tami
rzęsiście. Pośrodku nawy głównej
ustawiono katafalk, tonący w po-
wodzi zieleni.

Do koscicła pizybyli przedsta-
wiciele władz  administracyjnych,
wojskowych i samorządowych oraz
deiegacji organizacyj społecznych ze
sztandarami. i

zimierz Michalkiewicz.
Kazanie okolicznościcwe wygło-

sił ks. kapelan Nowak z Nowej Wi-
« zielenią oraz iluminowany,lejki

Podczas nabożeństwa przygrywała
orkiestra 5 p. p. leg.

(W czasie trwania Mszy św.,, t. j.
od godz. 12 w goł., w miescie były
zamknięte wszystkie sklepy i lokale
publiczne, i

 

P. Prystor w Kownie.
(Jeletonem od własnego korespondenta.)

RYGA. Z Kowna donoszą, iż przybył tu w poniedziałek były prem
jer polski, p. A. Prystor.

-P. Prystor przybył samechodem z Wilna wieczorem. Niebawem po
przyjeździe oblężony był przez dziennikaryy, którzy domagali się wy-
wladów, Oświadczyt jednak, iż bawi
i pobyt jego niema nic wspólnego z polityką.

P. Prystor zabawi w Kownie kilka dni.

wyłącznie w. sprawach osobistych

USTĄPIENIE AMBASADORA SKiRMUNTA.
LONDYN. (Pat.) — Związek pra

sy zagranicznej podejmował dziś po
żeżgnaluem śniadaniem ambasadora
p. Koostantego Skirmunia, który z  

powodu podesziego wieku i złego sta
nu zdrowia, opuszcza na własne żą-
danie placówkę w Londynie i prze-
chodzi w stan spoczynku.

 

- Porozumienie państw bałtyckich.
RYGA. (Pat).

czorem odjeżdż»
tarz gen. łotewskiego Min. Spr, Zagr. '
Munters dla odbycia konłerencji w

We środę wie-
do Taliina sekre-|

łem litewskim. Między in. ma być
ustalony terminu spotkania Łotwy,i
Estonji i Litwy dla bliższego uogól-
nienia szczegółów porozumienia

kwestjach związanych z memorja-,państw bałtyck:ch.

i Rada Małej Ententy w Bukareszcie.
BUKARESZT. (Pat), Trzej mi- przebiegu narad wydany będzie ju-|

nistrowie spraw zagranicznych Ma- tro w południe po zamknięciu kon- pruskiej radystanu w Poczdamie
łej Ententy obsadowali dziś przed ferency. Dziś o godz. 13 król Karol premjer Goering wyśiosił przemó-
południem od godz, 10,30 do godz. przyjął na audiencji min. Benesza a wienie, w którem poruszył aktualne

Telefon Redakcji,

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.

   
    

 

   
  

 

Rewizje i aresztowania.
W. ciągu ostainich dna wiadze bez- wadziia rewizję w świetlicy sekcji

picczeństiwa w Warszawie zatrzyma
ty i osadziły w areszcie urzędu śled
czego przy ui. Daniłowiczowskiej
przeszło LUV czionków Obczu Naro-
dowo - Kadyka.nego. Pomiędzy are-
sztowanymj znajduje się przywódca
O. N. K., p. Jan Mosdori,

Również przeprowadzono  rewi-
zje na terenie pow. warszawskiego,
gdzie cpieczętowano wszysixie loka
ie Obozu Naroaowo - Radykalnego.
Znaleziono w lokalach książki i in-
ne maierjały, przywiezione ze stoli-
cy. Jednocześnie zatrzymano szereg
działaczów Obozu Narodowo - Ra-
dykalnego, których przywieziono do
Warszawy.

Sanacyjna „Gazela Polska* do-
nosi pod datą 18 bm,

„Wczoraj odbywał się w Karcze
wie pow. warszawskiego odpust. W.
związku z tem czynione były przez
młodzież z pod znaku O. N. R. przy-
śotowania do demonstracy; politycz
nych. Uprzedzone o tem władze
bezpieczeństwa przeprowadziły w
mieszkaniach przywódców O. N. R.j
rewizjż i w wyniku znalezionego
materjału obciążającego aresztowa-|
ły kilkadziesiąt osób na terenie po-|
wiatu warszawskiego'. |

Sanacyjay „Kurjer Poranny" do-
nosi pod datą 13 bm.
W ciągu dni:. wczorajszego i dzi-

siejszego dokonano na terenie Lo-'
dzi i woj. Łódzkiego szeregu areszto
wań. Aresztowano ponad 60 osób,

 
kilkunastu

działających
twa odłamów Narodowych Socjali-
stów.

Na terenie Wielunia 1 powiatu
wielunskiego dokonano licznych are
sztowań. Aresztowano również 2-ch
nowowybranyca z listy narodowej
radnych.

W. Praszce aresztowano także 2
radnych z listy narodowej.

W. Brzezinach, Rogowie i Jeżo-
wie rozwiązano ośrodki organizacyj
ne ONR., opieczętowując lokale i
dokonując aresztowań wśród wybit-
niejszych członków ONR.

„Kurjer Wa-sz.“ podaje następu-
jącą wiadomość z Torunia:
W nocy z soboty na niedzielę

młodych Stronnictwa narodowego
przy ui. Łaziennej 22 i w kiiku miesz
kaniach prywatnych. Aresztowano
red. Waciawa Uiesielskieżo, sekre-
łarza wojewódzkiego Stronnictwa
narodowego na Pomorze, mjr. Lud-
wika Ławniczeka — prezesa koła
tegoż Stronnictwa w Toruniu, red.
„Siowa Pomorskiego“ Romiana Fen-
glera, radnych miejskich Klubu na-
rodowegc: [eoiiła Anusiaka i Igna-
cego Mazanego tudzież Stanisława
Tarnawskiego, subjekta księgarskie-
go. Przyczyny tych rewizji 1 aresz-
towań nie są znane.

W. niedzielę i nocy niedzielnej
dokonano na Pomorzu licznych
aresztowań wśród narodowców. W.
oruniu aresztowano ar. Stan. Ber-
nalla — nacz., redaktora „Słowa
Pomorskiego”; w Grudiządzu—red.
Ant. Czerwińskiego, prowadząceżo
fliiję „Słowa Pomorskiego" tem mie-
ście; w Tczewić — redaktora „Goń-
ca Pomorskiego" p. Bielawę i kilku
innych narodowców; w Starogardzie
—adwokatów Stankiewicza i dr.
Sucheckiego, oraz dziataczy Stefana
Zbylickiego i Jankowskiego; w Choj
nicach — adw. Sergota, kierownika
sekcji Stronnictwa Narodowego na
wojew  pomoiskie, przemysłowca
Oszwałdowskiego i kupca Edw. Sku
pieskiego; w Lubawie — kupca L.
Szulca i Jana Jurkiewicza; w Kur-
natowie Józefa Szadowskiego,
Zdz. Nagórskicgo i Edm. Wendę

a m. in. wybitnych działaczy sekcji 'oraz w Wąbrzeźnie — kpt. rezerwy
młodych Stronnictwa Narodowego, ! Zb. Czarnotę-Bcjarskiego.

członków Stronnictwa!
Narodowego oraz działaczy trzech|

na terenie wojewódz-'
jśei, gdyż musi się on poddeć ciężkiej

Areszto-
wenego w Toruniu współredaktora
„Słowa Pomorskiego p. Wojdera
pozostawiono chwilowo na wolno-

operacji chirurgicznej. W mieszka-
niach wszystkich aresztowanych or-
gana policji dokonały rewizji.

Prusa sanacyjna wileńska о а-
resztowaniach w Wilnie, oprócz are
sztowań w nocy z soboty na niedzie
lę, komiunikuje, iż w poniedziałek
wieczorem ną iednem z przedmieść
policja zlikwidowała tajne zebranie,
zwołare przez Koło młodych Stron.
Narodowego. Lokal, gdzie odbywa-
ło się zebranie zostai w pewnym
momencie otoczony przez policję i
prawie wszyscy obecni zatrzymani.
Aresztowanych przewieziono samo-
chodeia do aresztu centrainego. policja mundurowa i tajna przepro-

Francuski projekt organizacji
bezpieczeństwa.

PARYŻ. (Pat). „L'Oeuvre'” zwraca rozmowę z ambasadorem angielskim,
uwagę na ożywioną działalność dy-, który ze swej strony odbył ponadto
plomacji francuskiej. Rząd francuski, ki'ka konferencyj z wyższymi urzęd
zakomunikował różnym państwom nikami Quai d Orsay. Rozmowy we-
europejskim swój projektorganizacji neckie nie wpłynęły absolutnie na
bezpieczeństwa Min. Barthou w zmiany poglądow francaskich.
tym celu miał we wtorek dłuższą|

Von Ribbentrop u Doumergtiea.
PARYŻ. (Pat) — Rozmowa, wy- szania jedynie problemów  rozbro-

słannika kanclerza Hitlera von Rib- jenia. Von Ribbentrop podkreślił mo
bentropa z premierem Daunargas | ralijo żądanie Niemiec co do równo-
odbyła się w cztery oczy. Według | uprawnienia zbrojeń, otrzymał jed-
informacji kół politycznych, wizyta nak odpowiedź znaną, że Francja
miałą charakter kurtuazyjny. Niem-|nie może zmieniać swego stanowi-
niej premjer Doumergue poruszył; ska, wyrażonego w nocie 17 kwiet-
całokształt sytuacji obecnych Nie- | nia b. r. oraź w deklaracjacji przed-
miec; były rówuież omawiane spra-| stawicieli Francji na owtalnich obra
wy, dotyczące stosunków francusko-| dach konferencii rozbrojeniowej w

' niemieckich. Von Ribbentrop był|Genewie.
upoważniony przez Hitlera do poru-

Goering 0 unistikacji Nieiniec,
BERLIN. (Pat). Na posiedzeniu że nawet zastosowanie przez naro-

dowych socjalistów bardziej rady-
kalnych metod rewolucyjnych nie
przyniosłoby poprawy. Nie od nas

12. Omówiono sytuację narodową, o godz. 13.30 Jevtica, poczem w pa- zagadnienie stosunku Prus do ustro- | zależy, czy druga rewolucja jest po-
stwierdzając jeszcze raz owocność łącu królewskim odbyło się śniada- ju Rzeszy. Gocring oświadczył, że jtrzebna. Hasło do pierwszej rewolu-
współpracy oraz całkowitą zgodę nie. Dziś żadne narady więcej nie są pojęcie dawneg» państwa pruskiego cji dał wódz i on zakończył ją. Jeżeli
poglądów. Oficjalny komunikat o przewidziane.

Powrót czeluskinowców do Moskwy.
MOSKWA. (Pat). Moskwa przy:, dzin oraz przyjaciele przybyiych. Na Wi sprawie stosunku do kościoła

brała dzis odświętny wyśląd na po- placu przed dworcem oraz na przy- ' powiedział że kościół musi się zde-
witanie członków wyprawy Cze: jleśłych ulicach zgromadzily się tłu- „cydować, czy chce służyć jako punkt
luskina oraz lotników, ktorzy brali
udział w akcji ratunkowej, Bohate-| haterowie wyprawy arktycznej u-'czy chce popieiać państwo, W! spra-
rowie Czeluskina przybyli do Mo-| dali się na plac Czerwony, gdzie od- „wie polityki -zewnętrznej wskazał
skwy specjalnym pociągiem z Wła-
dywostoku. Na: dworcu, gdzie odby-
ło się uroczyste powitanie, spotkali| .y rzucające ulotki witające i kwia- solinim, Mowę zakończył uwagą, że
przybyłych członkowie rządu, ro-

my publiczności Po powitaniu bo-

był się meetinż W czasie uroczy-
stości nad: miastem krążyły samolo-

ty.

Raz się już obecnie zma dra: | wódz życzy sobie 2 rewolucję, goto-
(tradycję i misję przekazały Prusy|. ; żon ь
|3-ej Rzeszy. Na całkowite scalenie| olek zd diae
kanclerz Hitler przeznaczył 10 lat.|5, sua ь A

go kto rewoluc,ę chciałby wywołać.

w.
NIA I WYCHOWANIA DZIECI

egz. od 1925 r. w Wilnie,
craz

KURSÓW HANDLOWYCH
powiadamia, iż zapisy na powyższe kur-
sa przyjmowane są codziennie w se-
kretarjacie Kursów ul. Mickiewicza 22—5

od 5—7 g_*.

zborny  siejących niezadowolenie,

na porozumienie polsko-niemieckie
i ostatnie spotkanie Hitlera z Mus-

 
|niema powodi ; * niezadowolenia i i

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. ©
RTOKCWASZOZ

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 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 Administrację dowolnie zmieniane.
„ Nr. 80187.

Ogloszenia
Terminy

4836006660660668660664604060
Najpowaźniejszą spółzielczą instytacją bankową w Polsce jest
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p SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1509 i działająca na całym obszarze Rzpiitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
||| i najwyższe oprocentowanie.

zużytkowuje wkłady z wielką korzyselą dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najlięzniejszą rzeszę

@ wytwórców—drobmych rolników, a tensamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centrzinej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dia siebie, zie służymy iakże

i sprawie pubiicznej.

GSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE ®
Wilno, Mickiewicza 28 tei. 13-65. 8

0©09000000000000000000906
” ° ° >

Na drodze do upaństwowienia handlu
° e -

zagranicznego w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Ogłoszono tu wszelkich zmsan w ich obecnej

rozporządzenie przywódcy gospo- strukturze. Ogłoszono zapowiedź

darstwa niemieckiego zakazujące scentralizowani* w niedługim czasie

organizacjom handlu zagranicznego wszystkich agend dotyczących han-

przeprowadzanie na własną rękę dlu zagtanicznego Niemiec,

. ° ° 3 °

Przeciw niemieckiemu moratorjum.
WASZYNGTON. (Pat), Rząd szych koł politycznych zwrócona

Stanów Zjedn. polecił swemu amba- jest obecnie na przygotowującą się

sadorowi w Berlinie zaprotestować odpowiedź rządu brytyjskiego w

u rządu Rzeszy przeciwko zawie- sprawie cgłoszonego przez Niemcy

szeniu przez Niemcy obsługi długów moratorjuin. Należy się spodziewać,

zagranicznych. |że nota zostanie przesłana rządowi

LONDYN. (Pat). Uwaga tutej- Rzeszy jeszcze w bieżącym iygodniu.

® ®

Akty terorystyczne w Wiedniu.
WiEDEN. (Pat). Komunikat wie- dach, który ugasiła straż ogniowa,

deńskiej dyrekcji policji wylicza ak- (W Styrji i Karyntji obalono wiele

ty tersrystyczne dokonane w ciągu słupów telegraticznych. w Grazu

ostatnich 24 godzin. W Wiedniu do- | znaleziono pod mostem materjały

konano zamachu na kilkanaście roz- | wybuchowe, które na czas usunięto,

mównic telefonicznych i innych |.W Salzburgu usiłowano spalić schro

pomieszczeń telefonicznych. W. XII | nisko im. Serca Jezusowego. Policja

dzielnicy usiłowano spalić swastykę przytrzymała 3 policjantów, którzy

drewnianą na dachu jednego z do- | staną przed sądem doraźnym.
mów, wskutek czego zapalił się |

BAI CIE Ia SS TI ZZOZ IK KISS

Władywostok operacyjną bazą Wojenną.
(Korespordencja wlasia)

i

zakończono montaż
z których każdy

aparaty i

statnim czasie
60 torpedowców,
posiada  czterominowe

Csarbin, w czerwcu.
Z Władywostoku do Charbina

wiado-nadeszty obecnie ciekawe
mości, jak ten port sowiecki na Da-
lekim Wschodzie zamienia się w sil-
ną bazę operacyjną armji czerwonej.
Na wielką skalę prowadzi się prace
fortyfikacyjne, a miasto całe zamie-
nia się w wielką zbrojownię. Miasto
otaczane jest pasmami fortyfikacyj-
nemi, do których dostęp na kilka ki-
lometrów jest zakazany. Ulice we
Władywostoku przepeinione są žol-
nierzami i marynarzami. Według
nadesłanych do Charbina w:adomoś-
ci, we Władywostoku jest około
3.000 marynarzy i pracowników 0-
krętowych dla obstugi iodzi pod-
wodny:h, torpedowców j t.p. Wszys-
cy ci marynarze i caia służba po-
mocnicza przycyli z rosyjskich por-
tów bałtyckich Wszystkich odko-
menderowano do Władywostoku,
celem wzmocnienia tego miasta, ja-
iko worennej bazy operacyjnej. Na
czoło zarządu morskiego we Włady-
wostoku zamianowany został były
marynarz floty bałtyckiej Kowal,
który jest dowódcą czerwonych sił
morskich na Dalekim Wschodzie.
We Władywostoku zorganizowany
został oddział t. zw. strzelców mor-
skich, składający się z odziałów lą-
dowych, ubranych w mundury ma-
rynarskie. Strzelcy morscy stanowią
niby ,morską piechotę”, podlegają-
cą dowództwu marynarki.
W porcie władywostockim są ło-

dzie podwodne i torpedowce, spro-
wadzone z Rosj; europejskiej na Da-'
leki Wschód rozmontowane; na miej
scu zostały dopiero zmontowane i
przysposobione do natychmiastowe-
go użytku.

Pod kotwicą stoi we Władywo-
stoku 15 łodzi podwodnych najnow-
szego systemu, zupełnie  przygoto-
wanych do działania. Łodzie te
znacznie różnią się od tych, które
używane były podczas wojny świa-
towej, Są znacznie większe, a oprócz
urządzeń minowych wyposażone są
w leksą broń i kulomioty, które mo-
śą być używane i w czasie, kiedy
łódź znajduje się pod wodą. Łodzie
te wybudowane zostały według wzo
ru francuskiego i wyposażone są w najnowsze zdobycze techniki, W. o-

dwa kulomoty.
W okolicy Władywostoku wybu-

dowano kilka baz samolotowych z
aerodromami, jak również bazę dla
hydroplanow. Ta ostatnia pożołona
jest w pobliżu stacji Oceanskaja,
która była miasteczkiem will. Obec-
nie Oceanskaja zamienia się w obóz
wojenny a obywatele nie mogą się
do nie, zbliżać na odległość kilku
wiorst. W bazie tej skoncentrowano
około 50 hydroplanów,

„Rosyjska Wyspa w obrębie
Władywostoku jest obecnię  ośrod-
kiem prac fortyfikacyjnych. Wszel-
kie roboty prowadzone są tajnie.
Wiadomo tylko tyle, że utworzono
tam juz linję artylerji fortecznej. Nad
robotnikami zatrudnionymi przy ro-
botacn fortyfikacyjnych jest staran-
ny dozór.

Z powyższego widać, jak  do-
wództwo armji czerwonej na Dale-
kim Wschodzie przygotowuje się na
wszelką ewentualność. Trzeba je-
szcze dodać, że równocześnie prowa
dzona jest odpowiednia kampanja
|propagandowa wśród ludności, któ-
rą zasila się drogą kolonizacji. So-
wiety starają się zjednać sobie za-
ufanie ludności kresowej tem, że

[zwalniają od podatków i innych
świadczeń na rzecz państwa tamtej-
szych włościan. To wszystko wytwa
rza atmosierę, w której Sowiety mo-

! $а swobodnie działać.
J. Górski.

 
Poćwia:towany|trup

kobiety.
LONDYN. Pat. W walizie, odda-

nej do przechowania na dworcu
Brighton mniej więcej przed 10 dnia-
mi znaleziono poćwiartowane zwło-
ki kobiety. Brak jest głowy i nóg.
Istnieje przypuszczenie, że na de-
natce dopuszczono się mordu se-
ksualnego et SĘ

LONDYN. Pat. W  walizie”pozo-
stawionej w pociągu na dworcu
Kingscross znaleziono nogi kobiety,
której tułów wykryto w Brighton, - 

 
 



0 szłolnictwo polskie
w Łotwie.

Fala nacjonalizmu łotewskiego,
która wezbrała po przewrocie 16

maja, wzbiera coraz bardziej na sile,

Po przez całą Łotwę idzie silny prąd
przebudowy całego życia łotewskie-

go na zasadach narodowych. Rząd

Ulmanisa nie ksyje się z planami ło-
tewszczenia wszystkich dziedzin ży-

cia państwowego i samorządowego.

Dekrety rządowe sypią się jak z rę-

kawa. Konstytucja łotewska, jedna
z najliberalniejszych w Europie na-
leży do przesziości. Rząd Ulmanisa
wziął w swe ręce funkcje ustawo-

dawcze sejmu i stał się równocześnie
wiadzą ustawodawczą i wykonaw-

czą,
O pośpiechu wydawania nowych

ustaw mówi fakt, że w ciągu 4 ty-

godni, które upłynęły od dnia za-

machu, Ulmanis wydał 40 ustaw.
. Dotyczą one głównie życia kultura|-
nego Łotwy. Na pierwszym planie
są ustawy, wprowadzające przymus

używania języka łotewskiego w

urzędach państwowych i samorzą-

dowych. Języki mniejszościowe,

zwłaszcza niemiecki i rosyjski, usu-
nięte zostały jako języki równou-

prawnione. Jedynie cudzoziemcy

mogą zadawać pytania i otrzymywać

odpowiedź w języku ojczystym.

Gruntownie zreorganizowane zo-

stanie szkolnictwo. Jak wiadomo,
zlikwidowane zostały  avtonomje
szkolne mniejszościowe. „Wydziały

odpowiednie przekazane zostały de-
partamentowi ogóinemu.  Ulmanis
zapowiada dal:ko idące zmiany w

dziedzinie szko!inej Z okazji otwa”:

cia wystawy roiniczej prowincjonal-

nej Uimanis wygłosił onegdaj prze-
mówienie, w którem zapowiedział
zmianę podręczników szkolnych ;

zmianę personziu nauczyc'elskiego.
[WI przemówieniu Ulmanisa znalazło
się zdanie, które obudzić mus: jak-

największe obawy о szkolnictwo

polskie w Łotwie.

Ulmanis powiedział dosłownie:
„Należy położyć kres p: zywilejom
mniejszości narodowych”. Jest to
zapowiedź cofnięcia wszystkich
praw, nadanych również mniejszości

polskiej przez wonstytucję Ludność
polska gnębiona była dotychczas w

— Ъ. Inflantach Pciskich przez różnych
miejscowych kacyków. Przypomina-

my sobie głośne procesy o język na-
bożeństw w kościołach w liłukszcie
i Grzywie pod Dyneburgier pamię:

tamy rozwiązanie Związku Polaków
w Łotwie. Były to jak się okazuje
przygrywki tylko do poczynań nai

szerszą skalę uż pod egidą władz
centralnych. :

Mamy obecnie okres ferji let-
nich w szkołach. Rząd łotewski czas
ten postanowił wyzyskać na opra

eowanie nowej ustawy szkolnej.

Gdy nadejdzie jesień, dziatwa pol-

ska nie wróci zapewne już do szkół

polskich, lecz wcielona będzie do

szkół łotewskich.

Groźba likwidacji szkolnictwa

polskiego w Łotwie jest bardzo po-
ważna i sprawa ta nie może być o-

bojętną w Polsce. Ludaość polska

«
UWAGI O ZAMACHU.

Poniedziałkowy  „liustr, Kurjer
Codzienny”, pismo „sanacyjne”, za-
mieszcza uwagi o okolicznościach,
towarzyszących zamachowi, Pisze
więc o domu pszy ul, Foksal Nr. 3:
„dom, gdzie mieszczą się dwie pla-
cówki dyplomatyczne i gdzie 'scho-
dziły się do lokalu klubowego naj-
wybitniejsze osobistości ze świata
dyplomatycznego, nie miał żadnej
ochrony policyjnej. Dalej „IKC”
powiada, że wszyscy świadkowie u-
cieczk1 stracili orjentację.

„Na pustej ulicy Szczyglej można by-

ło bez żadnej obawy zranienie przechod-
niów swobodnie strzelać, Jeduak żadne

strzały za uciekającym nie padły.

Kiedy następnie po kilhu minutach ob
stawiono całą okolicę policją, nikt nie pró

bował nawet zajrzeć do najbliż zej przy

wylocie schodków kamienicy r piętrowego

domu Okóluik 5. A tymczasem tam właś-

nie schronii się zbrodniarz na schodach i

w domu tym przebywał dłuższy czas, po-

czem na szóstem piętrze porzucił płaszcz

i kapelusz i najspokojniej wyszedł na uli-

cę, UK
W tem miejscu fachowe koła wskazu-

ją również na wielką dezorjentację akcji

pościgowej, gdyż nie kontrolowano prze-

chodniów, wychodzących z Okólnika, a

więc z miejsca, gdzie znikł ścigającym z

oczu zorodniarz i zamachowiec, mimo od-

bywającej się obławy, swobodnie wydostał

się na miasto”.

Poriedzialkuwa „Depesza“ do
uważ tych dodzje: „Władze śledcze
stoją w tajemniczym labiryncie bez
pewnej nici przewodniej”,

Istotnie, juz tydzień prawie mi-
nął a zabójcy nie można wykryć.

NIEZBADANE FATUM

Socjalistyczny „Naprzód”, wy-

chodzący w Krakowie, pisze o za-

bójstwie ś, p. min. Fierackiego:

„Zamordowanie ministra spraw we-

wnętrznych

potępieniem. Zarazem to zagadkowe mor-

derstwo wznieciło szereg narzucających się

nieodparcie pytań

Z jakich motywów? W jakim celu?

Ten: więcej tzdy ubolewania budzi tra-

giczny los ś. p. ministra Pierackiego. Co

za niezbadane fatum!

Z cnót ś. p. ministra Pierackiego naj-

znamienniejsza była jego  niepowszednia

miłość rodzinna. Charakter jeg. odznaczał

się niezwykłą siłą woli i energją, a jego

nadzwyczajna pracowitość budz'ia nawet w

kołach opozycji podziw. Jai: dlugo on swą

żelazną ręsą dzierżył ster bezpieczeństwa

„publicznego, żadna zbrodnia polityczna w

Rzeczypispolistej Polskiej nie pozostała nie-

pomiszczona, nawe: mordercy ś. p.Hołowki

zostali wykryci i zasądzeni. A właśnie on

sam padł z ręki nieznanego sprawcy”.

: ZBYT SIĘ šPIESZĄ.
Sprawca mordu, popelnionego na

š. p. ministrze Pierackim, jest nie-

znany, zarównc co do osoby jak i
środowiska. Nieznane też są moty-
wy zamachu i jego cei, Niewiado-

mo wreszcie, czy w całości swej ta

tajemnica zostanie rozwikiana, na-
wet gdyby sprawca został ujęty.

Tak mniej więcej ujmuje sprawę
caia niemal prasa polska, chociaż z
części prasy sanacyjnej przeglądają
pewne sugestje.

Ale najwięcej „wie”
dowska i już, jak zaznacza „Kurjer
Lwowski*, wskazuje na źrodło za-
machu i jego środowisko.

Pośpiech żydów — pisze „Kurjer Lwow-

ski — w świetle ich wybuchowej emocjo-

na'ności jest może zrozumiały. Prąd anty-
żydawski staje się w Polsce coraz powsze-

chniejszy. Obejmować on zaczyna kręgi,

dotychczas zupełnie niedostępne dla bar-
dziej wnikiiwego iraktowania roli żydow- w Łotwie niejednokrotnie składała

deklaracje lojalności państwowej i
chęci współpracy nad budową ży-,

cia państwowego łotewskiego i jego.

umocniania.

Nie było to jednak równoznacz-

nė z zapowiedzią zaprzepaszczenia

kultury narodowej i wyrzeczenia się

swej mowy ojczystej. 80-tysięczna

ludność polska w Łotwie nie może
wyrzec się swej narodowości i przy
jąć obcą kulturę panującego na:

rodu.
Rozumiemy dążenia narodowe

młodego państwa łotewskiego, ro-
zumiemy potrzebę wzmocnieniaauto-

rytetu języka łotewskiego jako pań-

stwowego. Niszczenie jednak kul-

tury innej narodowości należy uwa-

żać za zamach na przyrodzone pra-

wa ludności polskiej.

Zapowiedž Uimanisa, wygłoszona
przy otwarciu wystawy rolniczej na

prowincji, jest groźnem niebezpie-

czeństwem z którego my mieszkań-

cy Wileńszczyzny najbliżsi sąsiedzi|
Łotwy zdajemy sobie należycie spra-
wę |

Protesty wyborcze.
„ Komisje wyborcze na terenie miast
b. Kongresówki poczęły przekazy-

 

skiej. Tem silniej iedy pragną żydzi zacie-
śnić sojusz z tem: czynnikami  polskiemi,

których protekcja byłaby, ich zdaniem,

wystarczająca, pod warunk em jednakowoż,

że czynniki te korzystać będą stale z po-

mocy żydowskiej.

Zamordowanie ministra  Pierackiego,

wobec faktu, że spiawca jest nieznany, poj

mowane jest przz: żydów

świetnie pasujące do misternego planu ich

sugestyj i zamierzeń. Oto przez wskazanie

wrcga ma się doprowadzić do wzmocnienia

opieki i protekcji rad żydami, przez wska-

zanie zaś siebie samych jako niezbędnych

 

Г Э.

Rosja wraca do Azji.
Dr. Gotlib („Iczele”) omawia w;

rządu
sowieckiego przeniesienia stolicy Ro!
„Haincie“ znaczenie decyzji

sji z Moskwy do Ekaterynburga nad
Uralem. Piotr Wielki przeniósł sto-
licę do Petersburga:

„Przed nim Rosja znajdowała się w

Azji i była uważasia jako państwomongol- |

Dzięki Piotrowi Rosjazo- |sko-tatarskiej.

prasy.

ś. p. Bronisława Fierackiego

w stolicy państwa w biały dzien spotkało

się z giębokiem cburzenien: i slanowczem

prasa Ży-|,

jako zjawisko |

DZIENNIK

sojuszników, zamierzają żydzi podnieść swo
ją wartość 1 rozszerzyć swoją rolę w życiu

politycznem Polsk:
Gra jest istotnie bardzo pomysłowa, aby

się jednak udała, trzebaby, żeby żydom w

charakterze potępiających 1 demaskujących

teror i zamachy było do twarzy. A tymcza-
sem w tym charakterze do twarzy im nie
jest. Zbyt bowiem dobrze znana jest dzia-

łalność żydów w okresach różnych rewo-
lucyj, aby świat rie wiedział. jacy byli z

nich mistrzowie teroru i zamachów. W świe

żej pamięci są fakty terora i ich sprawy

w komunizmie rosyjskim. A w Polsce ja-
kie to nazwiska padają przy sposobności

procesów komunistycznych o zamachy na
przedstawicieli poicji państwowej? — A

czy było inaczej podczas różnych zama-

chów komunistycznych na terenie innych

państw? A kto dokonał zamachu morder-

czego na Peilurze

WILEŃSKI

P. Saint-Brice, bardzo wybitny
dziennikarz, sprawozdawca połityki
zagranicznej w „Le Journa!”, pisze

15-g0 b. m.:
„Nie wpadniemy w pułapkę, którą Nie

mcy na nas nastawiają. robiąc dużo huku
około podróży p. Goebbelsa do Polski, w
tej właśnie chwili gdy Hitier pada w ra-
miona p. Mussolini'ego. Zbyt gruby to za-
bieg, zmierzający do poróżnienia sojuszni-
ków i do siania nieporozumien mniej lub
więcej rzeczywistych, celem osłabienia ze-

społu obronców ładu.
Ciprawda, zarzucą nam, że intrygi tego

rodzaju nie byłyby możliwe, gdyby im nie

sprzyjała pomoc conajmniej pewnych bier-

ności. Bo czyż p. Coebbels mógłby, przyno-
sząc Uniji Intelektvalnej w darze swą wy-
mowę odczytową, przybyć di Warszawy i 

Prawda, nazwisko Petlury przypomina

w środowisku ukraińskiem.
sztowania, godjęte niemal w całej Polsce,

przypomnia'y nam świeżo o jego istnieniu.

Byłoby rzeczą ciekawą rozsuuzygnąć, dla-

czego owo ognisko nie przyszło na myśl

żydom, mimo ich talmudycznej wnikliwo-
ści i skrupulatności w wyszukiwaniu genezy
i tła zachodzących zjawisk?

Ale ciekawość nasza została wyrażona

tylko w łormie retorycznego pytania. Już
bowiem dawno mamy ją zaspokojoną. Przy--

zwyczailiśmy się mianowicie do tego, że

teror ukraiński nie wywoływał zbyt wiel-

kiego oburzenia ze strony żydowskiej, bar-
dze długo. Przeciwnie, przez długi czas,

gdy ten teror szalał, to żydzi montowali
blok mniejszości narodowych przeciw pol-

skiej większości, blok obejmujący obóz u-

kraiński, przesiąknięty w owym czasie w
całości nastrojem ofenzywy zamachowej i

teroru.

W. zakończeniu „Kurjer Lwow-
ski“ wyraża zdziwienie, iż żydzi nie
są dość powściaśliwi w rozprawia-
miu na temat psychologii zama-
chów : wskazywaniu ich tła, źródła
i celów. Nie grzeszyli nigdy umia-
rem, dziś zaś tracą już głowę.

Dla ilustracji. jak prasa żydow-
ska pisze o zabójstwie ministra
spraw wewn. i co skłoniło „Kurjer
Lwowski' do uwaś powyższych,
przytaczamy ustęp z żydowskiego
„Hajnta“:

A w kogoż miała ugodzić kula „patrjo-
tyczna”. jeżeli nie w ministra, który przed

rokiem » trybuny sejmowej jasno i kate-

gorycznie potępił wszelakie łobuzerki „ra-
sistowskie” i oświadczył, że dopóki on bę-

dzie ministerm, nie będzie on tolerował

tych krwawych igraszek!

I jeszcze coś. obecnie jak i wtedy
zbrodnia przyszła po czasie, gdy wyrostki
„patrjotyczne” owładnęły ulicą. Oblężenie
sejmu czeredzie endeckiej uszło płazem a

takie przestępstwu  nieukarane musiało
zrodzić przestępstwo jeszcze większe. To

samo wydarzyło się teraz. Tygodniami za-

panowała na ulicy pewna ideologja, którą—
wbrew jej czarnym wyczynom, traktowano

w białych rękawiczkach. To też psycholo-
gicznie biorąc, jest całkiem zrozumiałe, że

ktoś z nosicieli tejże ideologji wyskoczył z

prawdziwym gestem, jak tylko usiłowano
im przeszkodzić w ich czynach...

Tax sobie oto pisze jedno z pism
żydowskich, a za nim inne. Istotnie
śpieszą się bardzo.

MINIMALNA DOZA SAMOKRY-
TYCYZMU.

„Nasz Przegiąd”, charakteryzując
dyskusię żydowskich publicystów
na temat ich kulturalnych zagad-
nień, podaje ciekawy wyjątek tej dy
skusji, który wymownie świadczy o
pewnej tizeźwcści sądu semych Ży-
dów nad ich położeniem w kraju.
Oto jego przykiad:

„Czy p. Słonimski nie wie, że nasz
stan kulturalny nie jest zależay od nas,

lecz od nieżydów?. Czy p. Słonamski nie

wie,że żydów z „Wiadomości Literackich"

Linienawidzi się jeszcze bardziej, niż innych

żydów? Czy nie wie on, że pierwszemi

„książkami, jakie nitlerowcy poiscy rzuci-

liby na stos byłyby dzieła Tuwimów i Sło-

nimskich? Czy mamy się dc nich zbliżyć?

Kto bardziej, niż p. Slonimcki wie, że na-
wet chrzest żydów do „nich”* me zbliża”?

Wszysiko to prawda. Szkoda
tylko, że autor tych wywodów nie
podaje przyczyn tej izolacji, której
nawet chrzest nie jest w stanie
znieść.

 
obfitują w niedoiknięte dotąd niewyczer-
pane bogactwa naturalne, a głównie z po-
wrotem do syberyjskich i azjatyckich ste-
pów, skąd Rosji zagraża niebezpieczeń-

stwo”,

głosić tam, że Niemcy hitlerowskie, uspo-
sobione stanowczo pokojowo, wyciągają rę-

nam, że istnieje też drugie ognisko teroru kę ku_ wstysik Farododz, . orax odbywać

i morderczych zamachów. Mieści się ono| d ik, Becki я ai
Ostatnie aro|297847 * PI eckiem, a nawe' z marszał-

kiem Pitsudskim? Czyż mariiestacja ta nie

jest nowem zdarzeniem w kampanji na

rzecz zbliżenia niemiecko - polskiego, któ-
rego rysem najbardziej znamiennym był u-

Wiedeń, 15. VI.
O powadze sytuacji w Austrji

świadczy najwymowniej mowa mi-
nistra Ku.ta Schussnika w Krems,
Mowę ministra poprzedziła uchwała
rządu 0 utworzeniu ochotniczych
straży bezpieczeństwa w każdej gmi
nie austrjackiej. Minister m. i, po-
wiedział na zgromadzeniu, że oby-
watele powinni pokazać złoczyńcom
brunatnym swą pięsć j bezwzględnie
ich gnieść. Rozporządzenie rządowe
powiaca, że przypadkowe przegalo-
powania przy wykonywaniu spra-
wiedliwej obrony nie będą karane,
co należy rozuruieć w ten sposób, że
jeżeli obywatele rozprawiają się z
brunabrym zaniachowcem na miej-
scu, nic będą weale pociągani do od-
powiedzialności A więc w walce z
brunatnem  nicbezpieczeństwem w
Austrji stosowane jest hasło „oko za
oko, ząb za ząb”,

Zagranica mogłaby potępić takie
zarządzenia, ale jeżeli zblizka przy-
patrzyć się dziaialnošcį hakenkreuz-
lerowskich terrorystów, trzeba u-
znać, że w Austsji nie można inaczej
postępować, jeżeli rząd nie chce, aby
w panstwie zapanowała  anarchija.
Dałobv się usprawiedliwić łagodne
postępowanie, dopókąd hakenkre-
zlerowcy walczyli z rządem za po-
średnictwem prasy, zgromadzeń i tp.

wiadomio — rząd austrjacki rozwią-
zał icu partję; od tego czasu datują
się brunatne zamachy, Zabito sze-
rek osób, dziesiątki poraniono, a co
gorsza ołiarami zamachu padały 0-
soby niewinne, ba, nawet dzieci, nie
mówiąc już o miljonowych szkodach
materjalnych, W. ostatnim czasie
nikt z tych, którzy znani byli jako
przeciwnicy hakenkreuzlerów, nie
był pewny, czy pewnej nocy do je-
go miešzkanią nie będzie rzucona
bomba zabijająca jego rodzinę lub
demolująca urządzenie. Brunatni za-
machowcy ostrzeliwują żandarmów,
wysadzają mosiy, koleje, wodocią-
gi, przerywają kable teleioniczne,
bombami niszczą elektrowbie a w
ostatnim czasie nawet całe odcinki
dróg. Tylko czujności maszynistów
zawdzięczać należy, że na kolejach
nie doszło do straszliwych katastrof,
bowiem w nocy łatwo przeoczyć
zniszczony odcinek kolei,
O tem, jak groźne jest niebezpie-

czeństwo brunatnego terroru, świad-
czy fakt, że terroryści dostali się
wprost do gmachu kanclerza i przy-
gotowali zamaci.y ną kancierza iwi-
cekancierza, pc.mimo że śmach oto-
czony jest dniem i nocą wojskiem 1
policją Tylko szczęśliwym zbiegiem
wypadków uniknięto straszliwych
wybuchów. Potrafimy sobie przed-
stawić, jaka potężna fala terroru
przewaliłaby się przez Austrję, gdy-
by zamach na kancierza był się udał.
W ostatnim czasie nie było dnia, by
w. Wiedniu nie wysadzcno w powie-
trze przynajmeiej buaki automatu
teielfonicznego, chorągwie hakenkre
uzlerowskie pojawiały się wprost
przed posterun .ami policji, bomby
wybuchały na t.ybunach, ną których

 

w Japonia dążv do opanowania Sy-
berji. Owładnęła Maudżurją, skąd
droga jest łatwiejsza: i

„Wojsko japońskie zajęło już drogę z

MORAWSKA OSTRAWA. (Pat).
Prasa czeska zarówno prorządowa

stala zreiormowana, rozszerzona i wprowa- Pekinu do Kalbanu, gdzie urządzono olbrzy jak i opozycyjna komentuje żywo

dzona do Europy. W tym celu wybudował
on swolą stolicę, jako „okno uo Europy”.

W) 1918 r. stolica Rosji została|wie zdecydowana. W Rosji niepokój. możliwierie
przeniesiona przez bolszewików do
Moskwy, bo groziła inwazja Niem- Bidżanie repubiikę żydowską, aby wszelkie
ców. Moskwa ostatnio rozrosła się
i osiągnęła 2 i pół milj, ludności, O-
becnie bolszewicy przenoszą stolicę
do Ekaterynburga, jak podała ostat-
nio depesza Reutera, na co wiele o-

wać władzom administ'acyjnym pro sób nie zwróciło uwagi, pomimo, że

testy przeciwko wyborom samorzą- ten fakt raa olbrzymie znaczenie po-
dowym w dniu 27 ub. m. W b. Kon-| lityczne:
gresówce wpłynęło przeszło 300
skarg wyborczych =

„Obecnie polityka rosyjska dąży z po-
wrotem ku Wschodowi, do tyci olbrzymich
przestrzeni Syberji i Azji stodkowej, które

mią bazę dla flity powietrznej”.

[Wojna Japonji z Rosją jest pra-

projekt ustawy prasowej i stwierdza,
że nowa ustawa ma ra celu unie-

jakiejkolwiek1 opozycji 3
Wytwarza się w tym celu w Biro- krytyki rządu. W, myśl tego projektu

oświadczenia rządowe

wzmocnić odporność Rosji na atak
japoński. Jak donoszą depesze: |

wwytwarza się obecnie przeciwjapoń- |

ski front Rosji i Ameryki przy pomocy
Francji'. :

Rosja wraca do Azji: |
„Świat obecnie cofa się pod wszystkie- ,

mi wzgiędami i od poprzedniego „okna do
Europy” obecnie jest ważniejsze i znacznie-
sze „okno do Azji“,

Po odwiedzinach p. Goebbelsa.
Z głosów we Francji.

kład, chroniący Polskę przynajmniej na pa-
pierze od ukrytych myśli rewizjanistycz-

nych Rzeszy na dziesięć lat? | czyż nie
okazało się, w ostatnich przejściach dyplo-

matycznych, że Polacy są równie chłodni
jak Włosi wobec zabiegu p. Barthou w Ge-
newie?

Wszystko to prawda. A są jeszcze i in

ne rzeczy prawdziwe. Naprzykiad, całko-
wity brak zapału Polaków dla paktu wza-
jemnej pomocy z Sowietami, oraz pogląd
marszalka Piłsudskiego, że prawdziwa mą-

drość polega na aeutralizowaniu czynnika

rosyjskiego, zespaiuniu prawdziwych obroń-
ców ładu, nie roztrajania ich. Prawdą jest

również, iż niewieie jest lgnących ku sobie

atomów między Pclską i Małą Ententą.
Czegóż to innego dowodzi, jak tego

tylko, że położevie międzynarodowe za-  wiera wiele pierwiastków powikłania wsku
tek współzawodnictwa i nieufności, istnie-

jących nawet między narodami, które po-

winnyby być najściślej solidarne.

P. Saint-Brice należy do najoględ
niej piszących dziennikarzy francus-
kich, 

Krytyczne dni w Austrii.
(Korespondencją własna)

za kilka minut przemawiać mieli mi-
nistrowie j niemal codziennie oznaj-
miano że tu lub ówdzie ołiarą za-
machu padły niewinne osoby.

Rząd ostatecznie zaecydował się
na ogłoszenie stanu wyjątkowego i
sądów doraźnych nad zamachowca-
mi, Odbył się sąd doraźny nad dwo-
ma z nich; uniknęli śmierci jedynie

dlatego, ze jeden liczył dopiero 17
lat, a drugi był ciężko ranny, tak, że
nie mógł być sądzony.

Charakierystyczne jest, że wszys-

Jeszcze przed rokiem, kieay partja
hakenkrezierowska nie byia rozwią-
zana, mogliśmy zauważyć, że w de-
monstracjach uucznych główną rolę
odegrywaia młodzież, że do demon-
strantów w  s.unatnych koszulach
należeli chłopcy, których ojcowie
byli wzorowymi pracownikami w

szeregach robotniczych. Oczekiwa-
no, że przez zaprowadzenie umun-
dorowania i odznaczeń uda się rzą-
dowi uzyskać »ułodzież i że temsa-
mem hitlerowcy stracą na sile. Rząd 

| ką rolę tu odgrywa wiara, iż Austrja
|Nie do usprawiedliwienia są ich czy!

! ny od 11 czerwca ub. r., kiedy — jak

zyskai starych emerytow, monarchi-
stów, częsć młodzieży, ale jądro od-
ważnych hakenkreuzlerów zostało
wierne, ideom hitleryzmu, które

przecie dia młodzieży oznaczają „ro

' mantyzm „Trzeba zaznaczyć, że wiel

przecież ostatecznie stanie się bru-
natną : że potem wszyscy ci, którzy
cierpieli dla Hitlera, będą nagrodze-
ni. Żamachowcy wierzą, iż po uda-
nym zamachu zawsze serdecznie
przyjęci będą w Niemczech. Wielka
część terrorystów dokonuje zama-
chów dlatego tylko, że za każdą
rzuconą bombę otrzymują po 15 szy-
lingów. Podczas śledztwa stwierdzo-
no, że większość zamachowców już
od roku jest bez zatrudnienia. Po-
wiedzieć można, że bezrobocie de-
moralizujący wpływ wywiera na mło
dzież. Słusznie też niektórzy mówią,
że w Austrji nie będzie spokoju, do-
pokąd młodziency ci nie otrzymają
pracy. Potem nie będą mieli czasu
na awantury.

„Wszystkie mosty, koleje, poczty,
wodociągi, elektrownie i t. p. strze-
żone są od tygodnia przez wojsko i
policję, tak, że zamachowcom odej-

cy ci zamachowcy to młodzi ludzie. |,

Dstąpienie ambasadora Rzeszy
w Moskwie.

Amhasador niemiecki w Mos-
kwie von Nadolny zglos4 przed paru
dniami prośbę o dymicję, Dymisja
została przyjęta. Ambasador Nadol-
ny został przeniesiony w stan roz-
porządzalności. Ustąpienie Nadolne-
$o byio dotychczas trzymane w ta-
jemnicy. Ambasador ustępuje ze
służby dyplomatycznej wobec zasa-
dniczej różnicy zdań ze swym rzą-
dem w sprawie polityki wschodniej.
Nadolny uchodzi za jedneg z najwy
bitniejszych dyplomatów niemiec-
kich i jego dobrowolna dymisja wy-
wołała tem większe wrażenie, że
jest to pierwszy dyplomata niemiec-
ki, ktory ustępuje z powodu niezgod
ności pogiądów z reżimeme hitlerow
skim. Jedną z głównych zasług Na-
dolnego było uzyskanie dekiaracji o
równouprawnieniu Niemiec z dnia 1
grudnia 1932 r. Nadoiny był przez
szereg lat ambasadorem w Ankarze
[ pierwszym delegatem niemieckim
na konferencję rozbrojeniową, gdzie
odegrał wybitną rolę. Po wystąpie-
niu Niemiec z L*gi Narodów Nadolny
został mianowany ambasadorem w
Moskwie. Bezpośrednią przyczyną
dymisj: ambasadora jest różnica zdań
pomiędzy nim, a Wilhelmstrasse w
sprawie paktu bałtyckiego, zapro-
ponowanego przez Ž. S. 3, R. i od-
rzucouonego przez Niemcy. Nadolny
usilowal przez swe wpiywy uzyskac
zmianę stanowiska Rzeszy. Gdy sta
rania jeżo nie odniosły skutku — po
stanowił ustąpić. Nadolny jest uwa-
żany za męża zaufania prezydenta
Hindenbu:ga i cieszy się wielką sym
patją pewnych kół Reichswehry.
Na stanowisko ambasadora w Mo

skwie wysuwana jesl w pierwszym
rzędzie kandydatura obecnego po-
sła w Bukareszcie, hr. Sczulenbur-
ga.

Ustapienie Nadolnego oraz wczo-
raj cytowana przez nas mowa von
Pappena świadczą, iż nie jest zbyt
dobrze z jednomyślnością w pań-
stwie „bojaźni Bożej”,

Nowy budżet.
Urzędy centralne przystąpiły do

układania projektów pieliminarzy
nowego budżetu państwa. W najbliż
szych tygodniach odbęczie się w mi
nisterstwach szereg  konferencyj,
związanych z pracami budżefowemi.

oficer do specjalnych
zleceń.

Agencia „P'd“ donosi:
MW. Giownym  Inspektoracie Sił

Zbrojnych mianowany został nowy

 

„oficer do specjalnych zleceń. Na sta-_
nowisko to przeniesiono dotychcza-
sowego dowódcę 1-go p. piech. leg.
м Wainie, byłego adjutanta marsz.
Piłsudskiego, pik. Zygmunta W/endę.

Daiset areS<tuWania
ukraińców,

W związku z toczącem się śledz-
twem przeciw U. O. N, wydział śled
czy policji państwowej przeprowa-
dził na terenie Lwowa dalsze aresz-
towania członków tej organizacji.
Równocześnie poszukiwano bibuły
komunistycznej. W! związku z likwi-
dacją techniki K. P. Z. U. areszto-
wano kilka osób, Szczegóły śledztwa
trzymane są w tajemnicy.

Tak samo w Stanisławowie wła-
dze bezpieczeństwa przeprowadziły
szere$ rewizji : aresztowań wśród
ukraińców i komunistów. Osadzono
w areszcie ponod 100 csób. Szereg
stowarzyszeń i związków, pozostają-
cych pod wpjływem organizacji lewi- dzie chęć dokowywania nowych czy-

nów: zbrodniczych, Ich wynalazczość
jednak jest wielka, a odwaga wprost
zdumiewająca. ! rzecież każdy z nich
wie, że wrazie ujęcia grozi im kara
śmierc., a przecież nie ustają w pra-
cy. Rząd może ostatecznie zdecy-
duje się na energiczną oczystkę kra-
ju. W tych dniach zwolniono około
70 urzędników państwowych, o któ-
rych dowiedziano się, że nadal na-
leżą do rozwiązanej partji, Nie przy-
znano im żadnej emerytury, Rząd o-
świadcza, że obecnie postępować bę
dzie bezwzględaie, nie będzie u-
wzśględniał nikogo až kraj ostatecz-
nie będzie oczyszczony od elemen-
tów hakenkreuzlerowskich. Jesteś-
my naprawdę ciekawi, jakiemi za-
rządzeniami rząd austrjacki położy
kres terrorowi brutalnemu.

J, War. 
 

Nowa ustawa prasowa
Czechosłowacji.  

wszystkie pism: muszą zamieszczać
bez komentarzy, w przeciwnym ra-|
zie śrozi im nawet zawieszenie. W.|
całem państwie odbyły się zebrania!
syndykatów dziennikarskich, które|
potępiły projekt jako sprzeczny z
zasadami demokracji. |

Srebrne pokrycie dolara.
WASZYNGTON. (Pat). Prezy-

dent Roosevel: podpisał projekt
1ED"

Katastrofalny
NGWY JORK. (Pat.) — W Ja-

mestown w stanie Nowy Jork nastą

ustawy o pokryciu srebrem.

wm. Mowa

wybuch nafty.
rów nafty. Skutkiem wybuchu 20 o-
sób jest zabitych, około 50 rannych.

| wierających każdy po 900 hektolit- ją od iskry elextrycznej.

 

cowych, rozwiązano, a lokale partyj
ne opieczętowano. Aresztowania
przeprowadzono również na terenie
całego województwa stanisławow-
skiego. į

 

Wiadomošci
telegraficzne.

* W środę na planszach pod
gołem niebem w dolinie Szwajcar-
skiej w Warszawie rozpocznie się
10-dniówka szermierczych ml-
strzestw Europy. We wtorek na
planszach w Dounie trenowaly ze-
społy zagraniczne, które przybyły
do Warszawy prawie w kompiecie.
Niespodziewanie debrze prezentują
się Anglicy i Angielki. Polacy star-
tują we wszystkich konkurencjach.

ZA! CZNE.
** W Londynie zakończył się

mecz tenisowy pań Stany Zjedn.
—Anglja o puhar Whitemane, w
którym zwyciężyły Amerykanki w
stosunku 4:2.

** Na obszarze całych Niemiec
panują niebywaie upały. W, Berlinie
i na prowincji termometr wskazywał
dziś powyżej 30 C. Upały spowodo-
wały wiele ka:astrof żywiołowych.
Z różnych stron nadchodzą wiado-
mości o pożarach lasów i gospo-

| darstw wiejskich, Posucha wyrządzi
ła nieobliczalne szkody w  zasie-
wach. ;
я * W. kape węgla yokolicy
atsuuraw Japonji nastąpił wybuch

gazu. O 34 górnikach brak wszel-
kich wiadomości.

** W sensacyjnym procesie przed
sądem berlińskim © ie
2 oficerów policji w czasie demon-
stracji komunistów na pl. Buelowa w
32 r. sapadł wyrok. Trzech komuni-

| pił wybuch trzech rezerwuarów, za| Wybuch nastąpił, jak przypuszcza-|stów «kazano za śmierć, a 7 innych
na 58 lat ciężkiego więzienia,
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KRONIKA.
IZlazd delegatėw

W. dniach od 23—26 b. m. odbę-
dzie się w Wiluie walny zjazd dele-
gatów Związku Muzeów w Polsce.
Na zjazd przybywają delegaci z War
szawy, Krakowa, Poznania, Lwowa,
Torumia, Łodzi Lublina i innych
miast Polski.

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
INaipieriw dość pogodnie i ciepło

przy słabych lub umiarkowanych
wiatrach z kierunków zachodnich,
późniei stopniowy wzrost zachmu-
rzenia aż do opadów począwszy od
zachodu kraju, Skłonność do burz.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apieki:
Sukc, Augustowskiego — ul, Kijowska

Nr. 2 (zelef 16-3);, Frumkina —- ul. Nie-
miecka Nr. 23 (teief, 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwary;ska Nr. 31, Wysozkie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

URZĘDOWE.
— Przyjazd ministra spraw woj-

skowych. P, A. T. komunikuje: W
dniu 19 b. m. pociągiem przychodzą-
cym do Wilna o godz. 18.40 przyje-
chai do Wilna Pan Ma'szatek Józef
Piłsudski, któremu towarzyszyli ad-
jutanci oraz płk. dr. Woyczyński,
Pana Marszaika powitał na dwor-

cu p. wojewoda wileński Władysław
Jaszczołt w otoczeniu wicewojewo-
dy Jankowskiego i naczelnika wydz.
bezpieczeństwa Żmigrodzkiego, licz-
mie zebrani oficerowie z generałami
Godziejewskim i Przewłockim na
czele, sen. Abramowicz, rektor USB.
Staniewicz i szereg innych osobi-
stości. `

Z dwo*ca Pan Marszałek udał się
samochodem du Pikiliszek.

Z MIASTA.
— Dziennikarze litewscy, pp-

Petronis i Kapłan, zwiedzili miasto
i zapoznali się z zabytkami Wilna,
następnie zwiedzili Weiki i okolice.
Dziennikarze litewscy odwiedzili
Tymczasowy Komitet Litewski,
gdzie prezesowi tego towarzystwa
złożyli wizytę, przyczem informo-
wali się o życiu tutejszych Litwinów
it. p.

Dziś wieczorem dziennikarze ko-
wieńscy odjeżdżają do Waiszawy.
— [Inspekcja techniczna budyn-

ków w Wilnie. W ostatnich dniach
przeprowadzone inspekcję technicz-
ną budynków, balkonów i t. p. Lu-
stracja trwała trzy dni i przyniosła
wyniki niezby. dodatnie. Śtwier-
dzono, iż domy położone na przed-
mieściach potrzebują gruntownego
remontu, wielu domom grozi nie-
bezpieczeństwo

Następnie komisja zanotowała
pocieszający objaw w sprawie bal-
konów. które w śródmieściu bądź
zostały usunięte bądź też gruntow-
nie naprawione. Również zostały w
wielu punktach miasta usunięte t.
zw. podjazdy znajdujące się na
chodntkach.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Uproszczenie przepisów mel-

dunkowych, W. ministerstwie spraw
wewnętrznych na ukończeniu jest
opracowanie rozporządzenia wyko-
nawczego do ustawy o ewidencji
ludnosci. Zadaniem rozporządzenia
wykonawczego jest znaczne uprosz-
czenie obecnych przepisów w tej
dziedzimie, Omawiane rozporządze-
nie przyznać ma śminom uprawnie-
nia w kierunku załatwienia niektó-
rych czynności w myśl potrzeb miej-
scowych.

SPRAWY SZKOLNE.
— Coraz więcej dziatwy w wie-

ku szkolnym. Na terenie Wileńskie-
go Kuratorjum szkolnego z nowym
rokiem szkolnym przybędzie około
15 tys. nowych uczniów. W tym celu
zaszła potrzeba wynajęcia nowych
budynków pod szkoły oraz zbudo-
wania nowych szkół, Na ten cel sa-
morządy i gminy przeznaczyły prze-
szło 300 tys. zł. Część funduszów na
budowę szkół ma udzielić rząd oraz
różne instytucje į T-wa popierania
szkół powszechnych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
. — 228 Środa literacka. Dzisiej-

sza środa, ostatnia w bieżącym se-
zonie, poświęcona będzie dwóm wi-
leńskun laureatom nagrody im. Fi-
lomatów, Tadeuszowi Łopalewskie-
mu i Czesławowi Miłoszowi, którzy
na wieczorze tym otrzymają nagro-
dy swoje i dadzą swój autorski re-
cital liveracki.

Ze względu na to, že rozdanie na-
śród wileńskim literatom na šrodzie
literackieį odbędzie się poraz pierw
szy, spodziewać się należy, że wszy
scy bywalcy śród w tym. wieczorze
wezma udział. Początek o godz. 20
min. 30.
|  —Z ow. Ginekoloticznego. W
dniu 21 bm, o źodz. 20-ej w lokalu
kliniki ginekologicznej U. S. B, od-
będzie się 70 aaukowe posiedzenie
Tow. Ginekologicznego.

Porządek dzienny: 1) Pokazy cho
rych i preparatew. 2) Kol. dr. J. Do-
brzański: Sympatectomia okołotęt-
nicza i splotowa w  nerwobólach
miednicowych 1 w niedomodze jajni-
kowej. 3) Kol, Cr. H. Diugi: Badania
porównawcze nad zawartością biał-
ka w surowicy krwi: matki, pozało-
żyskowej i pęp:nowej.

Związku Muzeów,
Na zjeździe zostaną poruszone

sprawy organizacyjne, muzealne,
przyczem wygłoszone zostaną od-
czyty na tematy muzealogji polskiej,
konserwacji zabytków historycznych
i regjonainych oraz szereg innych

spraw.

— Walne zebranie Wil, Komite”
iu dc Zwalczania nowotworów
(Połocka 6) odbędzie się w piątek
o godz. 19-ej w małej sali konieren-
cyjnej w województwie z następują-
cym porządkiem dzieniym:

Odczytanie protokułu z poprzed
niego zebrania, 5prawozdania z dzia
łalności Komitetu — iinansowe za
rok budżetowy 1933-34 i Komisji
Rewizyjnej; preliminarz budżetowy
za rok 1955-30, wybory do Rady, wy
bory do prezycjum, wolne wnioski.
— Z lowarzystwa Popierania Poi

skiej Sztuki Scenicznej Lowarzyst-
wo Fop. Folsk, Sztuki >cenicznej, od
czasu umiastowienia [eatru i prze-
kazania przez miasto opieki nad [e-
atrami Waleńskiemi Zarządowi Zwią
zku Ar. Scen Polskich usunęło się
od ingerencji w sprawach teatrów
zawociowych i sodjęło dziaialność w
kierunku [eatrów amatorskich.

Obcenie Towarzystwo to uznało
za celowe zajęcie się losem Teatrów

t z. samowystarczalnych, t. j. tych,
które nie podlegają opiece właści-
wych organów urzędowych, oraz nie
pobierają subwencji.

W. ostatnich czasach, przyjrzaw-
szy się działalności Teatru Muzycz-
nego „Lutnia”, po porozumieniu z
Zarządem Teatru uznało za właści-
we zająć się biiżej jego losem.

IW tym celu po odbyciu kilku po-
siedzeń oraz utworzeniu odpowied-
nich komisyj, wysłało memorjały w
sprawie tegoż Teatru do ministerst-
wa W. K. i O. FP. oraz Zarządu mia-
sta Wiina.

Ogolne zebranie członków To-
warzystwa P. P. Sztuki Scenicznej
Projektowane jest w jesieni,

ODCZYTY.
— Stowarzyszenie techników

polskich w Wiluie w lokalu własnym
przy ulicy Wileńskiej 33. Dnia- 22-go
|czerwca r. b. o godz. 19.30 będzie
wygłoszony przez p. inż. W. Barań-
skiego, dyrektora Izby Przemysło-
wo - Handlowej w Wilnie, referat,
ressumujący cykl odczytów, wygło-
szonych w Stowarzyszeniu Techni-
ków, obrazujących „Potrzeby Ziemi
Wileńskiej, «dla podniesienia jej sta-
nu gospodarczego”.

Referat dyrektora W: Barańskie-
$0 poprzedzi odczyt p. dr. A. Dmitrje
wa „O potrzebach przemysiu Ziemi
Wileńskiej, i

Wstęp wolny i bezpłatny. Osobne
zaproszenia rozsyłane nie będą.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Podsekcja Szpitalna S. M.

A-czek. Zebranie Podsekcji odbę-
dzie się dziś o godz. 7-ej w: lokalu
Ogniska S. M, ‚

TURYSTYKA.
— Przyjazd grupy harcerzy war-

szawskich. Do Wilna przybyła wię-
ksza wycieczką harcerzy warszaw-
skich, którzy zwiedzają miasto i za-
poznają się z historycznemi zabytka
mi Wilna. |

Teatr i muzyka
— Miejski Teutr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś i jutro o godz. 8.30 w.

Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyńskim
gra w aalczym ciągu cieszącą się dużem

powodzeniem, arcywesołą komedję muzy-

czną „Moja siostra i ja” — wykonaniu ar-

fystów Teairu Bydgoskiego — henki Wań-

skiej i Stanisława Iwańskiego oraz pp.: L.

Wołłejki, J. Wossowskiego, A. Łodzińskie

go, N. Wiliūskiej, J. Pytlasuiskiego, E. Gliń

skiego, K. Puchniewskiego i J. Kersena.

ala

Kier. muzyczne — S$. Czosnowskiego. Re-
żyserja — W, Czengerego. Dek 1acje — W.

Makojnika.

— |leatr muzyczna „Lutnia* Występy

Janiny Kulczyckiej. „Bohaterowie”, Wczo-
rajsza premjera Świetnej operetki O. Strau
ssa' „Bohaterowie" zarówno dia swej pięk-

nej muzyki, dowcipnej treści, jak również
koncertowego wykonania całości pozwala

wróżyć długotrwałe powodzenie.
Oprócz znakomitego goscia Janiny Kul-

czyckiej, popisowe role w tej operetce ma-

ją: H. Dali, E. Laszowska, K, Dembowski,

M. Domoslawski, Ž. Rewkowski, M. Tat-
rzański i inni.

Na specjalne podkreślenie zasługuje pię

kny balet w układzie J, Ciesielskiego. О-
pracowanie reżyserskie M. Domosławskie-

go.

— „Noc w $аа Sebastijano“ jako przed
stawienie propagandowe, W pią'ck najbliž-

szy raz jeden tylko grana będzie po cenach

propagandowych n:alownicza operetka, cie

sząca się wielkiem powodzeniem „Noc w

San Sebastjano". Operetka ta ze względów

technicznych grani będzie w p'ątek poraz

ostatni.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Los zatrzymanych komuni-

stów. Zatrzymanych wywrotowców
komunistycznych w lesie Belmonc-
kim w ilości 14 osób przekazano wła
dzom  śledczo-sądowym, które po
rozpatrzeniu sprawy kazaty osadzić
12 komunistów w więzieniu na Łu-
kiszkach aż do czasu rozprawy są- Goście mile widziani. dowej,

DZIENNIK W

List pasterski J. E.

ILENSKI

ks. biskupa pińskiego
do duchowieństwa.

(Pińsk - KAP) Z racji kursu
duszpasterskiego w Pińsku, JE. Ks.
Biskup Kazimierz Bukraba wydał
list pesterski do duchowieństwa, w|
którym kreśli wielkie i szczytne za-
dania kapłanów oraz obowiązki w
dobie dzisiejsze.

„Czasy, jakie przeżywamy — pi-
sze Ks. Biskup — są pełne trudnoś-
ci i pełne dziwnych przełomów, a
najbystrzejsze umysły nie mogą po-
wiedzieć, ku czemu idziemy, W: każ-
dym razie idziemy ku wielkiej prze-
budowie społecznej, ku zupełnie no-
wym stosunkom. To też jakkolwiek
warunki przyszie społeczne i ekono-
miczne się ułożą, my kapłani Nowe-
go Zakonu, pewni, że „prawda Pań-
ska trwa na wieki'* w tej budowie,
a raczej przebudowie świata weź-
miemy i wziąć powinniśmy silny u-
dział. Ale biada nam, gdyby te dziw-
ne czasy zastały nas nieprzygoto-
towanych, zakrzepłych w przesta-

Młodzież
Młodzież ocenia najwłaściwiej

swoich nauczycieli, patrzy na ich
dobre i złe strony, i dziwna rzecz,
rozumie — instynktem więcej, ani-
żeli dojrzali rozumem, Ale ta sama
młodzież również czegoś pragnie,
ma swoje wątpliwości, szczególnie
dzisiaj.

Szerzący się materjalizm, spoty-
|kany na każdym kroku, wyciska na
miej swe piętno, ale tkwiący w duszy
idealizm woła głośno v prawo bytu.

W, duszy młodzieży rodzi się tar-
cie między tem, co jesi, a je; pragnie
miem; szuka ona odpowiedzi, szuka
wyjaśnień.

Nie zawsze jedna może i nie
zawsze chce  uzewnętrzniać się
przed własnym ojcem, pragnie wyja-
śnień od autorytetów obcyci:, a prze
cież bliskich; za takich uważała zaw
sze profesorów i zwierzała im naj-
skrytsze nawet myśli rtórych tajem-
nicę zachowywała przed naturalny-
mi opiekunami, tj, rodzicami.

Co jednak stało się w obecnej
sytuacji?

Młodzież widzi w dalszym ciągu
swoich profesorów na iekcjach i na
zebraniach przeróżnych organizacyj,
do których ciągną ją niezawsze z jej
wolą. Słyszy zarówno na lekcjach
jak i na tych popołudniowych zebra-
miach -0 „ideologji“, c Konstytucji,
po której uchwaleniu dopiero bę-
dzie dobrze, słyszy cały szereg rze-
czy, o które zupełnie nie zapytuje, a
słucha, bo słuchać jej wypada... je-
żeli nie dlatego, że musi...

I oto pierwszy punst niejasności,
jalki wkradł się do jej serca i odep-
chnął od zwierzania się swoim kie-
rownikom. Sig

Zjawiły się calej na terenie szkol
nym organizacje. Młodzież ich by-
najmniej nie wysuwała sama od sie-
bie, ale usłuchała wezwama opieku-

 

Polsaie KaQjo Wilnu,
Środa, dn. 20-go czerwca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dzien. por. 11.57:
Czas. Hejnał. Kom. meteor. Przegląd prasy.
12.10: Koncert. Dzien. poł. 13,05: Różne
insirum. (płyty).  Wiad. eksport. Giełda
rojn. 16.00: Pogadanka muzyczna prof M.
Józefowicza. 16.15: Koncert. 17.00 Pogadan-
ka dla dzieci. 17.15: Utw. tort, 17,40; Rec.
śpiew. 18.00: „Książka i wiedza” — pog.
18,15: Koncert kąm. 18.45: Org. nowego sa-
morządu w rzemiośle — pog. 19.15: Rec.
skrzypc. Wiad. sport. Wil. kom. sport. My'h
wybrane. Fel. aktualny. 20.12: Muzyka.
Dzien. wiecz. Trąvka i captrzyk. 21.02:
'Transm. ostatniej w sezonie Srody Liter.
Reportaż. 22.00: Kwadrans liter.

Czwartek, dn. 21-go czerwca 1934 r.
6.30: Pieśń. Muzyka. Dzien. por. 11.57:

Czas. Hejnał. Kom. meteor. Przegląd prasy.
12.10: Muzyka popularna (płyty). Dziennik
poł. 13,05: Progranę dla dzieci, 13,20: Wiel-
cy kompoz wirtuozi (płyty). Wiad. eksp.
Giełda rolnicza, 16,00: Audycja dla dzieci.
16.30: Muzyka. 1700: „Archeologja przed-
histor. na ziemi wileńskiej dawnej i dziś”.
17.15: Polska muzyka ludowa w Warsz.
18.00: „Powietrze, słońce 1 woda na uslu-
śach kosmetyki” -— pog. 18,15: Słuchowi-
sko. „Skrzynka pocztowa Nr. 301". 19,15;
Rec. fort. Wiadom. sport. Wil. kom. sport.
Myśli wybrane. 70.12: Muzyka. Dziennik
wiecz. rąbka i capstrzyk. Codz. odc. pow.
21.12: Koncert popularny. 22.00: Odczyt

Z ZA KOTAR 3TUDJO.
Instrumenty i głosy w jazzie.

Wszystkim już dzisiaj są znane owe
różnorodne akcenty, specyficzne synkopy
i niespodziane pauzy, ten sentyment i hu-
mor brzmienia jazzu, muzyki przepełnionej
rytmem, tym najbardziej charakterystycz-
nym pierwiastkiem folkloru murzyńskiego.
Jazz nietylko dz.$ wszystkim jest znany,
ale i uznawany i traktowany rzeczowo w
literaturze muzycznej, Ma on też swoich
gorącyca wyznawców. Dla nich więc kon-
cert radjowy w środę o gidz. 16,15 będzie
oczekiwaną atrakcją. Audycja ta wykonana
będzie przez zespoł rewellersów kobiecych
„Te 4“ oraz zespóisolistów jazzowych pod
dyr. W!adysława Eigera. Drugą zkolei au-
dycja tego rodzaju będzie wtym dniu o go-
dzinie 20,12 koncert w wykonaniu cieszą”
cego się doskonałą opinją choru reweller
sów lwowskich Eryana oraz Jana Żyńskie-
go, który odegra kilka przeróbek jazzowych
na fortepian.

Solisci wileńscy.
W środę o godz. 18,15 w studjo wileń-

skiem rozpocznie się koncert kameralny,
w którym wezmą udział dwie cenione ar-
tystki wileńskie pp. Wanda Ledóchowska
—skrzypce i Cecvlja Krewer — fortepian.
Program koncertu zawiera wspaniałą sona-
tę c-moii op. 45 Griega i poemat Smetany
„Z ojczyzny”. i

Ostatnia środa literacka,
O godz. 21,02 z sali zebrań Związku

Literatów Polskich rozpicznie się transmi-
sja ostatniej w tym sezonie „środy literac-
kiej”. W jej ramach odbędzie się wręczenie
tegorocznej nagrocy literackiej im. Filo-
matów, poczem obaj laureaci odczytają
swoje wybrane utwory. chodzćcawdii _ BtęNbarwnejtdą—jfdfL m

łych formach i metodach pracy i po-
' stępowania, nie orjentujących się w
| potrzebach ciężkich dni naszych, nie
umiejących iść po linji wymagań
zdrowej rzeczywistości, a przedew-
szystkiem wskazań w tym wzglę-
dzie Kościoła św., matki naszej,
strażnicy wiary i obyczajów, a przez

Dalej przypomina Ks. Biskup, że
kapłan według ustanowienią Chry-
stusa Pana jest mężem Bożym i
szcześólnem narzędziem w ręku Bo-
ga, solą ziemi ; światłem świata,
wszystkiem dla wszystkich, by
wszystkich Chrystusowi pozyskać.

„Całe więc aasze staranie—mówi
Ks. Biskup — winno być obrócone
w tym kierunku, byśmy się stali po-
wolnemi narzędziami w ręku Bożem,
najpodatniejszymi wszelkim  tchnie-
niom łaski, ktorych Bóg powołaniu
naszemu nie odmawia, ale hojnie je
na nas zlewa”.

i szkoła.

 
ma klasy i zjawila się mniej czy wię-:
cej licznie w szeregu zorganizowa-
nego przez danego prołesora zespo-

„łu. Przymus fizyczny czy morain.
jest zawsze przymusem, tego zaś nie

' uznaje, bo uznac nie może, młodzież.
iNależenie do jakiegoś kółka polega
na nakazie z góry. Nakaz zmusił do
zapisania się — ale też, wglądnąw-
szy w sprawę głębiej, widzi się ca-
łą przepaść między zamiarem i in-
tencją a stanem faktycznym.

Kto się wpisuje?  Przedewszy-
stkiem ten uczeń, któ:y się danego
profesora boi — czy dlatego, że sła-
[bo się czuje w przedmiocie, czy dla-
tego, aby zjednać sobie nauczyciela
i usunąć grozę wrogiego nastawie-
nia. Słabsi umysłem 1 słabsi charak-
terem śpieszą licznie w szeregi kół-
ika, pozostającego pod kierowni-
ctwem danego profescra,

Do czego jednak mus ten prowa-
dzi? Do likwidowania danej organi-
zacji przy najmniejszym  powiewie
przeciwnego wiatra — do okazania,
że młodzież udawała, a nawet świet
nie zaimteresowanie, dopóki tego by-
ło potrzeba. Z chwilą, gdy potrzeba
zniknie, pryśni. całe zainieresowa-
mie i organizacyjka sztucznie stwo-
dzona umrze naturalną śmiercią.

Obojętny nam jest stan sstnieją-
cych lub nieistniejących organizacyj
ma terenie szkoły, obojętny nam jest
ich rozwój lub upadek, ważniejszy
ze wszechmiar staje się wpływ i kon
sekwencje tego krok:. Młodzież
'wstępujac do owych sztucznych ze-
społów szkolnych, kłamała, bo uda-
wała zainteresowanie. Jeden choćby
powód, dany przez starsze społe-
czeństwo, do kłamstwa, jest kary-
godny, jeżeli chodzi o przyszłość na-
szą, Ten sam powód podany przez
wychowawców i przez nich świado-
mie tolerowany jest grzechem wobec
przyszłości. P:rzypomira się mimo-
woli owo powiedzenie:  „Ktokol-
wiekby zgorszy! jednego z tych ma-
luczkich, lepiejby mu było, aby mu

iszyji jego i zatopiono w głębokości
morskiej".

Ów przymusowy* stan” należenia
do organizacji pociąga za sobą po-
nadto jeszcze inne konsekwencje na-
tury materjalnej, a dalej moralnej.
Natuialnie do organizacji należy
opłacać pewne składki, kilka orga-
nizacyj powoduje wydatki powa:
żniejsze, które pokryc musi ojciec.
I ten ojciec, który ogranicza swoje
własne rozchody, us«:zupla pewne
konieczności rodzinne z powodu
kryzysowego czasu, +muszony jest
opłacać wkładkę na „sółko fotogra-
ficzne”', bez którego zupełnie dobrze
można się obejść, a ktorego ważność
zresztą jęst bezwzglęanie mniejszą,
aniżeli sprawienia bucików w domu
którejś z osób rodziny. Ojciec się
zżyma, odmawia, sym staje w kolizji
kłamie zatem pized ojcem lub matką
i wyciska od nich pieniądze sposo-
bem nienaturalnym, ba sprzecznym
z wszelkiemi zasadami etyki kato-
lickiej, Syn kłamie w szkole, kłamie
i w domu, stąd ;uż niedaleki krok do
brzydkich postępków dalszych i co-
raz większych.

Oto perspektywa najbliższych
konsekwencyj, jakie pociąga za sobą
nowe wychowanie, inaczej rozumia-
ne przez władze, a inaczej wykony-
wane przez podwładne organy.

Młodzież jednak nie chce być i
nie zostaje bierną w całej tej akcji—
ona zdaje sobie dokładnie sprawę
ze stanu faktycznego 1 reaguje.

Jak! Tu największa klęska dla
charakteru, bo buntem wewnętrz-
nym, Nie ma ta młodzież możności
protestowania jawnie przeciw wi-
wisekcji dokonywanej na jej duszy,
buntuje się zatem skrycie i wytwa-
rza typ obywatela najniebezpiecz-
niejszego ; naj: zkodliwszego dla pań
stwa. Bunt zaś sam nie grupuje się
w głębi — owszem on się uzewnę-
trznia w stałem lekceważeniu sobie
szkoły, mimo że w jej mury śpieszy
codziennie młodzież rano i popołu-
dniu. Rozbrat między dusząi jej
upodobaniami, a rzeczywistością,
staje się coraz większy, coraz ostrzej
szy i coraz groźniejszy dla całej
przyszłości Polski.

Caveant consules, mówili już

to i prawdziwego dobra ludzkości”.|

Wyrok w procesie
W rozpoznanym przy drzwiach

zamkniętych w ciągu piątku i sobo-
ty r. b. tygodnia procesie b. kwa-
termistrza 13 p. ułanów m-jra Stet-
kiewicza wczoraj nastąpił epilog.

Sąd okręgowy w składzie wice-
prezesa p. W. Brzozowskiego oraz
pp. sędziów Limanowskiego i To-
maszewskiego ogłosił wyrok które-
|go mocą oskarżony major S. został
uniewinniony z inkryminowanego
mu zarzutu przywłaszczenia (art. 262
$ 2 К. К.) natomiast sąd uznał iż

W. związku ze sprawą, wytoczo-
ną przez starosię pow. wołożyńskie-
go przeciwko Si. Turskiemu, Baz.
Karolowi i Fr. Nitoniowi o zniesła-
wienie (art. 255 S 1 K. K.), rozpozna
waną dn, 30 kwietnia b. r. w sądzie |
grodzkim w Wołożynie, o czem za-,
mieściiiśmy obszerne sprawozdanie
w Nr. 119 „Dz WilL', wczoraj na'
skutek decyzji sądu, byli badani w.
drodze rekwizycji zgłoszeni przez|
obronę oskarżonych  wice-dziekan |
Rady adwokackiej w Wilnie, p. Zbi-|
śniew Jasiński oraz ks, Juljan Bo-|
rówko. |

, Przesłuchanie tych świadków, ma
jących stwierdzić prawdziwość sta-
wianych przez oskarżonych staroś-
cie Bron. Wiesiołowskiemu  zarzu-
tów, dokonał sędzia grodzki w Wil-
nie,

Mec. Jasiński zeznał, iż wystę-
pując w innej sprawie, w której w
charakterze świadka składał zezna-

Proces 0..
Na wokandzie sądu žrodzkiego

w Równem znalazła się niezwykła|
sprawa cywilna. Rówienski oddział|
firmy naftowej ,Karpaty” zaskarżył|
Ubezpieczalnię Społeczną w Rów-;
nem o... 5 groszy, Nie chodzi tu o
kwotę 5 groszy lecz o ikwestję za-
sadniczą, jaką jest sposób obliczania
składki ubezpieczeniowej od chorób.
Rozbieżność w sposobie obliczania
składki dała w tym konkretnym wy
padku różnicę 5 groszy. Obie strony
są głęboko przekonane o słuszno-
ści „swego'” sposobu obliczania i uz-
brojone w cały arsenał argumentów 

przyczepiono kamień młyński u!

(Londyn - KAP). Barbaizyńskie,
planowe, od wislu lat trwające prze-
śladowanie chrześcijan w Rosji so-
wieckiej sprawiło, że życie religijne,
zepchnięte w podziemia, poczęło
szukać sobie nowych, przystosowa-
"nych do okoliczności torm.

Podróżni angielscy, którzy mieli
możność bliższego zetknięcia z lud-
nością wsi rosyjskiej, stwierdzają że
obecnie w tym nieszczęśliwym kraju
powstała jak gdyby nową klasa ka-
płanów ; wyznewców. W głębi la-
sów rosyjskich które dzięki swemu
ogromowi są dobrą kryjówką, miesz
kają popi a obok nich studenci i inni
przedsiawiciele inteligencji, którzy,
obrzydziwszy sobie  nakazywany
przez państwo bałwochwalczy kult

 

Bat'a w produkcji swojej nie zadawala się
już tylko wyrobem obuwia. Obecnie prze-
szedł na wielką skalę także na wyrób opon
gumowych, dla kt'aych usiłuje zdobyć ryn-
ki pozaczeskie.

Podobno opony te labrykowane są
specjalnemi metodami i zawierają patento-
waną mieszaninę, a na próby i patenty Bat'a
miał wydać dziesiątki miljonów złotych, za-
nim. wypuścił w świat swoje opony groźne
dla konkurencji.

Przewaga ich polega m. in. także na
tem, že wyrabian: są z materjału cokol-
wiek lżejszego, natomiast niezwykle trwa-
łego. W. ostatnich największych zawodach
automobilowych na przestrzeni 1000 km. w
Czechosłowacji prowadził bieg sam Tomasz
Bat'a, syn zmarłego właściciela, na swoich
oponach, bijąc konkurentów,

starożytni, To samo zawołać musimy
i my w interesie szkoły i młodzieży.
Ta trzymana w karbach ; kłamiąca
młodzież objawia dopiero w życiu
akademickiem swoją istotną war-
tość, ale i tam, gdy zbliżają się
ostatnie lata studjów, zmienia się
ton, kłamstwo wyniesione z ław gi
mnazjalnych pizydaje się później,
śdy akademik znowu wraca do me-
tod, nie licujących z jego goanością i
przeciwnych jego zasadom.

Ratunku woia szkoła, ratunku
woła młodzież, bo szkoia nie wycho-
dzi poza swoje zadania, dzięki lu-
dziom, którzy chcą byc „plus catho-
lique que le pape me:ne' i którzy
całą dążność narodu i tendencje
wieków naszej kultury zawracają z
ich łożysk na drogr strasznego
wstecznictwa w dziedzinie kształ-
towania charakteru. Szkoła ma wy-
chowywać, a młodzież najwięcej
cierpi na tem, bo właśnie wynosi
ze szkoły zdeprawowany charakter.

2

mjra Stetkiewicza.
dopuścił się on niedbalstwa służbo-
wego, za co skazał go na pół roku
więzienia, na poczet czego zaliczył
odbyty 6 cio miesięczny areszt za-
pobiegawczy oraz za zniszczenie do-
kumentu sąd wymierzył mu karę
również  półroku więzienia, którą
darował w całości na zasadzie amne-
stji.

Wobec tego, przebywający do
tej pory na Łukiszkach m: Stetkie-
wicz odzyskał jeszcze wczoraj wol-
ność. Kos.

Proces o zniesławienie
starosty pow. wołożyńskiego.

nia pod przysięgą starosla Wiesio-
łowski, analizując materjał dowodo-
wy, oświadczył głosem podwyższo-
nym i specjalnie akcentując, iż Wie-
słołowski zeznai nieprawdę,

Drugi świadek ks. Juljan Borow-
ko byi obecnym w czasie przemó-
wienia mec. Jasińskiego, słyszał je-
go zarzut co do nieprawdziwych ze-
znań 'Wiesiołowskiego i zobrazował
wrażenie, jakie to oświadczenie zro
biło na przysłuchującej się rozpra-
wie publiczności, Oczekiwano wy-
jaśnień ze strony starosty Wiesio-
łowskiego, lecz te mie nastąpiły.
Obecny przy tem Nitoń był oburzo-
ny, wobec złożonego zeznania, a na
wet prosił ks. Borówkę, aby potwier
dził słowa me . Jasińskiego.

Epiiog tej sprawy rozegra się w
sądzie w Wołożynie w lipcu, gdzie
odroczony proces będzie kontynuo-
wany.

5 groszy.
prawniczych oddały sprawę do roz-
strzygrięcia sącowi.

Czierogodzirna rozprawa przed

sędzią grodzkir:. Łuszczyńskim nie

wyjaśniła jednak całkowicie sprawy.

Zarówno pełnomocnik Ubezpieczal-
ni, jak i zastępca firmy „Karpaty”
przedłożyli sądowi tak wieiką ilość

materjału dowodowego, że sędzia

Łuszczyński ceiem zapoznania się z
tym moterjałem rozprawę odroczył

Sfery gospodarcze Równego о-

czekują z zainteresowaniemwyroku
w tej „prawie.

 

Nowoczesne katakumby chrześcijan.

materji i maszyny, nadają głębokiej

tęsknocie religijnej ludu swoistykie-

runek, Głoszą oni no nocach przy

źródłach, nad potokami i pod drze-

wami kazania o śmierci męczeńskiej

Zbawiciela, o życiu wiekuistem, o

łasce wszechmocnego Boga, błogo-

sławią nowym związkom małżeń-

skim į udzielają ostatniej pociechy

umierającemu.

Wiadze bolszewickie nie wiele

mogą wskórać przeciwko robotni-

kom, włoscianom i inteligentom, któ

rzy tłumami śpieszą na takie zebra-

nia i nabożeństwa. Zdaniem obser-

watorów iych zjawisk, nad znękaną

„bezbożną” Rosjąpłynie tala tęskno

ty religijnej i odrodzenia wiary.

Szaione tempo.
Nowe wynalazki i ich twórcy spotykają

się zawsze na początku z ostiym sprzeci-

wem i złosliwą krytyką. Gdy w końcu

XVIII wieku pewien sędzia wyraził chęć

udźnia się pośpiesznym dyliżansem poczto-

wym z Edynburga do Londynu, odradzono

mu to:

— Tempo jazdy jest tak szalone, že

przy szybkošci 1/ kilometrėw na godzinę

dostanie pan uderzenia krwi do głowy.

Mac Adamowi wynalazcy <zos maka-

damizowanych, zarzucano;

— Czy pan zwarjował? Jakże miękka

powierzchnia szosy może być trwalsza od

twardej;

Wiibur Wright słyszał taką o swoim

aparacie opinję:

— Gdyby cziowiek miał latać,

Bóg dał mu skrzydła.
Wynalazcę pierwszego auta, porusza-

nego parą, Cuśgnoi a, prześladowano i gro-

żono mu więzieniem za dalsze próby jaz-

dy. Przedmiotem drwin i wymysłów byli
odważni, którzy zdecydowali się wychodzić

na ulicę w czasie deszczu z parasolem; ob-

rzucano ich zgniłemi jajami i kamieniami,

Miód jako lekarstwo.
Przy chorobach sercowych  sto*

sowanie miodu, jako pożywki dla
mięśnia sercowego jest bardzo sku-
teczne; dobrą i niedrażniącą odżyw=
kę stanowi miód również przy cho-
robach nerek, stosowany też bywa
z dobrym skutkiem w postaci napo-
ju z ciepłą wodą lub miek:em przy
chorobach dróg oddechowych (zapa-
lenie gardła, kstani, chrypsa  itp.).
Przy kokiuszu aobrze jest w wydrą-
żoną czarną rzodkiew nalać miodu,
a po kilku dniach, śdy miod wycią-
śnie z rzodkwi jej substancje, poda-

 

toby

 M. Prawdzic.
(„Kurjer Lwowski“). wa go choremu dziecku łyżeczką,

 
 



  

Z KR AJU.
Konferencja rolnicza w Słębokiem.

GŁĘBOKIE. (Pat). Dnia 17 b m.
w sali konierencyjnej Wydziaiu Po-
wiatowego odbytą się konierencja
przedstawicieli Ukręgowych Towa-
rzystw Organizacyj i Kółek Rolni-
czych 4 powiatów północnej Wileń-
szczyzny. Konierencja byia poświę-
cona ©mówieniu organizacji pracy
agronomów, zaangażowanych na
koszt Funduszu Fracy, którzy mają
prowauzić pra: ę kuliuralno-1olniczą,
wyłącznie wśród gospodarstw kar-
łowatych (ponizej 5 haj.

Powiat dziśnieński posiada 13.000
 

Lustracje organizacyj-e i fa-

chowe przysposobienia roini-
czego.

Z ramienia Wileńskiego Związku

Młodzieży Polskiej wyjachali na te-

ren powiatu wiieńsko-trockiego: pp.
agronom Symonowicz 1 Kudukis,

Obaj wspomniani instruktorzy
objadą wszystkie mie;ccowości po-
wiatu, gdzie zrajdują się zespoły
przysposobienia rolniczego młodzie-
ży poiskiej i przeprowadzą lustrację
pracy w tych zespołach.

P. Kudukis zbada zespoły i po-
szczególnych uczestników pod wzglę
der. organizacyjnym,

wą, t. zn. zbada stan tegorocznych
prac w zespołach.

Lustracje potrwają dłuższy czas.

a
Meijoracje roine w pasie

pogranicznym.
Na terenie powiatu mołodeczań-

skiego i wilejskieżo osuszono do
dnia 15 b. m. przestrzeń 59 ha
łąk i około 70 ba pól,

Da'sze prace osuszania łąk i pól
trwają Przy robotach zatrudnionych
jest z górą 400 włościan.

Zawieszenie w urzędowaniu

WI tych dn'ach został w Wołoży-
nie zawieszony w urzędowaniu re-

ierent administracyjny Andrzej Ło-

tocki wobec wkroczenia i wszczęcia

sprawy przeciwko, nien.u o przestę-
pstwo służbowe przez sędziego śled-
czego na piw. Wołożyński, p. W. Za-

a p. Symono-|
wicz przeprowadzi lustrację tacho-|

takich gospodarstw. Nowi agrono-
mowie, a są to przeważnie młodzi
inżynierowie-roinicy, zwrócą szcze-
góiną uwagę na rozwój tych gałęzi
romictwa, kióic na maiym obszarze
pochłaniają dużo pracy, jak sadow-
nictwo, uprawa i przerobka lnu,
pszczelnictwo, chów drobiu, wa-
rzywnictwo i t. p.

Fuadusz Prucy walczy w ten
sposób z bezrobociem u jego źródła,
t.j. tam, skąd największa liczba
bezrobotnych ciągnie do miast.

 

Ostateczna likwidacja strajku
|budowianego w Postawacn. Donoszą z Postaw, że wczoraj
zakończony _ został definitywnie
strajk robotników przemysłu budo-
lanego trwający od dłuższego czasu.

Jak wiadomo, strajk wybuchł
na tle ekonomicznem. Zasadniczym
powodem zatargu było dążenie ro-
botników do podwyższenia stawek

| robotniczych od 5 do 15 procentów.
Gdy wybuckł strajk związki za-

wodowe wysunęły postulat ograni-
czenia dnia pracy do ściśle 8-miu
godzin. 3
W wyniku około dwutygodnio-

wego strajku sprawę zalatwiono
,kompromisowo. przyznając 10 proc.
Roa stawek robotniczych i
ograniczając czas pracy do 8-miu

| godzin.
Od dnia wczorajszego praca zo-

st.łą podjęta na wszystkich bez wy-
jątku budowach.

Рогагу.
MiLEJKA. We wsi Dubonoszy,

gm. kizywickiej spaliło się 5 do-
mów mieszkalnych, 4 chlewy, 1
spichrz na szkodę 5-ciu gospodarzy.
Ogólne straty wynoszą 2770 zł. Po-
żar powstał wskutek wadliwej bu-
dowy komina w domu jednego z
gospodarzy.

WILNO-TROKI W; działkach
osadniczych Las-Rudnicki, gm. so-
lecznickiej spalił się dom mieszkal-
ny. należący do Borysa Michajłowa.
W budynku tym mieszkała dzier-
żawczyni Kwiatkowska Marja, lat
50. Pozar powstał wskutek wadliwie

 

 krzewskiego. Sprawa w toku.

WRZ UKAiASSR 0

A Dziś premjera. Wielki przebój, efektowne tańce, €zarowne „Romanse Cygińskie"

w genjalnej kreacji niezapomnianej kró: * 1 JÓZEFA SCHILD

oda)ias Ar AA sera ludzkich i, Brygidy,Heim sku KRAUTA.

Na scenie: całkowicie nowy program Rewjewy p, t. „RÓŻOWY WALC”. 1) Prológzwyk. Ga-
ły zespół, 2) Wale anglelski—E. Londonówna, 3) Humor ukiaiński—duet

em wiana—„Ach te baby” — Grzybowska, 5) Fox trett—Trio Grey

t. „Cnciałem tebie—woialem zobie” grają Grzybowsks, Janowski,

KINO-REWJA

„COLOSSEUM*
NSTROBRAMSKA 5

Kaczarowscy, 4) Ja nie jest
6) Arcy

Codziennie PO CENACH POPULARNYCH od 25 groszy! Majboraziej NIESAMOWITY FILM, który kiedykt Iwisk

azs GI AJEMNE MOCE» (Kobieta—Dr. Jekyli).|
Wkrótce Kobieta-wamp

SEPZcdI2aŹ

Н
Dziśżcałkowita zmiana programu. Spiew. Humor

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

Na ekranie: Na żądanie publiczności
przebojowa komsdja rewjowa p. t.

zespołu Ziegleida.

zbudowanego komina.

zabawna aktówka p.
Borski, 7) Różowy walc'"—finał z udziałem całego zespołu.

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ.

Helene Vinson oraz prześliczna

W rcl gł. WARKER OLAND I NEIL
Cany znižone od 25 gr.

BZIENNIK WILEŃSKI|
 

Wielki pożar wsi Kajeniowce pod Grodnem.
GRODNO. (Pat). „Wieś Kaje-, gaszenia pożaru w zabudowaniach,

niowce w pow. grodzieńskim nawie-| gdzie się rozpoczął ogień, spalił się
dził wielki pożar, który strawił 3| gospodarz, właściciel zagrody Se-
domy mieszkalne, 47 stodoł, 36 chle-|wiertoka Józef. Straty wynoszą kil-
wów, 5 spichrzow oraz 1 konia, 1| kadziesiąt tysięcy złotych.
krowę, 20 owie. i 19 świń. Podczas

  

Srėd ludożerców na Nowej Gwinei.
Podróżnik austrjacki, dr. Berna- w jakum żyli w okresie kainienia iu-

tzik, zwiedził osiedla kanibalów, le- paneg». Ukres ien nie skonczył się
żące w giębi wyspy Nowej Gwinei.' jeszcze dia mich trwa on wciąż, choc
Nowa Gwinea, największa z wysp, o jakieś tysiąc «ilometrów dalej, na
położonych na Pacyliku, zawiera du wybrzeżu, wysvsły miasta, zaopa-
że jeszcze obszary, leżące w środko-!trzone we wszystko, c6G daia cywiii-

Seliy Ejlers 1 urodziwy Raif Bellamy w fiim.e

„ROMANS SEKRETARKI"
D ZIS. Bardziej sensaayjna niż możecie sobie wyobrazić| Tajemniczy, niesamowity, najciekawszy, fllm

doby obecnej który ma największe powodzenie na wszystkich exranach świata.

„ZEMSTA DOKTORA FU MANCHU *.
Seanse: 4, 6, 8 I 1020.

«Z Całego Serca»
sława GozdawysGołębiowskiego, Marty Popieiewskieji Segstjns Dai, T

“ W oro. gl. slynn: omi o
„Urwis z Hiszpanii CANTOR i 1000 piakajch dziewcząi |

Ceny bil tów od 54 gr. Początek scanzów: O godz. 4,

Jak już wczoraj zakomunikowaliś-
my, we wzmiance pod tytuiem „Hołd
Pomorza Wilnu ', na zjezdzie dele-
gatów klubów automobilawych w
dniu 4 marca 1934 r. Pomorski Auto
mobilklub, w porozumieniu z Wiel-
kopolskim Klubem Automobilowym
zdecydowały wysłać w dniu 1 lipca
delegatów do Wileńskiego Automo-
bilklubu, jako dowód sympatji i łącz
ności sportowej dwóch krańcowych
dzielnic Polski, Na wiadomość o tem
w Wasszawie dc tego odruchu zde-
cydowały przyiączyć się Warszaw-
ski, Łódzki, Krakowski i Śląski Auto
mobilkluby.

Jednocześnie wszystkie pomor-
skie miasta zdecydowały przesłać
za pośrednictwem Pomorskiego Au-
tomobilklubu serdeczne pozdrowie-
nia dla Wilna, stolicy Ziem Wschod-
nich.

To pozdrowienie muas. Pomors-
kich jest ujęte w postaci ozdobnego
albumu, w którym każde miasto zaa
swoją karię. Na pierwszej stronie te
go albumu jest motto, wyjaśniające
ten odruch, ilustrowane przez Po-
morskiego
Chmurę.

Uroczystość ta będzie miała na-
stępujący przebieg: w niedzielę dn.
1 lipca o godz. V-ej wszyscy uczestni
cy Zjazdu zbiosą się w Świątnikach,

Zatrzymanie podpalaczy.
IWULEJKA. W. kol. Wytreski,

gm. krzywickiej, spalił się doszczęt-
nie dom mieszkalny Apanasewicza
oraz produkty żywnościowe. Straty
wynoszą 750 zł, Pożar powstał wsku
tek podpalenia przez. poszkodowa-
mego w celu otrzymania premji ase-
kuracyjne,, Apznasewicza Mikołaja
i jego żonę Zofię zatrzymano.

 
 

charakterystyczny —

CENY 03 25 GR
.

HAMILTON.

z udziałem Niny Bial cz,
duetu Cesarskich, Stani

ostatni o g. 10,30.
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Sprzedaje sią domek* szem w dobrym stanie,
Zgubiony

waksel ia DiauGo RA Zł.
100 — wystawiony przeż
Wiautę Bronisława unie-
waź.ia 8:4. 751

z platem 213 sąż.

Ne. 9d.
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złożyła oficjalną wizytę w kawaler- zaręczynach Haindla z iekkim uśmie reagował zupełnie na uściski przy-! 4 а ;oik „į chem, Jakos trudno mu byio wyobra jaciela. Wreszcie, gdy Hamdl opa-
Zdumienie Handla było Pena „zić sobie przyjaciela w roli zakocha- miętał się, Stokowski rzeki:

— Jakżeś ty wyglądał, gentelma-| jedno tak i drugie ukrywał wpraw- nawet z właściwą sobie usłużnością|kraksa przypadkiem na mózg ni- J ‹ nie | jed V ą nie
nie, leżąc pod gruzami rozbitej ma- dzie pod maską zwykłegospokoju,| wtajmriczyć Haindla: w niektóre ar-|padła? RR leży sedi pod
szyny? Zapewne straciłeś nieco ze ale częściej, «iż zwykle, zakładał kana tego nowego sportu,

H. DAWBOR,

przyjaciele.
|

Ewa stanęla przy oknie i wyjrza-|
ła na ulicę. Frzedwczoraj szli tędy

obaj, dziś jeden uległ katastrofie. —
Niewiele brakowało zapewne, żeby
już teraz nie Żył...

Dwa zółte tulipany  pochylily

ciężko zwiotczałe giowy. Czaita się

dokota nich śmierć, wpełzając nie-

dostrzegainie z wody flakonu w ich

mięsiste iodygi. = |

Ewa słuchała własnych myśli,

zamkniętych w trwożnem biciu ser-|

ca.
— Tak — za parę tygodni znów

ich obu zobaczę. — Jakże to długo

czekać trzeba będzie... A może —

może teraz zacznie ją odwiedzać Sto

kowski sam?
— Niel — zawołała nagle i obej-

rzeia się dokoła, czy nikt jej nie u-|

słyszał — nie chciała Stokowskiego

— nie chciała nikogo... Teraz, gdy
Haindi jest ramy... :

Poraz pierwszy pomyślała o nim
pod jego własną osobowością, nazy- na Ewa dowiodła, że warta była dieiata апаа przed lustrem, — | brała! Kamień mi spadł z sercal !

na Zwierzyńcu Sosnowa| Iyzenhauzowsxa 16.
2

 

| kowskiego. Na japońskim stoliku bie|

 

kwaar.| tanio do sprzedania ul.

najęcia.

Zawalna

 

jasno - niebieskie zimne oczy—mo-
nokł — wieczne. sztywna nienaganna |
elegencja — — porucznik - pilot Ta-
deusz Haindl.

swojej zasadniczej postawy i byłeś
bardziej ludzki, bardziej swój — —
bardziej bliski...

Ewa zdecydowała stanowczo. Te
raz na nią przyszła kolej. Teraz ona
pokaże swoją przyjaźń. Trzeba się
ząopiekować Haindlem,
było lżej 1 weseiej chorować.

Czy tylko przez przyjaźń.....
Jeszcze raz zamyśliłą się — już

na. krótko. Wzięła z flakonujeden |
żćłty tulipam i przypięła go sobie do;
jasnej klapy płaszczyka. Potem się-
gnęla do biletów wizytowych obu
przyjaciół. Zwolna rozwiązała wstą-
żeczkę i odłożyła na bok bilet Sto-

lił się samotny bilet Haindla. Teraz
wiedziała już kióry jest jej bliższy.

Przez całe te dwa tygodnie, któ-
re Haindl spędzał narazie w szpita-
lu, potem zaś, gdy już mógł chodzić,
w pokoiku przy ulicy. Foksal — pan-  

Motecyki Sgor į Mieszkanie

„ladian* 1009 ca z ko |,=> pne 6 pokoi,
4 i 5 pokojowe mieszka-
nia z wygodami do wy

iazienka, elektryczność,
w oddzielnym domku w

Informacje: ul. ogrodzie od 1lipca do

 

artystę - malarza, Р.,

 

SPORT
Przyjazd automobiikiubów Polski.

t.j. około 16 km. oa Walna. Że
Świątnik zebrani wyjadą pod prze-
wodnictwem p.zedstawiciela Wileń-
skiego Automobilklubu o takiej go-
dzinie, aby przyjechać do iKościoła
Św. Kazimierza przed rozpoczęciem
Mszy Świętej, która odbędzie się o
godz. 10.30. Jednocześnie odbędzie
się nabożeństwo dla przyjezdnych
wyznania ewangielickiego w koście-
le ewangielickim.

, Przed kościołem Św. Kazimierza
„zarezerwowany będzie plac, obcią-
;gnięty sznurem, o wymiarach około
100x100 mtr., dokąd wachlarzem
wjadą samochody, ustawiając się w
podkowę, otwartą stroną do kościo-
ła. Po środku natychmiast wysta-
wiają się proporce Klubów, przyjmu
jącycn udział Komandor Zjazdu i
przedstawiciel sniast Fomorskich po
wita przedstawicieli miasta, władz
wojewódzkich, wojskowych 1 Wileń
skiego Awiomobilklubu u stopni ko-
ścioła i przedstawi swoich kolegów.
Wszyscy wejdą do kościoła, aby wy
słuchać Mszy Swiętej, Po Mszy na
placu delegat miast Pomorskich w
krótkiem przemówieniu wyjaśni. cel
przybycia i pozdrowi stolicę Ziem
Wschodnich w imieniu całego Pomo
rza. Jednocześuie wręczy album do
rąk p. prezydenta miasta, wymie-
niając nazwy wszystkich miast Po-
morskich, biorących udziai w tej ma
nilestacji.

Po zakończeniu tej uroczystości
delegaci Klubów jadą pod Ostrą
Bramę gdzie u stóp Cudownego
Obrazu składają na chwilę swe pro-
porce, jako hold naszej Patronce.

O godz. 17-ej odbędzie się towa-
rzyskie zebranie przedstawicieli
przemysłu i handlu Pomorskiego
(uczestników Zjazdu) z przedstawi-
cielami miejscowego przemysłu i han
dlu.

 
—FLIT
(

  60 m. 10.
719—3

wynajęcia. Ul. Brzózka
Nr. 4 (pod Zalretem),

skim pokoiku przy ulicy Foksal.

tak wielxie, jak jego radość,

monok! i nie mógł usiedzić na miej-
scu.

Stokowski obserwował oboje i;
uśmiechał się...

Było w tym uśmiecau coś, jakby
lekka. nieuchwytna radość i wielki

do Haindla:
— Tadek, možesz się ošwiad-

czać, Ona już wybrała.
I Haindi nazajutrz poszedł do

Ewy — sam. Przyjęła go w złoto - mocnych wyrazów, co ci się stało?|wu zaczął:
różowym bud1arku zmieszana, jakaś
inna, niż zwykie, trochę nieśmiała.! kowski — to ja, idjota zrobiłem ze bardzo przykro, że swojem szczęś-
Powiedział w. kilku krótkichsło-|siebie zupełnie niepotrzebną ofiarę.! ciem dk ci aatdaóie, =
wach, że ją kocha i presi o jej rękę.
Był taki sam zupełnie, jak go sobie!
w danej cnwili wyobrażała,
i spokojny. Odpowiedziała twierdzą-|
co

Wówczas, najniespodzianiej, nie-|
tylko dla Ewy, ale i ala siebie sa-|
mego, Haindl podszedł do niej gdy

wając go właściwem mianem. Do-'goirwałej przyjaźni obu lotników.|wyjął monokl — i Ewa uczuła na!

jako „ten drug:“. Teraz zobaczyla |

šo przed sobą wyraźnie: wysoki,
szczupły — ściągła, nerwowatwarz žodnia,
zastygła w kamiennym spokoju =

aga Zosi RzwtÓWKŻ

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

telefonowała, pytając o zdrowie —'łunek...
wreszcie, przy końcu drugiego ty- |

pojęciu „„shocking” — mianowicie
  

Stwierdziła przytem, że Haindl opanowany Haindl wyskoczył nagle| k. =Papalas uafepózzy V Je) ugis Dieta akiai, r y wy: ył nagle | kartkę zostawi — albo poczeka?

Stokowski przyjął wiadomość 0 |

 

wej części, których nie tknęia dotąd
stopa europejczyka. Obszary te za-
mieszkane są przez liczne plemiona
Papuasów, nieuiegiych dotąd wpły-
wom cywilizac, i żyjących tak, jak
żyli ich przodkowie pized setkami
lat.

Aby dostać się do tycia osiedli,
ieżących w zachodniej części No-
wej Gwinei, dr Barnatzik wynajął
samoiot, który miał go odwieźć do
okręgu Mandet, tam właśnie, gdzie
znajdują się terytorja, zamieszkane
przez dzikich.

Przelot nad zbitym, gęstem la-
sem dziewiczym. trwai dość długo. 

| Dopiero w wyżej położonych muiej-
' scowościach, ibliżej tańcucha  żór-
skiego, zaczynały się pokazywać o-
siedla, wsie, uptawne pólka, ogrody.
Tu się zaczynało państwo ludożer-
ców. lutaj też wylądował aeroplan
d-ia Bernatzika Na powitanie przy-
bysza z nieba zbiegła się cała męska
i żeńska ludność wioski, Papuasi są
małego wzrostu, tędzy, o dużych,
kędzierzawych głowach; ogólny ich
wygląd mocno nieesietyczny.
Mężczyźni mają przy sobie broń: to-
porki krzemienne, łuki, Bron ta jest
żywen. świade:iwem pozostawania
świnejczyków w tym samym stanie,

KODRĄB RE Ls TDIATOS PSSSB

Nazajutrz, dnia2 lipca, zwiedza-
nie przez gości okolic Wilna, we-
dług pewnego jrogramu, specjalnie
Trok i Werek.

W. związku z powyższem Wileń-
ski Automobilislub wzywa wszyst-
kich członków, do bezwzględnego
wzięcia udziału, wraz z samochoda-
mi, w powyższych uroczystościach.

Mecz 6 puhar Davisa.
PARYŻ. (Pai). W Paryżu zakoń-

czył się półfinajowy mecz w strefie
europejskiej o puhar Davisa pomię-
dzy Francją i Australją. Francja
przegrała 2:3 i odpadła od dalszych
walk. W, finale strefy europejskiej
spotkają się Czechosłowacja z Au- 

  
Komary iinne owady |
zagrażająZDROWIU.

je niszczy

* KUPNO NASLADOWNICTW JEST STRATA PIENIĘDZY

stralją
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0 msją rz

mi marki „Puk“.
dzi to, że maszyny „Puk“

cichszy chód'.

RÓŻNE i

Studentka wyj<dzie na
wieś |=Ко nauczycielka
lub bona.
cuski Lwowska 24—3.

 

 

zacja :poiczesna. lrudno o większy
kontrast.

Wycieczki ;ukie odbywał dr. Ber
natzik w głąb kraju, zetknęłjy go z
ludnością miejscową. Dzicy odnosili
się doń przyjaznie, przyjmowali z
zachwytem drobne upominki w po-
staci szkianycnh paciorków. Udy
podróżnik opuszczał wieś, wódz o-
tiarował mu na drogę spory kawał
pieczonego mięsa, Dr. bernatzik

stwierdzii z przerażeniem, iż jest to
kawał uda ludzkiego. Papuasi pro-
wadzą częste wojną między sobą, a
w zwyczaju ich leży, że pokonanych
wrogów zabijają, ćwiartują i raczą
się pieczonem 1ch ciaiem.

Na wschodniem wybrzeżu Nawej

dzenia melaneżzyjskiego, odznaczają-
ce się urodą i cość wysoką kulturą.
Tam też w głębi lasów znajdują się
plemiona  Kuszmarow żyjące na
drzewach, Nowa Gwinea jest jeszcze
dzisiaj bogatą skarbnicą kultur pry-
mitywuiych i niezrównanym terenem
obserwacyj dla badaczy.
 

Kto wygrał na loterji?
WARSZAWA. (Pat). Dziś w pierw-

szym daiu ciągnienia polskiej państwowej

wygrane: 15.000 zi. — 66326, 121442.
10.000 zł. — 163470.
5.060 zł. — 41.001,
2.000 — 39958 122792 154116.

Giełóa.
WARS.JAWIA. (Pat). Waluty, Belgja

123.75—124.06—12744. Berlin 202.00—202.03
—2020i. Holandj  359.35—360.25—358.45.
Kopenh«ga 119.35—-119.95—118.75. Londyn
26.13—26.86—26.60 Nowy Jork  5.29'/s —
5,32'/:—5.261/s Nowy Jork kabel 5.29% —
5.325/6—5.26*/s. Paryż  34,97—35,06—34.88.
Praga 22.02—22.07—21.97. Stokhalm 137.80
—138.50 — 137.1). Szwajcarja 172.16 —
172.59—171.73. Włochy  45.68—45.80
45.56. iendencja «iejednohta.

Akcje. Bank Polski 85.00.
cokolwiek słabsza.

Pap ery procentowe. Budowlana 44.00
Inwestycyjna 112.00. Konwersyjna 64.10—
64.00. Jolarowa '/0.50—71.00. Slabilizacyj-
na 66.51—66.25. © i pół proc. listy. ziem-
skie 47.50. Tendencja dla pożyczek nie-
jednolita dla listów przeważnie utrzymana.

Tendencja 
Bowo:|wystawienia mojej feto-

grzfy, jako reklamy no-
wego środka kesmetycz: .
nego.
— Zapewna z napisem

„Przed użyciem?”

TYWYYYYYVYYTYTYYYYYTYYYTYT

eczywiśgie naj-

Polecamy ekspedjentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wzdzeniu wszelkich ko-
орега!ум hurlu I de alų
najuczelwszego charakta-
ru | znakomitych refe-
rencji Mała Pohuienka
10—2 do południa.  gr2

Posiada fran-

 

Służąca w średnim wie-
ku usnlejąca dobrze go-
tosač posiada chlubne m
Świadectwa moża być
samoózielną. Lwowska
15 pleksrnia Urb:ucwl- D RU K į
cza z Kalwaryjskiej na
prawo 710 PILEE

Obiady po
domowe ZAPROSZEMIA

a maśle, B dania, zupa, BROSZURY
ASA Sdrób), AFISZR

eser ompot, lody,
kaw) ze sk Mr WYKONYWA

 Abonament 10 obiadów

 „Ai Ij Abk e il) Ab e zł „Udzlałowa” Zsm- #
owa 15, 753 :DO WYNAJĘCIA POKO fu, ИНЕ

= > owym Jerka u
odrem. 2 pok. mieszk. z |do wynajęcia umeblowa: | kazi ły się dane staty| (ańaAiaczAkkaŁAAAAACA,| Wgosgiowa ul. Er.1.
kuchnią 25 zł. oraz 3|my ©kno wyehcdzi na| styczne, wykazująceliość
pok. mieszk, z kuchnią, |ogród Portowa 19_m..11.| przejeżdżanych codzień Złośliwożć. Taision 12-44.

oda kan. i elektr. ul. |——— я > przez samochody oscb.| Penl Buba i pani Sala CER ski
Popławska 28 -— 1, |EECZEUSUZEWEMEŻCH| statystyka była zakoń| rozmawiają. "Kis .

740—2 Reklama. ore s: Rea — \Ч!цп:п Pewien in-
3 Ę KSZO: ych przejechańIstytu piękności popro=
DAECZE W jednym z dzienn .! zostało dokonane woza-sił mnie o pozwelenie ug ii

nego narzeczonego.  Ofiarował się

wyraził, ale Haindl obraził się.
— Wiesz, co mi Ewa powiedzia-

ła? — rzekł Haindl, gdy wieczorem| rzekł spokojnie Haindl,
powiedziała'ležsli już w łóżkach —

mi, że dawno zdecydowała, że ko-'
! cha tylko mnie — bardzo mi przy-,

żeby mu smutek... Po wyišciu Ewy powiedzial| kro, Kazik — io nie moja wina —
ale jeżeli ty... |

Stokowski usiadł na łóżku.
— Psiakrew: — zawołał głośno.
— (Cicho —- gospodyni nie lubi!

— Psiakrew — powtórzył Sto-|

— Jalkto? Nie rozumiemi?
— No. bo jak się dowiedziałem o

ztywny twojej kraksie, to, jadąc dosiebie, — czy
powiedziałem sobie: jeżeli żyje i bę-|
dzie żył, to ja ofiaruję mu to,czego.|
bym najwięcej pragnął — Ewę... A;
tu — widzisz — nie było co ofiaro-
wywać, bo ona sama już dawnowy-!

!

8 "en Е oO =] I wtedy — stanowczo Haindl; że panienka z panem porucznikiem
tychczas piątał się w jej świadomości Posyłała rannemu książki, codzień swych wargach długi, gorący poca-|stracił dziś zupełnie swój fason —|! Haindiem już wyszła. ы

albowiem zimny, spokojny, zawsze|

z łóżka i pochwycił Stokowskiego w

 

jak się| łóżkiem—czegoś ty właściwie chciał

ybjęcia. Tamten tak zgłupiał, że nie; to-rėžcwego buduarku. Poraz pierw
mTC AC Iii

— Czy tobie, Tadek, ta ostatnia

odemnie?
— Chciałem ci podziękować —

zakładając
znaleziony monokl, — Jestes bardzo ;
kochanym chłopcem.
— Ale przecież ona wybrała...
— To co innego. Mówiłem ci już

raz, że kobieta to nie samolot, któ-
ry można komuś przydzielić. Zawsze
ma swoją wolę

Po chwili milczenia Haindl zno-

— Ale widzisz, Kazik, mnie jest

— Bardzo się stałeś rozmowny
po tej kraksie — odparł Stokowski

ty sobie wyobrażasz, że ja
mógłbym się nadal kochać w kobie-
cie, która wybrałą innego?! Dobra-
noc. s

Umówili się we trójkę do kina.
Stokowski spóźnił się, Gdy zadzwo-
nił do Ewy, służąca oznajmiła mu,

— Proszę — może pan porucznik

 

„szy znajdował się tam jeden. Rozej-
rzał się. Na japońskim stoliku bu-
kiet róż.

— Od Haindla — pomyślał,
— — — Potem zbliżył się do pa-

tełonu. Długo szukał wśród starych,
zapomnianych płyt — wreszcie jed-
na z nich założył, nakręci i puścił
igłę.

Słucha: —
Czy ty wiesz moja mała,

że to smutny był żar: —

żeś mnie tak zapomniała,
jakbym nic sie był wart —

Jakże ten Faliszewski
śpiewa. —

Stokowski zapalił
Słowa płynęły dalej:

Ale dziś — moja mala

to brzmi trochę jak zgrzy' —

żeś mnie tak zapomniała

jest mi żal —- jest mi wstyd, —

Stokowski pochylił nisko głowę.
Poraz pierwszy było mu źle w złoto-
różowym buduarku.

Lecz wspominać daremnie,

bo to smutny był żart,

żeś odeszła odemnie

tak — jak się wstaje od kart...

Zatrzymał vatefon. Płytę scho-
wał na dawne iniejsce. Powcli, cięż-
ko schodził ze schodów, gwiždžąc
refren.

ładnie

papierosa,

e Wszedł więc w płaszczu do zło- (KONIEC)

Odpowiedzialny Bedaktor STANISŁAWJAKITOBICH—

Gwine. mieszkają plemiona pocho- |

toterji nlasowej padły następujące większe |
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