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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa i. Telefon Redakcji,
Adrninistracji i Drukarni 12-44, Redakcja otwarta od 11
20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi

Dziś w sobotę

  

 

 

    

   

 

  

  
   

 

0d Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOREM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Lipca 1984 r.

EN JEZ

Święto morza w Gdyni.
GDYNIA (Pat). Uroczystości wej Ligi Morskiej i Kolonjainej inż.

„Święta morza' w Gdyni rozpoczęły Gierdziejewski przemówił do ze-
się wczoraj w godzinach przedwie- branych.  Defi.adę przyjął kontr-
czornych  capstrzykiem.  Wieczo- admirał Unruż . wojew. Kirtiklisem
rem miasto było oświetlone refle-i biskupem Okoniewskim na czele,
ktoramu i ogniemi sztucznemi, Dziś Publiczność okiaskiwała wojska a
o godz .10 rano na Kamiennej Górze 'przedewszystkiem kolumnę  gdań-
odprawił nabożeństwo biskup Oko- |'szczan, liczącą ok. 5.000 osób. Go-
niewshi w obecności ok. 30.000 | :ąco też przyjmowano ślązaków.
osób. Potem orkiestry odegrały: Defilada trwała 2 godziny, poczem
hymn narodowy a prezes miejsco- odbyły się imprezy sportowe.

Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej,

codziennie.

na torze w Pośpieszce odbędą się konkursy

 

ILE

Cena_numeru_20/_gr,  
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do 16 i od

druk

Popierajcie Polską
Początek o godz. 4 po poł Macierz Szkolną.

 

Lot braci Adamowiczów
przez Atlantyk.

HARBOUR GRACE, Pat. Bracia Adamowicze, po nocy spędzonej
w Harbour Grace odlecieli dziś o godz. 6,26 wedle czasu amery-
kańskiego w dalszą podróż do Warszawy.

W chwili startu pogoda była słoneczna i wiatr pomyślny. Raporty

meteorologiczne z północnych części Atlantyku zapowiadają dobrą po-

godę. Lotnik duński, który towarzyszył lotnikom polskim do ostatniej

chwili przed startem, wyraża się z najwyższem uznaniem o kwalifikacjach

FAdamowiczów. Lotnicy polscy obliczają swój lot do Warszawy na
40 godzin.

PARYZ, Pat. Wszystkie dzienniki z zainteresowaniem śledzą „loti

transatlantycki braci Adamowiczėw. Sprawozdawca „Paris Soir“ twierdzi,
że dość silne wiatry z tyłu pozwolą lotnikom polskim zyskać ok. 3 godz.
na czasie. lstnieją wprawdzie pewne zaburzenia atmosferyczne na pe
łudniu od Grenlandji, jednakże lotnicy polscy będą mogli osiągnąć te

przeszkody bez zbytniego nadrabiania drogi. Jednakże nie uda im się

uniknąć mocnego zamglenia pomiędzy 30 a 40” na zachodzie, co zmus

lotników do pilotowania aparatem przez dłuższy czas we mgłach.

 

Roosevelt o wynikach
swego planu gospodarczego.

WASZYNGION (Pat). W prze- dukty rolne, Wszystko to w prze- 
Zlot sokolstwa polskiego w Poznaniu.

POZNAŃ (Pat). "W pierwszym gry sportowe na boisku „Sokoła”
dniu jubileuszowego ziotu sokolstwa oraz na stądjonie miejskim. Wie-
polskiego odbyiy się dziś przedpo-|czorem w auli uniwersyteckiej od-.
iudniem į popcludniu ćwiczenia i| była się uroczysta akademia.

 

Kongres eucharystyczny w Kownie.
RYGA (Pat; Z Kowna donoszą: lejszysa udał sia, pochód na miejsce

Drugi dzień kongresu eucharystycz- | budowy kościoła Zmartwychwstania,
nego poświęcony był młodzieży. | wznoszonego w hołdzie dziękczyn-
We wszystkich kościołach odbyłyinym za uzyskanie niepodległości
się uroczyste nabożeństwa, podczas|państwowej. Kamień węgielny dla
których liczne rzesze ałośiety. żyj świątyni przywieziony został z
przystąpiły de komunji świętej. |Golgo:y. Po poświęceniu fundamen-
Około godziny 11-ej młodzież zgro- |tów przez metropolitę Świreckisa,
madziła się na pl. Wilejszysa dla|wielką okolicznościową mowę wy-
wysłuchania mszy polowej, którą | głosił prezydeni Smetona. Popołu-
odprawił biskup poniewieski Palta- |dniu członkowie kongresu wysłu-|
rokas. Na mszy świętej obecny był |chali kilku referatów, a następnie
prezydent Smetona, rząd in corpore| zebrai: się w bazylice, gdzie odbył
oraz liczni przedstawiciele władz |się koncert muzyki religijnej.

 

Konferencja państw bałtyckich
w Kownie.

TALLIN (Pat). „Kaja donosi, że rencji wiceminister Laretei, ze stro-
poseł litewski w Tallinie Dailidejny łotewskiej generalny sekretarz

_ wręczył estońskiemu MSZ zapro-| MSZ Munters Litwę reprezento-
_ szenie na konferencję trzech państw| wać mają min Lozoratitis i nowy
_ bałtyckich, która ma się odbyć w|dyr. departamentu politycznego

Kownie dn. 7 VIL rb, Ze strony| Urbszys. т
estońskiej wežmie udzia! w konie-

R + & « is: ET

B ° ° r.
„ Burmistrz Kowna pociągnięty

do odpowiedzialności,
"RYGA (Pat) Ż Kowna donoszą: komisji wystąpili z wnioskiem po-

Komisja rewizyjna nie zatwierdziła ciągnięcia do odpowiedzialności są-
wydatków miasta Kowna za rok|dowej byłego burmistrza Kowna
ubiegły, a jednocześnie członkowie|Graurokasa.

Nowy dyrektorjat Kłajpedy.
RYGA (Pat) Z Kłajpedy dono-

szą: Prezesem dyrektorjatu kłaj-
pedzkiego mianowany został Reiz-
tis, a członkami dyrektorjatu Mac-

Usunięcie Schreibera opinja litew-
ska powitała z wielkiem zadowole-
niem. W, Kłajoedzie i Kownie uka-
zały się nadzwyczajne dodatki pism. |

 

mówieniu radjowem prezydent Roo- ciwieństwie do innych narodów
sevelt podkreśił historyczne zdo- przeprowadził rząd amerykański,
bycze kampanii: odbudowy gospodar- nie naruszając zasady rządów de-
ki narodowej, ek podwyższenie za- mokratycznych, podczas gdy inni
kupów, zmniejczenie się bezrobocia'przeprowadzają odrodzenie gospo-
oraz podniesienie się cen na pro- |darcze kosztem demokracji.

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

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.

u mogą być prze
Konto czekowe w P. K. ©. Nr. 80137.
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KLUB NARODOWY;ž0 „ARESZTOWANIACH"
I OBOZACH„IZOLACYJNYCH.

Dnia 26 bm odbyło się posiedze-
nie zarządu głownego Stronnictwa
Narodowego, na którem omówiono
położenie polityczne i sprawy orga-
nizacyjne. W. szczególności zajmo-|
wał się zarząd sprawą masowych
aresztowań członków Stronnictwa|
Narodowego. Zarząd wydał od-!
powiednie wskazówki organizacy- |

Aresztowania
KIELCE. Decyzją prokuratora

s. o. zostali zwclnieni z więzienia
działacze narodowi pp.: redaktor
H. Przybylski, J. Kinastowski, St.
Bucki, R. Cieślikiewicz i Hertmano-
wicz, aresztowani w nocy z 16 na 17
bież miesiąca.

W więzieniu pozostaje jeszcze 6
członkow sekcji Młodych Stron. Na-
rodowego z pp: red. B. Dworakiem,
apl. aaw. J. Suiimierskim i adw. Z.
„Wiatrem na czeje. Zwolnenia wszyst
kich uwięzionych należy się spo-
dziewać w dniach najbliższych.

Sędzią śledczy wydając nakaz
osadzenia działaczy narodowych w
więzieniu, oskarżył 1ch z art. 95i
97 k. k., przewidujących minimalną
karę 10 lat więzienia!

Szesnastu Miodych Stronnictwa
Narodowego wyrokiem sądu staro-
ścińskiego zostało skazanych na ka-
rę od 5 dni do 2 tygodni aresztu za
okrzyni, wznoszone przed komisar-
jatem P. P., na cześć aresztowanych|
przywódców. Wszyscy skazani od

Zakaz wywozu srebra |
ze Stanów Zjednoczonych.

WASZYNGTON (Pat). Wydano

tu zakaz wywozu srebra. Żarzą-

dzenie to, wedle dzienników, wy-

mierzone jest przeciwko spekulan-

tom międzynarodowym, którzy mieli

Projekt reformy rolnej we Francji.
PARYŻ (Pa.) Izba deputowa-

nych na  dzisiejszem posiedzeniu
wznowiła dyskusję nad projektem
reformy rolnej.

Jas wiadomo, p. A. Prystor przed
wyjazdem z Litwy udzielń dzienni-

rzom kowieńskim wywiadu praso-

wego. Wywiad ten zostat udzielony
w tormie już opracowanej j jednolitej
dlą wszystkich pism. W związku z
tem poszczególne pisma uzupeiniają
ten wywiad imdywidualnem: wywo-
dami. į

„Liet. Aidas“ pisze, iž na uczynio
ną przez współpracownika tego pi-

uma próbę poruszenia stosunków
polsko - litewskich, p. Prystor odpo-
wiedział odniewnie, oświadczając

przytem, że wywiadu tego wogóle
udziela tylko wyjątkowo, wbrew
swemu zwyczajowi,

Na pytanie, czy prawdą jest, że
p. Prystor zamierza po spotkaniu się
z Marszałkiem Piłsudskim, powrócić
znów: Go Kowna, wysłannik „L.Aid,*
otrzymał odpowiedź — ргхесласа.
„Chcę wrócić, iecz nastąpi to nie-
prędko'* — oświadczył p. Prystor.

Poza temi szczegółami wywiadu,:
pismo podaje znane oświadczenie p.
Prystora oraz komunikat Elty.

„Rytas“ ogranicza się do za-

katu kez żadnych komentarzy,
„Liet. Zinios” natomiast napierw-| „tin Szwila i Albert Jonuszajtis.|

Likwidacja szkolnictwa maiejszošciowego
w Łotwie.

RYGA (Pat! Jak podaje „Sie- ły rosyjskie. Uczniowie tych szkół
godnia', zarząd miasta Grywy po- przeniesieni zostaną do szkół ło-

szem miejscu, pod: tytułem na całą czenie i pogłoski dokoła pobytu p.

szerokość strony daje obszerny i na-|Prystora, i
der szczegółowy opis wywiadu —|wrażenie, iż przybył on raczej w ce-
dokonanego przez p. Kardelisa, za- lach informacyjnych, niż z konkret-

| wyroku starościńskiego odwołali się
do sądu.

| PABJANICE. We wtorek po po-
| łudniu zostali zwolnieni młodzi na-
|rodowcy, a mianowicie: E. Plewiń-

Premjer Doumer-,

Prasa litewska 6 pobycie p. A. Prystora
w Kownie.

 pomyśinych warunków Polski dla u-
mieszczenia oświadczenia i komuni- | tworzenia związku państw bałtyc-

wywiezė 3.000000 uncyj srebra,
przewidując, że cena srebra podnie-
sie się, o ile ilość jego poza grani-
cami Stanów Zjedn. wzrośnie w
znaczny sposób.

gue oświadczył że nie zgadza się
na żadne poprawki. Dwa razy izba
wyrażała voturu zaufania 344 prze-
ciw 223 i 353 przeciw 212.

wywiad p. płk, Prystor. Jednak oko-
licznosci, jakie towarzyszyty wywia-
dowi, budzą nadzieję p, Karaelisa na

następne, obszerniejsze już wywiady,
w przyszłości, ‹

Korespondent kowieński „„Meme.
ler Daaniptboot' donosi, że podróż p.|-
Frystura powszęchnie oceniana jest
w Kownie, jako podjęte w postaci
wspaniałego gestu usiłowanie poi-
skie w kierunku zbliżenia między 0-,
bu państwami drogą osobistego kon-
taktu czołowych bojowników o nie-
podlegiość Litwy i Poiski.

„„Das Naje Wort”, podając oświad |
czenie p. Frystora dla prasy, załącza |
doń wiadomość następującą:

P. Prystor miał jakoby specjalną
misję zbadania w Litwie stosunków
w związku z aktualną kwestją za-
warcia związku państw bałtyckich,
gdyž w kwestji lej krzyżują się inte-
resy polityczne Francji, Polski i Nie-
miec. Pozatem istotna przyczna pod-
róży p. Prystora do Kowna może
tkwić w wizycie min, Barthou w
Warszewie i rozmowach jego co do

 

kich °
„Volksblatt“. komentując ošwiad-

zauważa, że się odnosi

opatrując go wc wstęp, poświęcony nemi propozycjami, Ogólne wrażenie

ski, Wi. Mackiewicz, J. Grala, St.
Komo:owski, którzy przebywali w,
areszcie 30 godzin. |

26 czerwca specjalna komisja|
zdjęła pieczęcie z zamkniętego lo-!
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Wiasnydomek
z ogródkiem

Sprzedaż elena budowlanych
dzia!

przy samym przystanku

PONARY
w ACBap odj ogielloai ów

Działki od 500 złotych
na raty do 3 lat.

Letniskado” wynajęcia,
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel, 1-77
9d_10 do 2 godz, i od 6 do 8_godz,w.|

BEREZA KARTUSKA.
Niewielkie to miasteczko, liczące

Ćzisiaj 4.500 mieszkańców, położo-
ne w: woj. poleskiem, przyciąga 0-
becnie uwagę społeczeństwa pol-
skiego, gdyż według iniormacyj pra-
sowych tam wiuśnie ma być utwo-
rzony obóz koncentracyjny.

Bereza Kariuska znajduje się na
Ulnji kolejowej Brześć — Baranowi-
cze, w powiecie prużańskim. Okoli-
ce Berczy mają charakter lesisty i
błotnisty, charakterystyczny dla Po-
lesia.

W. t. 1648 Kazimierz Leon Sa-

pieha podkanclerz litewski ufundo-
wał tu klaszto: zakonu Kartuzów
pod wezwaniere św. Józefa j Kazi-
mierza. Jednocześnie z poświęce-
niem xościoła odbył się pogrzeb fun
datora podkancierza Sapiehy, któ-
rego zwłoki przez 7 lat czekały w
Warszawie na przewiezienie do
Kartuz.

Klasztor otoczony był 6-kątnym|
wałem na kształt obronnej twierdzy.|
Wewnątrz tego wału znajdowało się
kilkanaście murowanych budynków,
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Pariamenta:ny Klub Narodowy
na posiedzeniu dn. 26 bm. powziął
uchwały w spre.wie dokonanych; „:y
ostatnim czasie masowych  areszto-
wań członków Stronnictwa Naródół
wego, oraz w sprawie dekrefit*6
miejscach odosobnienia. ши

NSb,

z $ ž BAS

i zwolnienia. =
nB2

kalu Stronnictwa Narodowego;;:w
Pabjanicach, e

BIAŁYSTOK. Zwoiniono tu $ót
przednio aresztowanych działaćży
Stronnictwa Narodowego: Antouie:
go Zielińskiego, Stanisława  Chądor
rowskiego, Stanisława Węsławąj
Leona  Siwińskiego,  Mieczystawą
Olszewskiego, Bronisława Pustelrti-
ka oraz Barczewskiego. Naiomidst
Czesław Serwa*ko, - Wincenty Kfej+
na, Stanisław Brura oraz Marjan
Czernik nadal przebywają w aregżt
cie. |

POZNAŃ. W poniedziałek, Zł
bm., aresztowano tu Franciszka -
м/айа, с2йопКа: обоги' ,Матобомо-К&
dykalnego. sbs

LWÓW. W. Jarosławiu policja
aresztowała prof. szkoły handlowej
Robakowskiegc. E

CZĘSTOCHOWA. Na skutek
decyz': sędziego śledczego Millera
zostali zwolnieni pod dozór policyje
ny: Jeremjasz Stysiński, Deska Stą;
nisław, Adam  Gębicz, Studnicki
Kazimierz, Konrad Blachnicki wszys
cy z Częstochowy oraz JózefMichi -
lik z Kusiąt, Szwajcarzewski Lucjańi
z Kłobucka, Antoni Czajkowskioli
Orłowski Stanisław z Krzepic i Stała
Tomasz z Olsztyna. SE
W więzieniu pozostaje nadal _

narodowców z p. mag. St. Niebuć
kiem na czele. 255

w.

  

 

wyniki śledztwa |
w sprawie zabójstwa ś. p.

min. Pierackiego.
„Kurjer Poranny” donosi:
Od władz sądowych, prowadżąć

cych siedztwo w sprawie zabójstwa
śp. ministra Bronistawa Pierackiego
otrzymujemy pierwsze wyjaśnieniaję
stanie sprawy. sz

Jak wynika z tych wyjaśnień 2
chodzenia, prowadzone początkowo
w różnych kierunkach, dały już do*
tychczas poważne rezultaty, pozwas
lające żywić nedzieję na całkowite
wyjaśnienie zagadkowej zbrodnįji
ustalenie osób, które brały udziałуу
jej przygotowańiu ; wykonaniu. A

Pierwszym pozytywnym o.
tem śledztwa było wykrycie miejśćż
wykonania bon:by, którą zbrodniarz!
porzucii był czy rzucił podczaswiz,
cieczki po wykonaniu zamachu,

914

Bomba ta, jak wiadomo, nie w
buchl4 i znaiazła, się w rekach
władz Dokładna analiża poci
doprowadziła do ustalenia środowi*
ska, w którem mógł być wykonany»
Etapem następnym było wykrygig:
dokłacnego miejsca jego wykonania;
i wreszcie odnalezienie wykonaw-
ców. Zostali cni oczywiście aresz
towani. s"

Badanie hisiorji bomby po jej
wykonaniu dało bardzo ważkie ап
śledztwa wyniki i pozwoliło ustalićój
dalsze osoby, niewątpliwie uczestnię,
czące w zbrodni.

Władze śledcze wzbraniają sia
udziehć dalszych i dokładniejszy
szczegółów dokonanej pracy, żwnu
przekrnaniu, kióre zresztą trudnow
jest podzielać bez zastrzeżeń, żę:
mogłoby to utrudnić ich pracę. ła

Dzienniki wczorajsze, które pož“
dały wiadomość o przebiegu śledź

zamo1dowania śpii
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stanowił zamknąć dwie polskie tewskich, e" SF AE zb. й ; е 7 „',twa w sprawie
szkoły początkowe oraz dwie szko-| Ё | rozważaniu doniosłości wizyty naj- jest, że p.Prysior został zadowolony które tworzyły jakby małe mia- min. Br. Pierackiego, uległy konik 1

и | Hižszego >wc [2 wyników swej Pk Jak widać,|steczko. R I A zj
«& ° ka Piisudskiego w Kownie. Wewstę |w społeczeństwie polskiem niema Klasztor zamknięto w r. 1831 na; fi : м я
Konwencja handlowa francusko- "pie tym autor AE ajaa e NoNe atu stanowiska wzglę-|zarządzenie SE. za sa">«no coś około 20, Е

° ь | współpraca narodu litewskiego z, dem Litwy. 3 współudział wiadz klasztornych w usb
sowiecka. | polskim na Po WADZEze: ai me powieeat; in.|powstaniuPYp b (LN FH į WJ zobЬ : ass ‹ szanowania praw do samodzielnego na wiadomości, jakie się ukazały w W r. 1 kościół wraz z zabu- (I Nil a

SĘ PARYŻ (Pat). lzba dęputowa-, stwierdził, że stosunkiz lasow bytu jest możliwa i stosunki Litwy z! prasie zagranicznej. I tak: „Berl.| dowaniami klasztoru został zniesio- : ! z.
3 nych aprobowaia jednomyślnie kon- przedsiawicielstwem Sowietów są pij, SH ВО moga być l kac" podóję zż ki bistości аНЕ «skie, Na miej- (0 najlepsza gwarancja rd у
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resuje nas — mówił wysłannik „L.| bardziej uświadomił sobie, jak po-
Żin.” — nasze Wilno“... — „Przy. | ważne i trudne jest rozwiązanie sto-| wojskowe. Początkowo w koszarach
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Ja. t kwniedzielę, "da. 1 lipca ogodz. 12 w
odbędzie się zbiórka

Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego
Obecność wszystkich członków obowiązkowa.
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Polski odbudowały je nasze władze w odległości około 5 km. od Berez$j!
będzie” Kartuzskiej, mieścić się

pierwszy obóz izolacyjny.
*

 



 

Zmiany © rządzie,
| Zawsze przy zmianach w rządzie,

czyli przy tak zwanej powszechnie

„zmiawie warty” stwierdzamy, że

w istocie nie zmienia się nic zasa-

dniczeżo. System pozostaje ten sam,

ogólne nastawienie to samo, zmie:

niają się tylko :ednostki, które mniej

lub więcej wchodzą w utarte łożysko

kierunku. '

Cozajwyżej może być mowa o

zaostrzeniu lub złagoczeniu kursu

w polityce wewnętrznej w stosunku

do pewnych zagadnień, lub pewnych

grup w państwie, Przy  zaszłej

przedwczoraj „zmianie warty” na

paru stanowiskach możnaby powie-

dzieć to samo. Zmiany zasadniczej
nie będzie, zajią tylko pewne od-

chylenia natury raczej wewnętrznej,

charakteryzujące wysiłki obozu rzą-
dowego na niektórych odcinkach
polityki wewnętrznej.

Oto naprzylład mianowanie mi-
nistrem rolnictwa i reform rolnych

p. Juljusza Poniatowskiego jest wy-

raźną zapowiedzią zajęcia się rządu

ludnością chłopską. Jest to od nie

dawnego czasu nowe hasło, które

znalazio silny cddźwięk w radykal-

nej pod względem społecznym prasie

sanacyjnej. „Kurjer Poranny" przed

kilkoma dniami zapowiadał „zwrot

ku drcbnemu 10lnictwu“ i ku war-

stwie «obotniczej w muastach. Mia-
nowanie p. Piniatowskiego, zapo-

wiadane już od kilku tygodni, było-
by pod tym względem symptoma-

tyczne. Był to w swoim czasie je-

den z przywódców radykalnego

„Wyzwolenia“ i gorący zwolennik

szeroko zakrojonej reformy rolnej.

Po przewrocie majowym usunął się

od czynnej po'ityki i zajął się wy:

iącznie, jako kurator, liceum krze:

'mienieckiem. Nie zrywał jednak —

zdaje się — kontaktu z dawnymi

wybitniejszymi towarzyszami swej

pracy politycznej, jak naprzykład
Thugutem, :

- lama ma

Kiedy na stanowisko premjera

wchodził p. Kozłowski, już się mó-

wiło o p. Poniatowskim. Gdy nomi-

nacja nie nastąpiła, w prasie zja-

wiła się wiado.sość, że stało się to

dlatego, ponieważ nie można było

dojść do poro.umienia z p. Ponia-
towskim na tle postawionych przez

niego warunków. Wynikałoby z te-
go, iż teraz r:eczy sporne zostały

uzgodnione i że p. Poniatowski

wchodzi do rządu z określonym pro-

gramem. Że to będzie program

zwrotu frontu ku drobnemu rolni-
ctwu i przytem w dość szerokim za:

kresie, nie ulega wątpliwości.

Nie od rzeczy też — zdaje się —

będzie zaznaczenie, iż w ostatnich

dniach pojawiły się pogłoski o zapo-

wiadającym się rozłamie w Stron:
nictwie Ludowem. Poseł Wrona, po-

seł Wyrzykowski, dawni członkowie

„Wyzwolenia” oraz kilku innych po.
słów ludowych zamierzają podobno

na zjeździe, który odbędzie się za

kilka dni, otwsrcie wystąpić prze-

ciw obecnemu hierownictwu i ewen-

tualnie oderwać się od Stronnictwa

Ludowego. Osbyłby się w ten spo-
sób ptoces rozpadu dwóch dawnych
kierunków ludowych, „Piasta“ i

„Wyzwolenia“, które przed paru
laty siworzyły wspólne stronnictwo.
Część radykałna, „wyzwoleniowa”,

zbliżyłaby się .o obozu sanacyjnego,
część „piastowa”* pozostałaby nie-

zależna, pozbawiona wszakże głów-

nych swych pizywódców, Witosa i

Kiernika, przebywających na emi-
gracji w Czeca:ch. . Nie można się

jakoś opędzić przeświadczeniu, iż

ferment w Stronnictwie Ludoweń
ma jakiś związek z nominacją p. J.

Poniatowskiego na ministra rol-
nictwa.

Taksamo nominację p. Marjana

Kościałkowskiego wiąże się z jakie-

miś zmianami kursu w polityce we-

wnetrznej. Naieży on, czy też nale-

żał do grupy tak, zwanej „bartlow-

skiej” i uchodz:! wraz z p. Bartlen
za przywódcę ,Partji Pracy”. Bez-

pośrednio po zabójstwie ministra

Pierachiego w organie tej grupy

„Jutrze Pracy” ukazał się artykuł,

w którym auto: uskarżał się na roz-

luźniesie stosunków pomiędzy rzą:

dem a społeczeństwem. Gdyby nie
doszło do nawiązania tego kontakt!.

ponownie, to — jak pisało „Jutro

Pracy” — „...staniemy się wkrótce
państwem urzędniczem w najszer-
szem znaczeniu tego słowa. Zabra-

knąć nam może wkrótce tęgich, 7

terenami związanych działaczy sa-

morządowych i ubezpieczeniowych,
a miejsca ich zajmą zawodowcy.

Pod brzemieniem tych niezliczonych

Z powodu wizyty gen. Debeney.

„IL. Kur. Cedz.' podał przedpa- |
ru dniami koresponaencję z Francji,|

w ktoiej na tle zagadnień ZI
kich omawią pudróż gen. Uebeney

do Warszawy.  Odzwierciadlając|
„jaknajwierniej stanowisko najwyż-
szych kół trancuskich w stosunku|
do dzisiejszeg stadjum polityki|
polsko-miemieckiej, pisze organ sa-
nacji o podróży gen. Debeney:

„Ze strony trancuskiej utrzymują, że

konwecoja militarna z r. 1921 była zbyt jed-

nostronaa, na korzyść Polski(?). Nowa kon-

wencja będzie wię: musiała z jednaką do-

kładnością określi. ściśle obowiązki obu

Państw, w wielu konkretnych wypadkach.

Czy da się to pogodzić z polityką dobrych

stosunk“:w jaką Poiska prowadzi wobec są-

siadujących z nią mocarstw? О ile nam

wiadomo mandat, jaki otrzymał gen. Debe-

ney nakazuje mu przedewszystkiem „roz-

strzygnąć sprawę bez resziy”. Innemi sło-

wy, Frarcja w rokowaniach militarnych

chce uzyskać to, tzego nie osiągnęła w

rokowaaiach dyplomatycznych, a mianowi-

| cie weiscie Polski do tworzonego przez nią

bloku.” RE

(We Francji rośnie podejrzliwość
w stosunku do Polski — a często
źródłem jej są zupełnie niezrozu-
miałe ala Francuzów posunięcia po-
lityki polskiej. Ostatnio zlikwido-
wano w Paryżu organizację pracują-
cą dla zbliżenia polsko-francuskieżo
„France—Pologne“ i miesięcznik
„Polośne”, cotejąc kredyty rządu

| polskiego. Projektuje się też stop-
niową likwidację izby handlowej
polsko-francusk:ej. Wszystko to są
organizacje stworzone jeszcze w la-
tach 1919—29 przez Polski Komitet
Narodowy. „K:rjer Poznański”, któ-
ry o tem donos', twierdzi, że amba-
sada polska lub polskie M, S, Z.
przystępuje do masowej likwidacji
organizacyj polsko-francuskich. Rze.
komo dla względów oszczędnościo-
wych Likwidacja była jednak pla-
nowana oddawna. Organ poznański
pisze:

!||

|

„We Francji duże nadzieje pokładano

w wym: podróży ministra Barthou do

Warszawy jako tez w projektowaną podróż

do Polski gen. Deheney, mającą na celu

odnowienie sojuszu wojskowego. Tymcza-

sem według naszych informacyj, czerpanych

z bardzo kompetentnego źródła, podróż ta

ma nai-sfić na pewne trudności.

Jax wiadomo, doszła ona do
skutku, chyba jednak nia dała. wy-
ników, z któremi wyjechał z War-
szawy minister Barthou.

Przeciwieństwa w rodzinie.

Stosunki w wbozie sanacyjnym,
jak widać, coraz bardziej zaostrzają
się. Miarą tego jest nieustanna po-
lemika pomiędzy odłamem  konser-
watywnym a Legjonem Młodych.
Oto aowy przykład.

Niedawno „(Czas', zastanawiając
się ad fermentami, nurtującemi
młode pokolenie, pisał:

„Nasza młodzież zostaia wychowana w

atmosi:rze nienaw.ści Młodzież narodowa

została wychowana w atmosferze nienawi-

ści do :ządu, a pizedewszystkiem do ży-

dów. Miodzież ukraińska — w duchu nie- nawiści ao Polski. A młodzież z Legjonu

Młodych — w kie,anku do endecji, do Ko-

ścioła i do tzw. sier posiadających”.

| psychologicznie

„we własnym „wiepodległym”'?

DZIENNIK WILEŃSKI

ź prasy. |
— oczywiście rie organizacyjnie ale

z zamordowa-
niem sp. min. Pierackiego, dziennik
krakowski konkludował:

„I właśnie moiderca śp. Pierackiego
był którymś z tych młodych. Z których —

nie wicmy“, :

(Wywołało te burzę oburzenia w
Legjonie Młodych, którego organ
„Państwo Pracy'' w ostatnim nume-
rze (z dn. 24-49 bm.) w artykule,
zatytuiowanym wymownie: „Czaso-
wa' aanalja — nazywa zestawienie
trzech prądów wśród młodzieżyw

Kredyty na żydowskie kasy
bezprocentowe.

„Hajnt“ inicimuje 0 udzielaniu
kasom bezprocentowym w Warsza-
wie pożyczek długoterminowych:

„ — Zjednoczenie warszawskich kas

bezproczntowych rozdzieliło w tych dniach

długoterminowe kredyty między kasami W

pierwszym rzędzie rozdzielono te kredyty

pomiędzy 15 kas'* ii
Po wymianie adresów tych kas!

dziennik iniormuje: |
„ — Zjednoczenie warszawszich kas

bezprocentowych posiada widoki otrzyma-
sia w najbliższej przyszłości większych kre-

dytów dla tych kas które są do niego przy-

iączone. To umożliwi warszawskim kasom

bezprocentowym rozszerzenie ich działal

ności”,

Zarówno źrćdeł, skąd kredyty o-
trzymano, jak i wysokości kredytów
żargonówka nie podaje.

Aby zorjentować się pośrednio,
jakiemu kwotami rozporządzają te
kasy 1 w jakiej mierze wpływają one
na opanowanie życia gospodarczego
w naszym kraju, dość jest przyto-
czyć sprawozdanie z dorocznego ze-
branią jednej z takich kas w Warsza
wie, mianowicie przy ul. Grzybow-
skiej Nr. 29,

„Hajnt“ tegož dnia pisze:
„ — Drugi wiceprezes Zarządu, Abr.

Eisenberg, składa sprawozdanie za rok u-
biegły, + którego ckazuje się, że kasa wy-

dała 3452 pożyczki na kwotę 615 tysięcy

złotych. Pożyczki otrzymała nieznaczna
ilość drotnych fabrykantów, prawie 65 proc.
drobni handlarze i 33 proc. rzemieślnicy.
Mówca podkreśla, że spłaty były bardzo

zadawalające, |

A zatem tylko jedna taka kasa
wydała bezprocentowych pożyczek
615 tys. zł, a takich kas w samej
Warszawie jest dotąd zgórą 100.

Czy można się dziwić, że żywioł
polski z taką łatwością jest wypie-
rany z placówek przez żywioł ży-
dowski i to nie w obcym kraju, lecz

 

Polsce „bezczelińem” i, apelując do
władz naczelnych obozu sanacyjne-
go, oświadcza:

„Jak śmie pierw za lepsza, pisująca w
kanalja sugerować opinji publicz-

osobą

„Czasie *

nej możliwość związku Legjonu z

mordercy śp. Pieaackiego?

Czy rzekoma przynależność konserwa-

tystów „czasowych' do obozu upoważnia

ich tem samem dv miotania oszczerstw na

organizację, która jest bezpośrednim spad-

kobiercą Legjonistów Marszałka  Piłsud-

skiego : Peowiaków?

Chcemy wiedz.eć, co sądzi nasz obóz o

brudnys. podłym i nikczemnym artykule
„Czasu”, bo jakkorwiek nigdy nie poczuwa-

liśmy ię do żadnego związku z konserwa-

tystam. — nie zaiczy to, abyśmy bezkar-

nie puszczać mieli najwyższe, najplugaw- i Stwierdzaja: wobec tego, że te
„Iermeuty wśród młodzieży łączą się

|
 

Organ  Poale-Sjonu „Das Wort“-
(Warszawa) z dn. 19 bm, poiemizuje
z „Robotnikiera' (artykuł z dn. 18
bm.) na temat źródeł „judotobji“
wśród robotnikcw w Polsce i po-
ucza, jakie obowiązki ciążą obecnie
na przywódcach PPS., demokracji
r kt.

Pon:iewaž „jiidofobja“ tak wzmo-
gła się w szerewich masach, a po
zabójstwie min Pierackiego będzie!
musiała rozwijać się z ukrycia: {

„Jatceż winno być stanowisko socjali- ,
stów, prawdziwycii demokratów i poprostu.

uczciwych ludzi, w:sbec tej plagi? Jak win-

ni oni reagować . walczyć przeciw niebez-

piecznej judofobsk'ej fali, na której ludzie z

N. R. i endecji chce dostać się do władzy?

Bezlitosna walka z polskim obo-
zem narodowym: :

„Na to pytanie nie može byč dwėch

odpowiedzi. Walka Bezkompromisowa, sta-

ła, systematyczne walka przeciw tym

wszystkim  awanturnikom i demagogom,

dalszym ciągu autor rzucił hasło:
„rozszerzyć front, rozszerzyć front

współdziałania państwa ze społe- |
czeństwem i t, d.

Jeśli p. Kos.:iałkowski pozostaje

nadal członkier. grupy „Partji Pra-

cy', to powyższe hasła obowiązy-|

wałyby žo przynajmniej wo

stopniu. Ale wówczas narzucałoby
się pytanie, jak to ten program bę-

ZYDZI POUCZAJĄP. P. S.

| raia Tсаско ауаОЖОЕОНЙЕЗИТИИ.

sze obeigi“,

Wcale soczyście...

którzy piagną ugotować sobie strawę przy

ogniu judofobskim',

PPS źle orientuje się w sytuacji:
„Niestety, w szeregach PPS. nie zdają

sobie sprawy z dużego niebezpieczeństwa

brudnej judofobskiej fali",

Judolobja wśród warstw robotni-
czych tkwi, zdaniem organu Poale-
Sjonu, w braku propagandy, pożąda-
nej dlą żydów:

„Żródła judofcbskiego zalewu znajdują

się w zacofaniu i rieświadomości mas, któ

re są obecnie wykorzystywane dla celów

faszystowskich przez reakcyjne żywioły,

wrogie obozowi robotniczemu ,

„Należy przeto walczyć z tą nieświa-
domośc ą, należy prowadzić stałą pracę u*

świadamiającą, wskazując na występczość

judofobji, demaskując dzień w dzień reak-
cyjnych działaczy”.

Słowem,* aby być zaliczonym do
ludzi „uczciwych”, trzeba walczyć
z judulobją i dzmaskować „dzień w
dzień 1eakcyjnych działaczy”,

kowoż bliskie pokrewieństwo poli-
tyczne p. Kości:łkowskiego z p. Bar-

tlem wskazywałoby na możliwości

nawrotu do metody p. Bartla. Warto

przypomnieć, że p. Bartel, kiedy był

premjerem, usiłował współdziałać z

socjalistami i kołami  liberalno:
postępowemi.

Wiemy, do czego ten „kurs* do-

prowadził. Wznowienie jego w obec-

nych waruakach może doprowadzić

edynie do przesunięcia się kursu

politycznego w kierunku żywiołów

radykalnych pod względem społecz-

nym. Ale wątpliwe jest, by spowo

dował odchylenie w stronę poglą

jów liberalnych pod względem po

ltycznym i do złagodzenia stosunku

wobec stronnictw opozycyjnych.

dzie wprowadzeny w życie? Jak się

będzie rozumiaio owo „rozszerzenie

frontu współdz.ałania ze społeczeń-

stwem” i w jak:ch kołach będzie się

szukało tego społeczeństwa?

Pewną wskszówką byłyby pod

tym względem kokieteryjne zabiegi

„Kurjera Porannego" pod adresem

P. P. S. Ale okazały się — narazie

Ceny w Polsce. Wiadomości
°

Co jest podstawą i žrodiem wie-, tylko rolnika :reszlą, ale i innych telegraficzne.
Ju kłopotów rolnika? To, że ceny
iego produktów spadły bardzo zna-
cznie, a ceny przemysłowe i mono-,
pole podskoczyty w gėrę, albo utrzy

płaty nie dostosowały się do pozio-
mu obecnych dochodów rolnika. Nie

warstw
Jakżeż kształtowały się w Polsce

ceny?

KRAJOWE.
* Staraniem Wydziału Oświaty i

Kultury magistratu m. Łodzi z okazji
Płacono producentom (i to oczy- , 20-ej rocznicy wybuchu wojny urzą-

mały się w miejscu, a podatki i o-, wiście w Warszawie lub na giełdzie, dzona będzie w grudniu br, wystawa
a nie w małych miastach):

1928 r. 1932 r. 1933 r.

za 100 kg. pszenicy 50 zł 25 zł 25 zł
Des żyta 41 zł 20 zł 15 zł
nm w  ; Ziemniaków jadal. 9 zł 4 zł 3 zł
ww + Wieprza żywej wagi 192 zł 84 zł 87 zł
„ litra mieka 31 gr 19 gr 16 gr
„ 10 sztuk jaj 158 gr * 16 gr 66 gr
„ 1 konia roboczego 409 zł 147 zł 144 zł
„ 1 krowę dojną 456 zł 123 zł 142 zł
Rolnik zaś płacił:

1928 r. 1932 r. 1933 r

za 100 kg cukru w Poznaniu 142 zł 152 zł 140 zł
„ 1000 „ węgla ь 65 zi 69 zł 59 zł
„ 100 lir. nafty p 58 zi 65 zł 62 zł
„ 100 kg mydła ь 246 zi 199 zł 184 z

Jeszcze ciekawsze będzie zestawienie, ile kilośramów żyta płaciliś-
my za piug, sól, naftę i t, d.?

kg cukru
kg soli
kg węgla
ltr. nafty

‚ 10 m. Madapolam

Du podobnych wniosków docho-
dzimy, gdyż weźmiemy cenę wie-
prza 1 przeliczymy w ten sam, jak
wyżej, sposób.

Rolnik nie ma dziś więcej,
przed laty, roli, pszenicy, żyta

8.985.U10 sztuk Trzody chlewnei w
1. 1929 — 4.829 000 sztuk, w r. 1933

PIERWSZE POSTANO-
WIENEP

Jak wiadomo, pierwszy obóz izo-
lacyjny ma byc zorganizowany w
berez.e Kartuskiej,

Tymczasem „Gazeta Warsz."
otrzymaią już < Wągrowa w woj lu-
belskiem odpis pierwszego postano-
wienia o skieruwaniu do obozu izo-
lacyjnego. Oto ten. dokument:
Nr. Kps. 407.34.

POSTANOWIENIE.
Dnia 19 czerwca 1934 roku sąd

grodzai w Węgrowie, rozpatrzyw-
szy wriosek komendy Powiatowej
Pol. Państw. w Węgrowie z dnia 19
bm. Nr. 27/tjn. w związku z zarzą-
dzeniem wojewody lubelskiego z
dnią 19,VI rb. Nr. 404/B.P., o zasto-
sowanie względem Antoniego Ojda-
ny, Bionisława Laskowskiego i Zy-
gmunta Dębskiego środka / zapobie-
$awczegoi bivrąc pod uwagę, że
działainość i postępowanie wyżej
wymienionych daje podstawy do
przypuszczenia, że grozi z ich stro-
ny naruszenie bezpieczeństwa i spo-
koju publicznego i winni oni być
odosobnienj z mocy art. 2 p. 2 roz-

krów, świń, W r. 1929 mieli rolnicy |nowe. Nie spadały, ale rosły!
4,047,000 sztuk koni, a w r. 1933 — |nierównoścj są w wysokim stopniu
3.773,000 sztuk. Bydła było w roku| przyczyną dzisiejszej niedoli mas w
1929 — 9.057.050 sztuk, w: r. 1933 —| mieście i na wci.

ża 1923/24 r. 1927/28 r. 1929/30 r. 1933/34 r.

za pług 134 kg 100 kś 220 к& 273 К&
„ 10 kg superfosfatu 35 kg 20 kg 40 kg 51 kg
„ 10 sztuk garnków emaljow. 61 kż 51 kg 118 kg 178 kg
„ 1 parę kamaszy 78 kg 99 kg 220 kś 192 kg
„ 10 m. Madapolam 61 kg 53 kg 108 kg 106 kg
„ 10 kg cukru 46 к& 36kg _ 83 kg 110 kg
„10 kg soli 6 kg 8 kg 17 №& 27 kg
пА В wódki 11 к&  14kg  30kg 39 kg
„ 1 kg tytoniu 115 kg 141 kg 375 kg 572 kg
„ kg mydła 51 kś 52 kg 107 kg 109 kg
„100 kg węgla 23 kg 15 kg 40 kg 49 kg
„ 10 litr. naity 13 kg 10 kg 32 kg 41 kg

I jesz::e jedno obliczenie: robotnik rolny (ordyrarjusz) wedłuż prze-
ciętnych płac na podstawie umów zbiorowych pracował dni*

1927/28 r. 1929/30 r. 1933/34 r.

2,4 dni 43 dni 4,9 dni

06 09 „ 1,2 i;
80-15 21, 23 į;
89 5; BZ 19
3,6 ;. SO 512

—5.753.000 sztuk. W sumie dobyt-,
ku mniej w r. 1933, aniżeli w r. 1929,
a co bardzo ważne, wartość tego
aobytku o połowę mniejsza niż w

niż soku 1929.
A podatki przybywały coraz to

Te

Stanisław Rymar.

Uigi podatkowe
dla newowznoszonych bu-

dynków.
W. dniu 27 bm. weszło w życie

rozporządzenie ministra skarbu do
ustawy o ulgach podatkowych dla
nowowznoszonych budowli. Z ulg
korzy:tają budynki, jeżeli budowa
lub nadbudowa wykończona będzie
w czasie od 1 kwietnia 1933 do koń-

nie uzasadnia prawa do ulgi.
Osoby ubiegające się o ulgę po-

datku od nieruchomości muszą zło-
żyć w urzędzie skarbowym podanie
w ciągu 60 dni od dnia, w którym
rozpoczęło się chociażby częściowe
użytkowanie budynku. Do podania
muszą być załączone dokumenty,
stwierdzające fakt budowy. Ulgi bę-
dą przyznane na 15 lat, licząc od
dnia rozpoczęcia użytkowania, UI-
gi nie zwalniają od opłat, pobiera-
nych na budowę i utrzymanie dróg

Skrócona stužba woj-
skowa

dla maturzystów. porządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 17 czerwca 1934 r.
(D. U. Nr. 50, roz. 473).

postanowił:
zostosować względem Antoniego
Ojdany, Bronisiawa Laskowskiego i
Zygmunta Dębskiego środek zapo-
biegawczy — aveszt tymczasowy.
Sędzia Grodzki (—) E. Szerymanow.

Przypominamy, że art. 2 pkt. 2
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-
pospoiitej z dnia 17 czerwca 1934 r.,
na ktore powoluje się to postano-
wienie brzmi: |

„Postanowierie o przymusowem|
odosobnieniu wydaje sędzia śledczy
na wniosek władzy, która zarządza|
przytrzymanie; uzasadniony wnio-
sek tej władzy jest wystarczającą'
podstawą do wydania postanowie-'
nia”. i

Następnie art. 3
dzenia głosi:

„Ari. 3 O odosobnieniu orzeka
sędzia śledczy, wyznaczony w tym.
celu przez koleśjum administracyjne,
właściwego sądu okręgowego. Wła-
Sciwym jest sąd, w którego okręgu

tegoż rozporzą- |

położone jest miejsce nienia”,
gami, ' 3

Nowy szef bezpieczeń
stwa.

Rozeszły się pogłosi i, że nowym
szełem służby bezpieczeństwa w

Komisarjacie Rządu w Warszawie
ma zostać radca wojewódzkiego u-
rzędu w Kielcach, Żywierski, dzia-
łacz  legjonowy. Dotychczasowy
szef wydziału bezpieczeństwa, Łeb-
kowski, otrzymać ma nominację na przynajmniej — zawodne. Jedna- urzędów zginie żywy człowiek”! W wicewojewodę pomorskiego.

W, dniu 27 km. ogłoszono rozpo-
rządzenie ministra spraw wojsko-
wych w spraw:e skróconej czynnej
służby wojskowej dla  abiturjentów
szkół średnich, seminarjów nauczy-
cielskich i szkół zawodowych. Roz-
porządzenie wylicza zakłady nauko-
we na obszarze całego państwa,
których ukończenie upoważnia do
skróconej służby wojskowej. Są to
zakłady państwowe oraz szkoły
prywatne, posiadające prawa szkół
publicznych.

druków, które ukazały się w Łodzi
w okresie wojny światowej. Wysta-
wa obejmie wszystkie druki urzę-
dowe, samorządowe, organizacyjne
itp ' '

ZAGRANICZNE.
Bawi od pewnego czasu w

Szwecji stypendysta Funduszu Kul-
tury Narodowej dr. Jan Dylik z po-
znańskiego uniwersytetu w celu pro-
wadzeria badań geograficzno-prehi-
storycznych, D: Dylik spędził dłuż-
szy czas w Lundzie, gdzie pracował
w Muzeum Historycznem i odbył
szereś wycieczek naukowych. Pra-
cował potem w muzeach w: Ystadzie,
Simrishamnie i Kalmarze. Ostatnio
brał udział w ekspedycji geologicz-
nej prof, Lennarta von Posta, bada-
jącego zmiany poziomu Kattegatu. —
Obecnie pracuje dr. Dylik w Sztok-
holmie, wkrótce jedzie na wyspę
Gotlamdję, któ:ą zamierza przebyć
wzdłuż i wszerz.

** Zmarł w Pradze w wieku lat
95 wybitny malarz i grafik czeski
Aloizy Kalvoda,

** Minister gospodarki Rzeszy dr.
Schmidt po wczorajszem przemówie.
niu na konferer.cji niemieckich izb
handlowych doznał ataku omdlenia.
Z powodu przemęczenia pracą w

..

 

ca roku 1940. Przebudowa budynku|

ostatnich dniach udaje się on za
poradą lekarzy na 2-tygodniowy ur-
;lop wypoczynkowy.
| "© Nad wschodniemi stanami
Ameryki Północnej a zwłaszcza nad
Nowym Jorkiem. przeszła nowa fala
„upałów: Zanotowano tu 10 wypad-
,ków śmiertelnych a kilkanaście
| ciężkich zasłabnięć,

Ani jednemu abitur-
lentowi Katolickiemu

nie dano matury,
GENEWA — KAP. „Saarbriicker

Landeszeintung" donosi, że w tym
roku w całej Nadrenji — i zapewne
tylko w. katoli«kiej Nadrenii! — ani
|jednemu z abiturjentów, którzy na-
leżeli do katolickiego stowarzysze-
nia uczniów szsół średnich „„Neu-
deutscnland'', nie dano matury. W
związku z tem dziennik zagłębia
Saary zaznacza: Jest to ilustracja
'do rozporządzenia rządowego:
' „Członkowie onganizacyj  katolic-
jkich z powodu przynależności swej
do tych związków nie mogą podle-
gać żadnym ograniczeniom praw-
|nym w szkolnictwie i w państwie”.
| Kto przywykł do myślenia kategor-
'jamó prawno . państwowemi, ten
staje wprost zmieszany wobec me-
tod, przy których pomocy obchodzi
się postanowienia układu, mającego
podpis prezydenta Rzeszy Niemiec-
kiej. W kaódyn: razie można zrozu-
mieć, dlaczego młodzież katolicka
okręgu Saary i jej goście z macie-

| rzystego kraju niemieckiego uważali
za Konieczne wypowiedzieć w
Hamburgu jasre i wyraźne słowa.
Rany, które jątrzą się we wnętrzu,
są najgorszemi ranami,

KARACHAN AMBASA-
DOREM SOWIECKIM w

TUACJI.
|  MOSKWIA (Pt). Karachan został
|paagzekcnijć ambasadorem  sowiec-
kim przy rządzie tureckim.

Wskaźnik
kosztów żywności.

(Wskaźnik kosztów żywności w
większych miastach wyniósł w maju
ogółem 51,0 i spadł w porównaniu z
kwietniem o 2,6 proc. Najwyższy
wskaźnik miał Drohobycz, 55,2 naj-
niższy Kowel — 44,5. (W porówna-
niu z kwietniem wskaźniki kosztów
żywności wykazują spadek we
wszystkich mu1astach z nielicznemi tylko wyjątkami,

 

Sensacyjny wynik procesu
o zabojstwo Garncarzówny.

KRAKÓW (Pat), Sędziowie przy. odnoszące się do rabunków.
sięgli po kilkogodzinnej naradzie |
wydali werdykt, z którego wynika, udał się na naradę,
że oskarżeni w procesie o zabój- jednomyślnie decyzję,

popełnili za-| werdykt ławy przysięgłych i prze-stwo Garncarzówny
bójstwo nieumyślnie, natomiast od-
powiedzieli twierdząco na pytanie

 

Po ogłoszeniu werdyktu trybunał
„, poczem ogłosił

usuwającą

kazujący sprawę nowej ławie przy-
sięglych, : ефач

Prześladowania w Meksyku.
Osiatnie wydarzenia w Meksyku wszystkich kos.iołów i wypędzenie

wskazują, że f?lą prześladowań ka- ' wszystkich księży. To barbarzyńskie

tolików w tym nieszczęśliwym kraju rozporządzenie było odpowiedzią na
poczyna znów wzbierać. Na czoło wy | protest katolików przeciwko okólni-
suwa się stan Tabasco z gubernato-| kowi gubernatcra do nauczycieli w
rem Tomaszem Harrido Canabal, któ sprawie- „walki z fanatyzmem reli-
ry w swej zbrodniczej akcji posługu- ' gijnym'”,
ie się organizacją tak zw. „rewolu- Wi miejscowości Hermosiłło, No-
cyjnej młodzieży”. Zaogniły się rów- gales, Cajema, Novajedo, Guaymas i |
nież stosunki w stanie Sonora, gdzie Lananea ludność jest pozbawiona
gubernator Rudolfo Calles, syn krwa «upełnie obsługi religijnej i, by brać —
wego prześladowcy generała Plutar- udział w nabożeństwach, musi prze-
cha Callesa, zarządził zamknięcie kraczac granicę amerykańską, +,  
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O wielkim ruchu, który panował
wczoraj na jarmarku św. św, Piotra
1 Pawia świadczyły na;wymowniej,.,

tumany kurzu unoszące się nad

| ulicanu Arsenaiską i ladeusza Ko-

šciuszki, kędy nieustannie przemy-

kały autobusy (nabite po brzegij,
taksówki, dorvżki, pędzili z za-
wrotnę, szybkością motocykliści i

gim szpalerem wozy włościańskie,

jedne zdążając na kiermasz, шпе zaś

już zen powracając. 5
® Chvdnikami zaś dążyły tłumy
ludności. Fala ludzka, różnobarwna
| rozżadana, wolno posuwała się w
stronę placu św. św. Piotra i Pa-
wła, a gdy znalazła się na kierma-
szu, momentalaie rozpryskiwała się
i zda się ginęła, jakby ją pochłania-
ło morze.

Tegoroczny kiermasz, jak zresz-
tą przewidywaliśmy, mimo ograni-
czenia placu przez zajęcie części
góry koło kolonji urzędniczej pod
park, wypadł nadzwyczaj okazale.
Trzeba również tu podkreślić, że i
frekwencja zwiedzających go swemi

/ rozmiarami przeszła wszelkie ocze-
kiwan:a. Oczywiście przyczyniła się

— Ф tego w wielkim stopniu nadzwy-
czaj piękna pogoda, no i bardzo
niskie ceny.

Kizrmasz zajął cały plac św. św.
Piotra i Pawła, wciskając się wgłąb
przylegających ulic: Słonecznej,

'° ЗАКА DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Ч Po przejścicwym wzroście za-
/ chmurzenia j; miejscami przelotnym

_ deszczu pogod1 naogół słoneczna.
_ Temperatura bez większych zmian,

|| Słabe wiatry lokalne. Skłonność do
/ burz, zwłaszcza na zachodzie i po:

- łudniu Polski,
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to J1ń-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), ora
rissyg na przedmieściach, prócz Śni-

_piszek.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— 7а handel w święta. Wczoraj

władze policyjne sporządziły 11 pro-
tokułów za potajemny handel w
dzień świąteczny. Kupcy, na któ-

' rych sporządzono protokuły, pocią-
_ gnięci będą do surowej odpowie-
_ dzialności karnej w drodze admini-
__stracyjnej.

: SPRAWY SANITARNE.
t — Stan zdrowotny w mieście.
_Stan zdrowotny na terenie Wilna
_ nie nasuwa w chwili obecnej po-

ważniejszych obaw. Miastu nie za-
` $raża specjalnie żadna epidemia.
| Wypadki tyfusi: notowane są spora-
_ dycznie, to samo dotyczy ospy.
Niedawno jeszcze notowane wzmo-
żenie się odry powoli ustaje. Inne

' choroby również nie dają się miastu
_ poważniej we znaki. Wyjątek może
4 stanowi gruźlica, która w obecnym

_ cząsie znajduje specjalnie podatny
/ grunt. Wi Wiluie co tydzień notuje
_ się kilkanaście nowych wypadków
|  zasłabnięć. Akcja przeciwgruźlicza
|prowadzona jest z wielkim nakładem
_sił i kosztów. lecz napotyka na
| wiele trudności.

Z MIASTA.
3 Eksmisje niewypłacalnych lo-
| katorėw. (W ostatnich tygodniach
 wydziai opiek: społecznej notuje

" ponownie wzmożoną talę eksmisyj
_ miesz«aniowych Codziennie eksmi-

towanych jest xilka rodzin. W wy-
" padkach wyjątkowej nędzy miejska
" opieka społeczna wyeksmitowanym
f przychodzi z pomocą»« materjalną,
__ opłacając koszta nowowynajętego

mieszkania.
POCZTA i TELEGRAF.

— Wycołane znaczki i karty
pocztowe.  Miadze pocztowe wy-
dały zarządzenie o wycofaniu z
obiegu niektórych znaczków i kar-
tek pocztowych. Wycołane zostają
znaczki dopłaty wartości 1, 2, 4 i

' 6 groszy, opatrzone godłem państwa,
oraz kartki pocztowe z wytłoczo-

 nemi znaczkami wartości 10 groszy,
przedstawiające widok placu Zam-
kowego w Warszawie z kolumną
króla Zygmunta IL Wyżej wymie-

 mione druki pocztowe tracą wartość
" obiegową z dniem 1 lipca r. b.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Apel Ligi Morskiej i Kolon-

Liga Morska i Kolonjalna
raca się z gorącym apelem do
zystkich swych członków i sym-

atyków. o pomoc w zorganizowaniu
ikwesty na rzecz Funduszu Obrony
Morskiej w dniu 1 lipca r. b. Wi-
leńszczyzna m w tym roku zebrać
na tea cel 70.000 złotych, Zgłosze-

| nia przyjmuje Oddz. Wil. L. M. į K.,
ul. Mickiewicza 15 m. 13.
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Na kiermaszu św. Piotra i Pawła
dokonano kilku kradzieży.

Otuiadziono między innemi W.
Chrzanowską |Kościuszki 12) i E.
Siewicz z pod Wilna.

rowerzyści oraz posuwały się dłu-;

  

«Doliniarze» na klermaszu.

KRONIKA.
Jarmark Antokolski. |

| "Miasto od przedwczoraj było ude- z transparentami propagandowemi

Przeskokui korowene flagami narodowemi i wyruszył ul. Wielką i następnie|,
Wiosesnej, Holenderni,
innyca, oraz zajmując z dobre pół

| kilometra ul. Antokolskiej, od wię-|
|zienia wojskowego daieko poza ko-
ściół sw. św. Piotra i Pawła.

Wchodzącyr.h na kiermasz wi-,
tały karuzele, budy i szałasy z na-|
pojami chłodzącemi, tradycyjne ob-|
warzanki „smo.gońskie”, wyrabiane
przez poczciwych piekarzy wileń-
skich lub z oko!ic podmiejskich, da-
lej szeregi straganów 1 stoisk, sprze-
dających różne zabawki i „zagra-
niczne' rzeczy oryginalne", mocno
pachnące Jatkową lub Żydowską,
wreszcie u mu'u kościelnego rucho-
me skiepiki dewocjonalji i w końcu
wyroby drzewne: pękate, dębowe
beczuiki do nuodu i piwa, balje,
necki, bryczki (bez okucia najczę-j
$с1е]). Za niemi, podchodząc pod
las, ciągnęły się szeregi furmanek
włościańskich, naładowane nabia-
łem i wędlina: wiejskiemi.

Zasadniczy dział kiermaszu —
płótna i tkaniny wiejskie — był
nadzwyczaj okazały. Tyle płótna,
makat i różnych wzrorzystych tka-
nin, zdaje się, Wilno jeszcze nie wi-
działo A wszystko to sprzedawane
było za grosze. za bezcen niemal.

Tr:eba przyznać, ze ludzie coś
niecoś kupowali. W. stosunku jed-
nak do frekwencji zwiedzających,
liczba zawieranych tranzakcyj była
niewielka, m. r. S.

———

ZJAZD ROSYJSKI.
Du. 29 b. m. w sali gimnazjum

litewskiego (ul Dąbrowskiego) zo-
stał oiwarty li ogóino-polski zjazd
delegaiów Związku Rosyjskich Or-
ganizacyj w Poisce, na czele które-
go sto» poseż Borys Pimonow.

Na zjazd przybyło z różnych
miast Polski 20 delegatów, wśród
których są też Rosjanie ze Lwowa.

Przewodniczy b. dyrektor žimna-
zjum rosyjskieśo w Wilnie, L. Bie-
lewski

Wielką sensację wywołało wy-

skiego Towarzystwa Rosyjskiego,
adwokata Krestanowa, który, wita-
jąc deiegatów, wyraził żal, iż skauci
rosyjscy, spotykając delegatów na
dworcu kolejowym, posiadali wstąż-
ki z podpisem „Wilna”.

Nasze miasio, powiedział Kre-
stjanow, mosi nazwę nie „Wilna”,
lecz „Wilno”, Na końcu musi być
litera „o”. To rosyjska władza oku-
pacyjna zamieriia literę „o” na „a“.

Wśród starszego pokolenia Ro-
sjan określenie Krestjanowa „ro-
syjska władza okupacyjna'* wywo-
łało zodniecenie. Podnoszono po-
dobno w rozmowach, że prezesowi
Wileńskiego Towarzystwa Rosyj-
skiego nie wypedało w czasie obrad
rosyjsziego zjazdu w taki sposób
nazyw:.ć były :ząd rosyjski. Poza-
tem przypominano, že p. Krestja-
now pized woną byi urzędnikiem
Wileńskiego Sądu Okręgowego.

Ob.ady zjazdu będą trwały w
ciągu ania dzisiejszego.

`

 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś, o godz. 8 m, 30 wiecz.
po raz trzeci „ZAMKNIĘIE DRZWI: W
„Zamkniętych drzwiach” bierze udział ak:
torka młodego pokolenia — p. ZOFJA BAR
WIŃSKA w roli gtównej.

Jutro, „Zamknięte drzwi”.
— Popołudniówka. Jutro, o godz. 4-ej

„MOJA SIOSTRA i JA” — z gościnnym
występem HANKi WAŃSKIEJ i STANI-
SŁAWA IWAŃSKIEGO.

Ceny propagardowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Orłow*.

Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś po ce-
nach propagandowych barwna i melodyjna
op. Granichstaedtena „Orłow*, W rolach
głównych: Janina Kulczycka i Kazimierz
Dembowski. Liczne balety i ewolucje uroz-
maicają to malownicze widowisko. Ceny
miejsc od 25 gr.

Jutro dwa przedstawienia: popoludniu
о & 4 1 wieczorein o g. 8.30 odegrana zo-
stanie doskonala op. O. Straussa „Bohate-
rowie" z Kulczycką w roli głównej. Ceny
miejsc zniżone.
— „Paganini“. Przepiękny utwór Lehara

„Paganini”, nie wystawiony dotychczas w

Wilnie, wejdzie w przyszłym tygodniu na
repertuar teatru muzycznego  „Lutnia”.
Dwie czołowe role' znajdą wybitnych wy-
konawcow w osobach: znakomitej śpiewacz
ki Janisy Kulczyskiej i obdarzonego nad-
wyraz pięknym glosem wybitnego artysty
Radzisława Petera. Do operetki tej przygo
towano nową efektowną wystawę scenicz-
ną. Reżyseruje M. Domosławski.

Radio Poiskie Wiino
Sobota, dnia 30 czerwca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dzien. por. 11.57:
Czas. Hejnał. Kom. meteor. Przegląd prasy.
12.10: Płyty, Dzin. połudn. 13.05: Koncert

muzyki lekkiej, Wiad. eksportowe. Giełda
rolnicza. 16.00: Płyty. 17,00: Słuchowisko
ćla młodzieży.  '7.25: Koncert solistów.
18.00: „Co czytać ?"—felj. 18.15: Rec. skrzyp
cowy. 18,45: „Wileński kącik językowy”*
19.15: Koncert z Gdyni. Wiadomości spor-
towe. Wil. kom. sport. 20.00: Koncert. 20.30:
„Co jeszcze wysiać?" — pog. 20.45: Opera
2 Turynu — „Norma” Bellini. Dzien, wiecz.
Pogadanka aktualna. Kom. meteor. 
W związku z tem na kiermaszu

urządzono obławę, w wyniku któ-
rej arcsztowano 7 kieszonkowców i
złodziei.

stąpienie prezesa zarządu Wileń-'poiskicn autorka daje w swej sztuce

| wczuciem się w upośledzoną figurę

DZIENNIK WILEŃSKI

„ŚWIĘTO MORZA* w WILNIE
Drugi dzień uroczystości.

W.>oraj odbyły się uroczystości
zasadnicze tegorocznego obchodu
„Święla morza”. !

Ligi Morskiej i Kolonjalnej. |
W.zorajsze uroczystości — го2-

poczęią zbió.ka na fundusz obrony

morza przeprowadzana na ulicach

miasta, Jednocześnie orkiestra 6
jp. p. ieg. wykonała szereg utworów |; społeczeństwa,
na górze Zamkowej, poczem o godz.|

9 rano kilka orkiestr wojskowych

przemaszerowało główniejszemi ar- |

terjaniu Wilna, grając różne utwory.|

O godz. 10 r w kościele św. Ka-

zimie:za J, E. ks, Biskup Michal-

kiewicz celebrował uroczyste nabo-

żeństwo w obecności przedstawi-

cieli władz adininistracyjnych, przy-

byłych na czele z p. woj. Joszczoł-

tem, oraz delegatów około 30 orga-
nizacyj społecznych i przedstawi-

cieli społeczeństwa.
Bezpośrednio po nabożeństwie

Odczyt d-ra Skrudlika.
Nicjednokroinie donosiliśmy, że

w dniach 30 e. m. oraz 1, 2, 3 i 4
lipca rb. odbędą się w naszem mie-
ście wielkie uroczystości z okazji
Świętego Roku Jubileuszowego i
VII rocznicy koronacji cudownego
obrazu Matki Boskiej Ostrobram-
skiej.

W, ramach tych uroczystości Ar-
chidiecezjalny Instytut Akcji Kato-
lickie; organizuje wielki zjazd Ma-
rjański, ан 4

Dzis więc rozpoczną się przed-
wstępne uroczystości. Zainauguruje
obchód odczy: dr. Mieczysława
Skrudlika p. t. „Narodziny kultu
Najśw. Maryi Panny w Jej wize-
runkach”, który zostanie wygłoszo-
ny o godz. 7 m. 15 wiecz. w sali
Śniadeckich U. S. B. S

 

TEATR LETNI.
„Zamknięte drzwi* sztuka w 3 ak-

tach N. Druckiej.

Występy gościnne Zoiji Barwiūskiej.

Nicznana Gotychczas ze scen

oprąz beznadziejnosci Życia w ma-
iem miasteczku 1 zaiamania się psy-
chiczaego cziowieka — w caiem te-

$o sfowa znaczeniu — w danym wy-
padku iekarza, zmuszonego okolicz-
nościami do bytowania w tak zwa-
nej prowincjonalnej dziurze. Małost-
kowosc, płaskość; giupota a mawet|
podłosć otoczenia, atmosfera plotek,
ciasnoty umysiowej, zawiść, brak

nawet sladu szerszych zaintereso-
wań i dążenia ku jakimś ideałom,
gnicie powolne duszy w zatrutem
powietrzu głupiutkich, codziennych,
przyziemnych zabiegów, wreszcie
prak, z winy wiadz, wszelkich wa-
ruhków do wykonywania poważnie
i sumiennie swego zawodu — oto te
„drzwi zamknięte” na szeroki, pięk-
ny świat imnego życia.

Tęskni doń doktór w szereżu dłu-
gich dna codziennej orki, tęskni za-
grożona gruźlicą nauczycielka, wy-
śniwszy sobie to inne życie w plato-
nicznej miłości do aktora wędrow-
nej trupy, tęsku: poczciwy urzędnik
pocztowy, niep.prawny wierszorób,
marzący o sławie poety i portrecie
własnym na pierwszej stronicy sto-
łecznego pisma A choć lekarzowi
na chwilę zabłyśnie zupełnie blisko,
promień osobistego szczęścia, któ-
reby zabiło nudę i szarość mizerne-
$o wegetowania, niestety, i te drzwi
na swobodę, więzami dawniejszych
zobowiązań — zamknięte.

Sziuka tchnie niezdrowym pesy-
mizmem, ale dobrze zbudowane dwa
pierwsze akty, okraszone humorem
i komizmem prowincjonalnych ty-
pów, żodzą z nią widza. Natomiast
trzeci akt, w którym wszystko jest
przeciągnięte — pozostawia wraże-
nie kiepskiego ;aelodramatu.
Gosc teatru katowickiego p. Zofija

Barwińska, pozostawiła ma widzu
jaknajiepsze wrażenie. Ujęcie po-
staci Marji, z jej pełną wdzięku gau-
cherie nieśmiałej, chorej istoty, od-
danej zupełnie nierealnym marze-
niom, gra pełna wyrazu, głos giętki,
podatny do wyrażania przesubtelne-
go staru duszy młodej dziewczyny,
brzmiący miękko w momentach u-
czuciowych, w innych z akcentem
głęboko dramatycznym, dowodzą
jak intensywnie przeżyła artystka
rolę. Postać nauczycielki cechowała
ponadto ogromr:a szczerość i kobie-
cošč.

P. Madaliński (doktór) miał dość
trudny do zgryzienia orzech w o-
statnim akcie, ale jako zdolny aktor
wybrnął z niego; a o położenie roli
pod koniec, z w:ny autorki, nie było
trudno.

„Czarny charakter" — dobrze
jak zwykle odpowiadał, p. Łodziń-
skiemu w roli kierownika szkoły. P.
Jasińska-Detkowska  (aptekarzowa)
rozamorowaną, prowincjonalną „lwi”
cą' zbierała daninę serdecznego
śmiechu widowrii.

Wybornie opracował poczciarza-
„poetę“ p, M. Wężrzyn, z głębokiem

malomiasteczkuwą. 
 

ustawil się na placu kolo starego
ratusza pochėd, ktėry, poprzedzany
przez orkiestrę 4 pułku ułanów

przecięśnął ul. Zamkową, przez|
plac Magdaleny, udając się przez|
ul. Aisenalską pod pałac Tyszkie-
wiczów. Z balkonu wspomnianego
pałacu, wobec przedstawicieli władz

wygioszono parę
przemówień okolicznościowych, po
których władze i delegaci organiza-
cyj odbyli wspólną przejażdżkę stat-
kiem po Wilki.

Uroczystości zakończyła — аКа-
demja w Auli Kolumnowej USB,
która się odbyła o żodz. 8 wiecz.
Na aikademjį wygloszono przemo-
wienia o morzi. i na temat obcho-
dzonego święta

Akademję zakończył urozmaico-
ny dział wokairio-muzyczny.

m. r. S.

Marję Ciunkiewiczową,
głośnego procesu.

 
SENSACJA TORU WYŚCIGOWEGO.

Piękna pogoda wczorajszego święta nie

ściągnęła jednak na pole wyścigowe do

Pośpieszki oczekiwanych tlumów.
Wyscigom konnym  przyglądało się

mało widzów, a to chyba dlatego, że jar-

mark stał się imprezą konkurencyjną, tru-

dną do zwalczenia.
Bardzo pięknie wypadł konkurs Lip-

piczny. Konkurs udbywał się na 10 prze-

szkodach wysokich ok. 1.10 mtr., szerokich

3 mtr., szybkość 375 m/m.
Do konkursu tego zgłosiło

jeźdzców.

Po bardzo pięknej, a zażartej walce

zwyciężvi por. Cydzik Grzegorz na „Turze”

z 13 p uł. — punktów 0, czas 43 sek.

Drugie miejsce zajął por. Nieczaj (1 p. a. L)

na koniv „Terror“. Na dalszych miejscach

znaleźli się: por. Konopka (23 p. uł.) „Susz”,

por. Wilczkiewicz (23 p. uł.) „Wiosna“ i

jako 6-ty por. Rylke „Wiška“.

W pierwszej gonitwie wojskowej na-

się 39

 przełaj im. 2. pułku ułanów Grodzieńskich

walczono w dwuch serjach, W pierwszej

zwycięzył „Zew* por. Romanowski przed

„Ottokarem“ rtm. Nestorowicz, a w dru-

giej gonitwie tego biegu wygrai „Witraž“

por. Nisczaj przed „Czynem por. Wasi-

lewski.

Gonitwa druga z płoiami zakończyła

się zdecydowanem zwycięstwem „Pecha”,

p. Ryb'cki przed „Branką II* rtm. Nesto-,

rowicz.

Interesująco wypadł wyścigIDyw. Le-

gjonów.
Zwycięzcą Steeple-chase został p. Go-

szczyński na „Gri-Gri*, przed „Jataką”

p. Tudz'ński.

W gonitwie ? p. strzelców konnych

zdarzył się przykry wypadek. Por. Wasi-

lewski spadł z konia, złamał obojczyk i

potłukł się dotkliwie. Odwieziono go do

szpitala wojskowego.
Bieg wyśrał p. Danielczyk na „Ri-

vierze“ przed „Timem“ por. Bifiński, Ko-

nie wychodziły równo, a w połowie trasy

por. Bohdanowicz spadł z konia.
W gonitwie „Białej Waki“ o nagrodę

p. W. Lęskiego zwyciężył „Elf" p. Suchec-

ki przed „Panią Rotmistrzową* p. Go-

szczyński.
Po zawodach odbyło się rozdanie na-

gród.
Główną nagrodę wręczył p. gen. Skwar-

czyński. 4
Dziś o godz. 16 konkurs hippiczny pań,

oraz gonitwy z płetami.

ŁOTYSZE I WEGRZY PRZYJEŻDŻAJĄ

DO TROK.

Jax nas informują, w poniedziałek

przyjedzie do Trok kilkunastuakademików

Łotwy na kurs sportów wodnych Akade-

mickiego Związku Zbliżenia  Międzynaro-

dowego.

Prócz  Łotyszów

studenci z Węgier.

Kuis rozpoczyna się już 2 lipca.

przyjadą również

Obóz Akademicki.

W niedzielę, 1 lipca na przystani schro-

niska L. M. i K. w Trokach odbędzie się

uroczyste otwarcie Obozu Akademickiego

Związku Morskiego R. P. w Wilnie, O

godz. 12-ej podniesienie bandery, o godz. 1

zbiorowy obiad, o godz. 2 wyjazd żaglów-

kami'na jezioro, wieczorem dancing. Go-

ście mile widziani.

WOJSKOWE REGATY ODWOŁANE.

Miały się 1 lipca odbyć w Trokach re-

gaty osad wojskowych.

Dowiadujemy się, iż z braku zgłoszeń

regaty ie zostały cdwołane przez organiza-

torów.

Mieć więc będziemy tylko 8 lipca rega-

ty o mistrzostwo Wilna.

Wielk. sukces wioślarzy wileńskich
w Krakowie.

Późno w nocy otrzymalismy de-
peszę z Krakowa, że wioślarze
W. K S. wileńskiego wygrali cztery
biegi w regatach międzyklubowych
na Wisle w Krekowie.

sze miejsca w następujących konku-

czwórek, 3) bieg czwórek nowicju-
szy i 4) bieg czwórek młodszych

 

« Pilawa.
towe.

Czy w*bony jałmożnicze „„Caritasu“
jui ząopatrzyłeś

Wioślarze nasi zajęli więc pierw- |. й!

 

Silni ka lądzie
i w powietrzu—

nie bądžmy bezbronni
na morzu.
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' Aresztowanie Marji Ciunkiewiczowej
Sensacyjny zwrot w sprawie rzekomej kradzieży.

W| Gdyni policja

od trzech tygodni
w Gdyni, gdzie z po
zatrzymano ją « osadzono w aresz- wy

cie.
Jak wiadomo, Ciunkiewiczowej

w swvim czasie wytoczono proces,
za symulację kradzieży, dokonane;

w hoielu w Krakowie. Po ujaw-

nieniu kłamliwości zameldowania,
złożonego w celu otrzymania premii

asekuracyjnej, Ciunkiewiczową po-

E.A iii

SP URL
Sukcesy jeżdźców polskich

w Akwizgranie.

AKWIZGRAN (Pat). W 4 dniu
międzynarodowych zawodów  hip-

picznych jeźdźcy polscy zdobyli 5

nagród dalszych Kpt. Mrowec zdo-

był w konkursie myśliwskim 2 na-

środę na Moskalu a na Sabince 6-tą.

W. drugim konkursie, rozegranym w

piątek, Mrowec zdobył na Ladzie

6 miejsce, a Ruciński i Pohorecki
748.

Mecz tenisowy w Wimbledon.

LONDYN (Lat). Dziś dokończo-
no mecz tenisowy w Wimbledonie
między Jędrze.owską i Hardwick.
Wczoraj pierwszego seta wygrała
Polsku 8:6, a drugi set z powodu
deszczu przerwano przy stanie 3:2
dla Argielki. W piątek Angielka
wygrała drugi set w stosunku 6:3,
a 3 set Jędrzejowska 8:6, wobec
czego Polka zmierzy się w ćwierć-
finale z Amerykanką Palfrey.

W turnieju pocieszenia Tłoczyń-
ski pokonał Dawida 6:4 i 6:4, wobec
czego spotka się w sobotę z Arten-

sem.

drzejowska — Montgomerry prze-
grała z parą Whitingstall—Yorke
3:6, „3.6.  

aresztowała ciągnięlo do odpowiedzialności kar-

bohaterkę nej, przyczem sąd skaza ją na poói-

Przebywała ona tora roku więzienia, jednak wyko-
na wywczasach namie kary zawiesi, okazana Wnio-

lecenia władz|sia skargę kasacyjną do Sądu Naj-
ższego,

Ukazuje się, iż powodem obec-
nego aresztowania Liunkiewiczowej
jest ujawnienie nowego oszustwa,

ktore rzuca ciekawe światio na

sprawę.
Uto do policji krakowskiej zgło-

sił się pewien osobnik z zawodu
kamieniarz, ktory oświadczył, że

to on z towarzyszami dokonat swe-
go czasu włamania w Grand Hotelu
w Krakowie i okradł walizy Ciun-
kiewiczowej. Wzięty w krzyżowy
ogień pytań nie wytrzymał jednak
przybranej roli złodzieja i po dłuż-
szem _ przesłuchaniu opowiedział
zręcznie skonstruowany plan oszu-
stwa.

Po drugiej rozprawie (apelacyj-
nej), w której Ciunkiewiczowa zo-
stała zasądzoua ponownie, wszedł
z nią w korespondencję pewien szo-
fer. Ciunkiewiczowa początkowo
ma listy nie odpowiadała, następnie
odpowiedziała i ułożono spotkanie,
na ktorem szołer ów wraz z towa-
rzyszami pewnym ślusarzem i wy-
mienionym kamieniarzem  przedio-
żyli Ciunkiewiczowej swój plan iał-
szywego zeznania w policji.

Ciunkiewiczowa _ zaaprobowała
go, daia swoim wspólnikom pewną
ilość pieniędzy i złoty medalik, nie-
co większy od dwuzłotówki, który
poprzednio już zgłosiła jako skra-
dziony. Medal:k ten, znaleziony u
pseudozłodziei, miał być dowodem
popełnienia przez nich kradzieży.
Kamieniarz medalik zgubił, ale
chcąc  dotrzymiać _ zobowiązania,
zgłosii się jako złodziej w policji.

Aresztowani dwaj dalsi wspólni-
cy potwierdzili w zupełności zezna-
nia samieniarza. Medalik, przy
uważnej rewizji, znaleziono w mie-

e kd ; 3 ,szkaniu owego kamieniarza między

‘ grze wójnej pań para JĘ-, rzeczami,
Na podstawi* powyższych zeznań

prokurator wydał natychmiastowy
rozkaz aresztowanią Marji Ciunkie-
wiczowej.

pont beżtodolnym w Sidnth /jednoczonyh.
Beziobocie, które się sroży na

świecie od czteiech lai przeszio, jest
jednem z n';większyca zadań, które
państwa m*ją do rozwiązania. Pró-
bowano początkowo zaradzić trud-
nej sytuacj. przez roboty publiczne
państwowe . municypaine, ale prace
te kosztow.ty drogo j obciążyły nie-
bezpiecznie budżety, wówczas, gdy
jednocześni» kryzys ekonomiczny
zmniejszał dochody w zastraszają-
cym stosunku. Liczba bezrobotnych
wciąż rosła 1 nie można było wszyst-
kich zatrujnić zdecydowano więc,
pomagać in: bez zatrudnienia. Na-
stąpił okres popierania próżniactwa
— „pomoc; bezpośrecniej”,
By uniknąć ruiny tinansowej prze-

stano oglądać się na niebezpieczeń-
stwo rozrucuów społecznycn, na u-
padek moralny wspieranych. Ale czy
na tej arodze odciążono budżety? To
co władze publiczne zaoszczędziły
na robotaca straciły na przyznawa-
nych datkach sienięžiych i zmniej-
szonych wpływach, bo prace zapo-
biegając be”robociu podniosły zdol-
ność nabywcze mas a przez to samo

dochody instytucyj publicznych Pre
žydent Rocsevelt zdecydował właś-
nie powrócić do polityki zatrudnie-
nia. Prócz wielu zarząuzeń mających
na celu ożywienie przemysłu, wyasy
gnowal on 3.300 miljonów dolarów
na prace publiczne i prmiędzy wielu
robotami za:nicjowaneumi, najpoważ-
niejszą jest niewątpliwie zalesienie
olbrzymich obszarów ogołoconych z
drzew wskutek eksploatacji prze-
mysłowej :ab pożarów. W „Revue
Internationaie du Travail“, znajdu-
jemy wyjasnienie planu Roosevelta.

Prócz eksploatacji  przemysło-
wej i pożaców pisze ,„Revue”, nisz-
czą drzewa pewne owady i choro-
by. Władz: amerykańskie przedsię
wzięły środki ochrony przeciwko
pożarom, dzieląc lasy na izolowane
obszary przez strefy  niezalesione;
urządzono dojazdy, niekiedy z mo-

 

WYPADKI
— Fatalny skok z pociągu. W

dniu wczorajszym na stacji kolejo-
wej Wilno Jan Jankowski (Chocim-
ska 26), wyskakując z pociągu,
upadł nieszczęśliwie i złamał sobie

rencjach: 1) bieg ósemek, 2) bieg|ToŚ< i rękę. Jankowskiego w stanie
ciężkim odwieziono do szpitale
— Nieszczęśliwe zderzenia. Na moście

Zielonym autobus najechał na furmankę

chłopską. Woźnica Pietkiewicz wypadł
z wozu i doznał potłuczeń.

Przy ul. Aisenalskiej motocyklista
Wajnsztejn (Zawalna 27) przejechał E. Ge-

lasowa (Ułańska 13).

stami, by uiatwić ratunek wrazie
pożaru, przeprowadzono linje tele-
toniczne, by czatownii: mógł łatwiej
zażądac po'aoćy.  P:zystąpiono do
tępienia chwastów i krzaków przez
które pożary i choroby się rozszerza
ją, czyszczą drzewa porażone przez
pasożyty, udostępniają światło do
zagajników by piękniejsze eżzempla-
rze mogły się w pełn: rozwinąć, a
w. miejscacl: gdzie ziemia jest zbyt
wilgotna zasadzają roś:iny specjalne
o długich korzeniach, które wiążą
grunta. Jest to wielka i pożyteczna
praca. Z drugiej strony należy pod-
kreślić, że przywiązuje ta praca mło
dzież ao w'elkiego zadania, dając jej
okazję do skoordynowanej czynnoś-
ci, podlega;4cej pewne, dyscyplinie
i pozw jej ocenić wartość zbio-

rowego wysiłku.

Zamiast !'ego, by otrzymywać za-
pomogę pieniężną i próżnować, zo-
stają ocholnicy zaagażowani jako
stali pracownicy o płacy nie wyso-
kiej co prawda, bo sięgającej 30 do-
larów miesięcznie, ale dostają przy-
tem ubranie utrzymanie i mieszka-
nie. Dodać uależy, że z tych 30 dola-
rów na ręcz dostają tylko 5, a resz-
ta jest ods;łana rodzicom. Propozy-
cja tego roizaju wielkiego przedsię-
biorstwa była przedsiawiona Kon-
gresow! 21 marca 1933 r. a już 5
kwietnia by. mianowany Dyrektor
Robót. Powstała też rada złożona z przedstawicieli administarji wojny,
spraw wewnętrznych, rolnictwa i
pracy. Już 12 maja liczba zatrudnio-
nych wynosiła 2743/15 a w końcu

| sierpnia 314.000. Umowę zawarto na
pół roku. Zaanżażowani mogą w każ
dej chwili ;orzucić pracę o ile znaj-
dą zatrudnienie w przemyśle, to też
w końcu sierpnia 37.000 osób opuś-
ciło pracę a na ich miejsce przyjęto
nowych. Pa upływie półrocza mło-
dzi mogą odnowić umowę lub po-
wrócić na ««no rodziny. W) tym ,Ci-
vilian Conservation Corps" pracuje
młodzież w wieku od lat 18 do 25.
Są też i starsi w liczbie 25.000, któ-
rzy tworzą kadry techniczne, złożo-
ne z ludzi obznajomionych już z pra-
cami i stanowią siły kierownicze.
Pracuje również 14.000 lndjan i
25.000 b. kombatantów, którzy mają
własną orgsnizację. Obszary są po-
dzielone na pola; na jedno pole przy-
pada 200 osób. Te grupy po 200 o-
sób stanowią jednostki organizacyj-
ne.

Caia orśanizacja mimo pozory
niema nic wspólnego z wojskiem.
Nawet zapisy są dokonywane przez Ministerstwo Pracy. LP.



 

2 КК AJU.
Tyfus brzuszny w powiecie dziśnieńskin.
GŁĘBOKIE (Pat).

dniach w kilku miejscowościach po-
wiatu dziśnieńskiego (gminy hołu-
bicka i pliska) zanotowano 6 wy-
padków tyfusu brzusznego. Na miej-
sce epidemii wyjechała kolumna
epidemiczna, a równocześnie zo-

dzie przeprowadzało szczepienia
,ochronne. Nadto władze admini-
|stracyjne zwiększyły nadzór nad
| sprzedażą artykułów spożywczych,
a w szczególności owoców.

Furmanka pod autem p. Kureca.
Na szosie Wilao—Troki auto,

prowadzene przez P. Kureca, zde”
rzyło się z furmanką Rabinowicza
z Nowych Tiok. Skutriem zderzenia

Rabinowicz wypadł z wozu i odniósł
ogólae pokaleczenia. P. Kurec od
wiózł pokaleczonego Rabiaowicza
do szpitala na Wilczej Łapie. 

Bójka z wynikiem śmiertelnym.
GŁĘBOKIE (Pat). Dnia 27 bm.

w kolonji Żuki Dolne, gminy herma-
uowickiej, na tle nieporozumień
przy podziale należności za pracę
powstaia bójka, która miała fatalne
skutk:. Bracia Jan i Adam Filipion-
kowie zostali pcbici do utraty przy-
tommošci, przyczem Jan Filipionek

otrzymał trzy rany bosakiem w gło-
wę, wskutek czego zmarł tegoż dnia,
nie  odzyskawszy przytomności.
Adam Filipionck otrzymał również
rany ułuczone w głowę, lecz życiu
jego nie grozi niebezpieczeństwo.
Wszyscy uczesłnicy bójki w liczbie
6 zostali aresztowani.

Rozwój organizacji niemieckiej na terenie
Wielkopolski.

[W ostatnim czasie partja młodo- wieniem niemieckiem'”. Jako mówca
niemiecka (Jungdeutsche Partej) u- występował „Pg.' — Hiibschmann z
rządziia na terenie Wielkopolski kil Bydgoszczy, znajdując wśród obec-
ka zebrań i inprez politycznych, nych uznanie dla rozwijanych przez
świadczących o znacznem wzmoże- siebie tez programowych ruchu mło-
niu akcji organizacyjno-politycznej w do-niemieckiego, mimo stosowania
(Wielkopolsce. Występy młodo-Nie-| przez przeciwa:ków politycznych z
miec cieszą «ię w dalszym ciągu| „Einheitsblocku' obstrukcji. Bojów-
wielkiem powoczeniem wśród mniej. ką „Einheitsblocku“, wyježdžającą
szości niemieckiej, żywiołowo garną.|na powyższe wiece specjalnym auto-
cej się pod sztendary Jungdeutsche;busem, a liczącą około 40 osób. kie-
Partej. | rowali: red. Stróse z Deutsche Rund

W. dniu 23 czerwca odbyły się w! schau oraz dotychczasowy rewident
kilku miejscoweściach pow. wyrzy-| instytucyj, stojących pod kierowni-
skiego wiece. jungdeutsche Partei, | stwem dr. Swarta z Poznania. Kraft,
licznie obesłane przez miejscową lu- | który w chwili obecnej piastuje w
dność.  Wiece te zorganizowałhr. Bydgoszczy stanowisko kierownika
Goltz, wyglasz:jąc wszędzie zagaje-| niemizckiego biura sejmowego, po
mia i czcąc pamięć zamordowanego
min. Pierackiejo przez wezwanie o-
becnych do powstania z miejsc i ucz-

usunięciu z tego stanowiska Wiese-
go, obecnego promotoru ruchu mło-
do-niemieckiego aa terenie Pomo-

 czenia zmarłego ministra „pozdro-| rza. (ZAP).

Pach Sportowy
im. Gen. Żeligowskiego

 

pe (Tańce polskie, ukraińskie, rosyjskie ete)

Pi

till)
RAJ PRZESTĘPCÓW

Dziś WIELKA PREMIERA. Najlepszy rosyjski flim, najaowszy przebój predukcji „SOWK'NO”* w MOSKWIE

„ZIEMIA PRAGNIE
całkowicie mówiony | śpiewany w JĘZYKU ROSYJSKIM Reżyserja genjalnego sowieckiego filmowca Jermoliūskiego.

Swieiny nadpregram: liczne dodatki i aktualja dźwiękowe.
stępując w myśl naszej zasady wyświetlamy obecnie ten wyjątkowy film rosyjski.

DARE W GóGy nie podwyższone—od 25 groszy.

DZIŚ! Prawdziwe Grgja Śmiechui
Nejdoweioniejszy firm wielkiego

BUSTERA KEATONA gyProfesor
=
BTI
aa

с W rol, gł. Dorothy
=
— „Taniec szkieletėw“. Seanse: 4, 6, В 1 1015 wiecz.

Na
Na scenie rewja p. t „Kryzys koficzy з@“

Na ekranie: Potężny
NI dramat miłeś.i | poświęcenia p.

KIX0-REWJA

„COLOSSEUM"

dan e pubilczności pożegnalne
Sz aid blorą: Pilna

СЕМУ О0 25 GR.
Najweselsza komedja sezonu w-g V.
Wasermana Reżyserji Mac Frycza

główna rzecz”.
BALET: Taniec arabski duet Grey, „NaHawaju'—Grzybowska I trio Grey — Piosenki

dziadowssie—Kaczorowski Duet aktuainy — Kaczorowscy. Taniec wegierski FOX wykona Trio Ne-
rytto, Aktówka p. t. „Prezent dla Fonsia"* (Grzybowska, Janowski | Borsk!).

a

 

MIGNON G. EBERHART 1)

Biala Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

ROZDZIAŁ I

Od niej się zaczęło i na niej się skończyło. Popatrzyła na mnie z
powątpiewaniem paciorkowaiemi ślepkami i, przysunąwszy się blisko,
zajrzaia mi przez ramię, jakby chcąc sprawdzić, co piszę. Nazywała się
Pucci, miała żółtawy czub i, patrząc, przechylała iebek. Urzędnik hote-
lowy i gospodarz w jednej osobie podał mi do wypełnienia kartę meldun-
kową, wydrukowaną przezornie w dwóch językach, francuskim i angiel-
skim. Wpisałem szybko pozycje: data: 29 ustopad, 1931; nazwisko: Sun-
dean; imię: James.

Przy miejscu zamieszkania zawahałem się. Nie chciałem napisać
Moskwa, to nie znosiłem tego miasta i zresztą bawiłem nie w samej
Moskwie, a na północ od niej. Mogłem wybrać Nowy Jork, Chicago,
Denver... Karta domaga się wyraźnie „miejsca stałego zamieszkania”, ja
nigdzie stale nie mieszkałem. Baczne oczka papugi, jak równieżświado-
mość, że śniady, tłusty osobnik za biurkiem spostrzega moje wahanie,
<kłoniły mnie do pośpiechu. Napisałem: Nowy Jork. Zawód: inżynier.
Miejsce osiatniego pobytu: Berlin.

Papuga wctknęła dziób pod skrzydło i, poszusawszy nim energicz-
nie, wyciągnęła na czas, żeby zdążyć zobaczyć, jak podsuwam pospoda-
rzowi kartę i wpisuję nazwisko do księgi. Z wyjątkiemkleksu, srona by-
ła czysta, co naturalnie świadczyło o małej frekwencji gości w tym se-
zonie. Tym razem nie zawahałem się przy miejscu zamieszkania. Papuga

"Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
 

WILEŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA!
Dziś początek o g 7.80 wiecr. na scenie:

WYSTĘP ZNAKOMITEGO ZEIPOŁU SPIEWAKOW
(chóry męski i mieszany) pod art ker. AO LUOWIGA
W programie: przegląd pieśri (oryginalaej) w jęryku
polskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, hebrajscim
I litewskim, oraz przeglądtańca -wyk. balet Norton Film ilastruje w'l. zesoół smyszkowy.

śmiechu, hura: wesołości, burze zachwytów tew»rzyszą na całym świecie tej najnowszej
"as kodai króla koników Nedpregram: Atrakcje. Cany zniżona ed 35 gr.

Wkrótee wielki film prod. franeuskiej „GRZECH MIŁOŚCI. Reż. gonjslny ABEL GANCE.

„(Pożądana — Piekło Kobiety)
е lała Jaz: bandowa orkiestra hawajsk z,2) N=jaowsza komedja „Klub milusińskich”, 8) Rewelaę.

"MSZECA" ) ea miejsa od 25 gr. na wszystkie seanse.

Ceny zniżone parter od 48 gr. Dziś! Program Nr. 4.
и Z stępy INY BIELICE.

edorówna, Marta Popielewska, Stani:iaw Ga»
zdawe-Qołąbiowski I Seweryn Orliez.

„NOCNY EXPRESs»
Początek sesnsów o godz. 4, 6.30, 8.30 I 1020,

Dziś ni:kywały dotychczas pro)

ADJUTANT JEGO
Fim o całe niebo przewyższa „Feldmarszalka“. W reli gi. VLASTA BURIA%.

Na scenie. Całkowicie nowy Program rewjowy p. t: „Troski precz — humor śmiech

Ukraiński Kongres Kobiecy.
Wi tych dniach odbył się ukraiń-

ski Kongres Kubiecy w Stanisławo-
wie. Że wzglęcu na szereg wyda-

| ” > Akos its
W ostatnich stało wysłane pogotowie, które bę-,;rzeń, które powinny zwrócić pilniej-

szą uwagę naszego społeczeństwa
| na to, co dzieje się zarowno w ruchu
jukraińskim, jak ; na terenie połud-
niowo - wschounich województwach
naszyci, podajemy interesujący
fragment z tego kongresu, ilustrują-
cy napięcie pracy politycznej ukra-
ińskiej.

Otwarcie Kungresu odbyło się
dnia 23-go czerwca rb., popołudniu,
w sali Ukraińskiego Sokoła. Obec-
nych było 650 delegatek z kraju i
zagraricy i 300 gości miejscowych i
zamiejscowych. W lożach zasiedli:
ks, biskup Hrinoryj Chomyszyn, ks.

jbiskup Iwan Latyszewskyj, księża
kanomicy djecezji stanisławowskiej,
przedstawiciele ukraińskich stron-
nictw politycznych, ukraińscy po-
słowie i senato:owie, białoruski po-
seł na Sejm Fabjan Jeremicz, oraz
przedstawiciele rusko - ukraińskich
instylucyj kulturalno-oświatowych i
ekonornicznych. Na przewodniczącą

,powoiano posłankę Milenę Rudnic-
ką, a w prezydjum czynnem i hono-
roweni były osoby z organizacyj w
Małopolsce, Wołyniu, Polesiu, Rusi
Podka:packiej, Bukowinie i Ru-
munji Pradze, St, Z. i Kanadzie.
Obecnz”była *ównież przedstawi-
cielka międzynarodowego ruchu Ko-
biet p. Shipshigs, która już wystę-
powała publicznie w sprawach ru-
sko-ukraińskich
W zagajeniu zjazdu p. Milena

Rudnicka powiedziała m. in.:
„Piędziesięcioletni jubileusz _ ukraiń-

skiego 1uchu kobiecego obchodzony jest w

wyjątkowo ciężkici okolicznościach, Nigdy
może naród ukraiński nie przeżywał takiej
klęski i takiego piekła cierpień fizycznych

i moralnych, Najw»żniejsza i najgłówniejsza

część narodu nie mogła przysłać swych
przedstawicielek na dzisiejsze święto. To,

co się dzieje na Ukrainie sowieckiej, prze-

kracza granice najchorobliwszej wyobraźni.

Jesteśmy świadkami, jak wróg odwieczny
— Moskwa rozpoczął walkę z Ukraińcami

© sama ich istnienie biologiczne. Niewiado-
mo, ilu Ukraińców zginęło na Ukrainie
Naddnieprzańskiej 2, 5 czy 10 miljonów.
Nie naieży mówić, że winę za to ponoszą 

Nastepala na ekranie:
le'ki przebój

„W POGONI! ZA KSIĘZYCEM"
(FAIRBANKS | BEBE DANIELS)

I dodatki w nadpr.

Wstęp25gr.

w Kabarecie”
Pocz fo 4-ej

potężny dramat p. t.

Mackail, John Wray I Victor Varcenyj

W rol. gł Ruth Hal-
1 Robert Elilot.

WYSOKOSCI  

 

uspokoiła się dopiero, gdym

| — Purci, Pucci! — rzekł pies
mój podpis w księdze gości.

Był to miski, tłusty jegomość z
Zwróciłem uwagę na jego palce,

| cionkami z c ogiemi kamieniami,

, figurze. Narodowości

pośpiecheni

Amerykanie zjeżdżają

Musia:em
kie inne miasto.

—Ja

zakończył z prostotą,
Może i nie kłamał. Tylko co

skiem miasteczku? Zarząd hotelu
godne cypańskiego handlarza koni 

DZIENNIK WILEŃSKI.

 

 

na rozdrożu histaji i nie

swego losu we wlasne ręce.

Tragizm sytuacji pogłębia wewnętrzny
chaos i rozbicie. Niema drugiego spole-
czeństwa ma kuli ziemskiej, które marno-

wałoby tak olbrzymie wysiłki na najzupeł-

niej uieprodukcyine walki wewnętrzne.

Najgorsze jest to, że rozproszenie sił na-
rodowych nie idzic po linji zdrowych prą-
dów społecznych i nie ma za podstawę
różnic *wiatopoglądowych społeczeństwa,
lecz ogianicza się do zjawisk anarchistycz-
nych, soteryj i wąskich ambicyj osobistych.
Nawet do najważniejszych zagadnień życia
narodowego poszczególne grupy podcho-
dzą pol kątem wiaściwego prestige'u i in-
teresu. Pozatem widać zupełne załamanie
moralnosci w wewnętrznych stosunkach
społeczrych. Stosunki te panują wewszyst-
kich ziemiach zachodnio-ukraińskich
na emigracji politycznej i zamorskiej.

potrafii wziąć

oraz

Do zjawisk pocieszających należy
| przedewszystkiem niemal zupełna  likwi-
dacja sowietofilstwa, które przez długi
czas, jak gangrena. rozkładało organizm
społeczeństwa zachodnio-ukraińskiego. Po-
zatem niezwykle pozytywnem zjawiskiem
jest takt zniknięci:. rozbieżności terytorjal-
no-partykularnych oraz konfliktów między

 
ską narodu ukraińskiego. Poszły w za-

ba przypomnieć, że w latach 1920/21, a
więc w okresie oajbardziej dramatycznego
zaostrzeria stosunków między częściami

ły jednym terenem, na którym pracowały
wspólnie galicjanki i naddnieprzanki i ukra-
iński zjazd kobiecy, odbyty w grudniu 1921
r. we Lwowie, pieiwszy rzucił hasło pogo-
dzenia »waśnionych części narodu. Znów w
okresie, kiedy szał sowietofilstwa opanował
społeczeństwo galicyjskie, kobiety ukraiń-
skie pierwsze tej truciźnie się przeciwsta-
wiły i ogłosiły bojkot prasy sowietofilskiej
i działaczy, którzy jedną nogą stali w obo-
zie narodowym, drugą zaś w bolszewic-
kim. O ile się porówna stan obecny ruchu
ukraińskiego z przed lat 10 lub 20, stwier-
dzić należy jedno: Ukraińcy idą naprzód,
wzrosła świadomość narodowa najszerszych 
gałęzią naddniestrzańską a naddnieprzań- *

sami tylko wrogowie, Moskaie-bolszewicy. warstw społeczeńsiwa i aktywność mas u-|
Jest to przedewszystkiem wina narodu u-| kraiśskich, w czem kobieta ukraińska gra
karińskiego, który  pozoslai paralitykiem | nie mniejszą rolę, niż mężczyźni.

{

 

Skreślanie z rejestru
skazanych.

Z dniem i lipca br. wchodzi *
życie 1ozporządzenie ministra spre

; wiedliwości o prowadzeniu rejestr

Przechodząc do oceny sytuacji Ukrai- , skazanych. Rejestr prowadzony bę
ny w perspektywie stosunków polityki dzie na podstawie kart karnych,

międzynarodowej, trudno powiedzieć, co' sporządzonych przez Sądy Grodz-
wytworzy się z kryzysu obecnego: upadek kie i Ukręgowe, oraz przez Sądy

kultury, czy też jedynie wstrząśnieniejed- , Pracy 2. veike), PranasNE Ч
nej epoki w dziejsch ludzkości. Można wy- | Skazania za zbrodnie i występki. ©
liczyć szereg faktów, stwierdzających, że | Karty karne mują być sporządzone

horoskopy sprawy ukraińskiej na arenie
międzyaarodowej nie są  pocieszające.
Szczególtie dotyczy to wielkiej dynamiki

obydwa głównych sąsiadów narodu ukraiń-

skiego oraz oporu czynników, zaintereso-

wanych w pozostawieniu bez zmiany obec-

nej mavy Europy. Lecz są i dane wskazu-
jące na to, że czas pracuje dia Ukrainy,

nie zaś przeciwko Ukrainie. Wszystko prze-
mawia 7a tem, że idziemy ku wielkiej roz-
prawie zbrojnej. Na porządek dzienny po-
lityki swiatowej wrhodzi zagadnienie Euro-
py Wschodniej i, w związku ze spodziewa-
niem rozbicia imperjum rosyjskiego, spra-
wa uksaińska staje się coraz aktualaiejsza.

W. drugim dniu zjazdu, 24-go

się wyroku skazującego lub otrzy”
maniu akt sprawy z wyższej instan-
cji i przesłane uiezwłocznie do min.
sprawiedliwości

Skreślenie z rejestru skazanych

następuje po upływie 50 lat od daty
wydania ostatniego wyroku dla ska-
zanych w wieku od lat 20, po upły-

wie 40 lat dla skazanych w wieku
do lat 30, po uplywie 30 lat dla ska-

wie 20 lat dla skazanych w wieku

do lat 50 i po upływie 10 lat dla ska-
| zanyck w wieku do lat 60 i wyżej.

Z .ejestru skazanych

|w ciągu 7 dni po uprawomocnieniu

zanych w wieku do lat 40, po upły-

udzielane

p
e

 
pomnienie wzajemre krzywdy, żale i pre-! ukraińskich, nieużywanych już
tensje, r.ozostałe po 1919 i 1920 roku, do 50-ciu lat), oraz wiec z udziałem wzaj

głosu za» przyszłó to, co najsilniejsze: zwią-| 5-000 osób.

zek krwi i świadomość wspólnoty. A trze-7| 1

Uwięzienie Polaka w Niemczech.

narodu, ukraińskie organizacje kobieceby-.|

czerwca rb., po wyborze na pierw-
szem zebraniu dwu komisyj, rezolu-
cyjnej i organizacyjnej, odbyło się t.
zw. święto włościanki ukraińskiej,  defilada kobiet w strojach marodo-
wych (w tem grupa kobiet z pod,
Uhnowa w  sziacheckich ORA

W. związku z zakończeniem roku
szkolnego w szkołach polskich wy-
jechało na teren Pogranicza kilku
młody:h Polaków z Pogranicza, u-
częszczających do szkół średnich w

Polsce, na wakacje letnie do rodzin.

Wśród przybyłych na Pogranicze|
uczniów znajdował się również 20-|
letni Maksymilian Łangowski, uczeń,
Seminarjum Nauczycieiskiego w Ro-|
goźnie. Bezpośrednio po powrocie do

Żakrzewa (pow złotowski), Maksy- |
miljan Łangowski został zaareszto-

wany przez żandarmów i odtrań-
sportowany do Złotowa. Za powód
aresztowania 7ainterpelowani žan-;

| gromne poruszenie. (ZAP). į

będą informacje władzom i instytu-

cjom państwowym, organom  samo-

rządowym oraz organom, powoła-

nym dc prowa'zenia i ustalenia list

wyborczych. Także władze zagra-

niczne otrzymywać mogąinformacje

z rejesitu skazanych na zasadzie:

eninošci.

darmi podali jakieś rzekome wypo-

wiedzenie przed kilku miesiącami

obraźliwych słów wobec zbierające-

go składkę na «ele narodowo-socja-

listyczne Niemca.

Sprawą powyższą zajęła się cen- |

trala Związku Polaków w Berlinie,

występują ze spieszną interwencją w

landraiurze w Złotowie i w  mini-

sterstwie w Berlinie. Zaaresztowanie

M. Łangowskiego wywołało wśród

iudności polskiej na Pograniczu 0-

—

  

   

    

 

— Miło mi pana poznać, kochany rodaku. W

nie, W Chi :ago, gdzie miał krewnych, mogł się łatwi

      

 

MIESZKANIE

z 3 pokol, kuchni, z el
ktrycznością, werandą
ogródkiem Konarskiego
40. 180—.

  

 

POKÓJ

z werandą | używalnoś-
«lą kuehni z osobnam
wejściem do wynajęcia
Konarskiego 34—3.

75—3
оее- аля

POKOJ
umeblowany, okno wy»
chodzi na ogród do wy-
nającia Portowa 19 m.11.

76—2

 

wiejski w  malownierej
miejsaowości, woda,
doskonałe u rzymanie,
przyjmie letników na b
dogodnysh warunkach.
Dojazd »utobusem z Wil-
na 41 hm. traktem lidz-
kim na miejsce. Adres:
Ma'e Soleczniki mal.
Brusznica. 778—1

Poszukuję posady Go-
spodyni lub przy cho-
rych, znam się dobr<e
na mieczarstwie, hodo-
wii ptactwa, urządzaniu
wędlin I t. p, Referencje
poważne. Połocka 1—19

  

g|0d

 777—1

s odłożył pióro. Zaskrzeczała ochryple wyraź-
nie aprobującym tonem, sięgnęła niedbale siną łapą do dzioba,
nąć przyklejone doń białe pióro, i przymknęła do mnie bokiem.

spoglądając na

i połyskliwą cerą.
ozdobione czterema mas$wnemi pierś-

| Ė imi, wśród których wyróżnił się licho rżnię-
| ty brylant, i na brudną kamizelę, sfałdowaną poprzecznie na

į
!

zczotliwie gospodarz,

ciemnemi włosami

: jego nie mogłem jakoś odgadnąć. Wyglądał trochę
na Niemca, trochę na Włocha. Gestykulował jak Francuz. W! pełnych,
czerwonych wargach, zbyt blisko osadzonych czarnych oczach i grubym
orlim nosię miał coś żydowskiego. To też kiedy spojrzał na mnie z sze-
rokim uśm'echem i zatarłszy tłuste ręce, oznajmił, że także jest Ameryka-
ninem, zdziwiłem się niemało. Podał mi rękę przez biurko, ale doznałem
w zetknię 'iu z nią tak niemiłego wrażenia że cofnąłem swoją niemal z

|

|pochodzę z Chicago. Nazywam się Lovschiem. Marcus Lu.
vschiem. Hm! Hm! Mam w Nowym Jorku = Naturaliz zajęć !
w jednym roku. On się zajmuje bootlegerką i dob

$o mogło trzymać w zapadłem francu-

sezonie turystycznym
api tu masowo oglądać pałac i stare rzymskie ruiny,

ale w zimie rzadko ich widujemy. Więc pan mieszka w Nowym Jorku?
potwierdzić. Ostatecznie Nowy Jork był lepszy, niżja-

( RÓŻNE |
— (———09 ms

Wychow. zna-
meted,posza-afrabl. =

zająć dziećmi w wieku
2 do 10 tat. tmte

Szyć, rob. gim. Poważne
świadectwa i ref. wy a=
ania b. skro ne Ta-
ar:ka 12 — 13 m. od1
do 5 g. gr2

 

Młody człowiek,
znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
materjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsi, zaznajomiony z pra-
<ą biurową, pisze na ma-
szynie, z chęcią przyj-
mia każde ofiarowane
zejęcie. Oterir proszę
klerować do rei. t. gaz
pod „R.“ albo Krzywe
Kolo 27—3. — Acer.

AmANmini

Młody człowiek z śre»
dniem wykształteeniem po
szukuje posady bluro-
wej lub jekiej innej, mo-
że być Keinerem (uawet
tylko za utrzymanie). Ma
šwladeatwa | referencje.
Łaskawe zgłoszenia kie-
rewać do Adm. „Dz.
Wil." ped „Potrzebujący
А. $.° gr4

—

Poszukują posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniemlubza
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku eratpły, z"
na retereneje
Slowlańska ul. Nr.sb
т, 7 оё 3 do 7. gr2

aby usu-

kłej

 
Naturalizowaliśmy się
rze mu się powodzi — |

dla turystów, papuga i pierścienie, |
nie dawały odpowiedzi na to pyta-

ej dorabiać niż we |
 

 
czuba papugi i

sprawa. Hotel jest stary,
dużo późniejsza i niebardzo tego...

strasza tur

ks kissa че

Odpowiedzialna] RedaktorSTANISŁAW

Byla urządalezta po-|
stukuje possdy biurowej |
lub innej pracy znajduje
są w kr Edos poło-
żesiu. Złosowe do
Administraejj pod „wy
maganie  najskromniaj-
gsze”. r3

Polacamy ekspedjeatkę
wyspecjalizowazą w pro
wadcenłu wszelkich ko-
operatyw hurtu I de alu
najuczciwszego charakte-
ru 1 znakomitych refe-
rencji Mala Pohulsnka
10—2 do poludnia. gr2

 

 

Osoba średnich lat po-
szukuje praey na przy-
©! odzącą posjeda reko-
mendaeje zaułek Murar-
ski i3 m 3 M.G. gr3

Wykwalifikowany
rolnik poszukuje posady
Rrądcy lub leśniczego.
referencje poważne, dl
Zamkowa 4 m. 7. grz

Zwinność.

Wszystkim, którzy kie-
dykolwiek mieli koniecz-
ność załatwienia jakie-
dos interesu na poczcie,
jest wiadome, że urzęd-
micy pocztowi należą
do najsystematyczniej-
szych, ale zarazem naj-
powolniejszych ludzi na
świecie...
Na tem tie powstała

następująca  anegdotka:
Towarzystwo na letni-

sku zabawiło się  polo-
waniem na ślimaki, Wie-
czorem  „myśliwi” opo-
wiadoli o „łowach”,

Ja schwytalem
dwadzieścia dwal
— Ja trzydzieści!

 

 — Ja tylko dziesięć...

—Pan m

Zadumał się.

że guziki na kamizelki

— A ja — dorzuca'
pan Stempelek, urzędnik
pocztowy — złapałem
dwa. Tu ma jednego —
pokazuje swą zdobycz.
— A drugi?
— Drugi mi uciekł...

Poszukują pracy
pieięgniarki do chorych
postadam świadectwa
adres Młynowa 2 — 30
Jadwiga Lebiedzińska ь

gr.
 

Intel! panienka
pracewita, dobrze pl-
śmieana, poszukujeja:|
klejkolwiek pracy odpo-
wiedniej, w mleście Zam-
kowa 18—17 Karczew-
ska. gr2

Racja.
— Wczoraj, korzysta-

jąc z ciemności na scho-
dach, pocałował pan mo,
ją żonę! Jak pan mógł
zrobić coś podobnego! |
— Rzeczywiście! Ma

szanowny pan rację. Kie-
dyśmy przyszli do świa-

 

  

tła, to sam się zdziwi-
łem!

Poszukują prsady о-
chmismrzyni lub gosp>
łyni na wieś. Zaam się
1a gospodarstwie, kuth
1, hodowii drobiu i mie-
szarstwie. Referencje do-
're. Ofisrna 2 m 7.

ar

 

Kucharz samotny poszu-
kuje posady do majątku,
pensjonatu lub kasyna
oficerkiego, mam chlub-
ne referencje, za skrom-
ne wynagrodzenie. Mia-
kiewicza 44-33, śr.(3)

 

 

TTKESZEOORZaaaa ia LL i ОООа

ĮsAkoje |
Osoba Inteligentna w
średnim wieku poszyku-
je pracy do zarządu de-
mem, wychowania dzieci
lub też prowadzenią ku-
chni zajmowała stanowi-
sko kierownicze. Dobrze
polecana łask. ofer. do
redakcji dla Z P. Ww.

——

Kondycji na lato za sa-
mo utrzymanie poszukuje
energiczny i solidny stu-
dent, dobry wychowaw-
ca ie
jący poważne referencje.
askawe oferty
„korepetytor — proszę
nadsyłać do Administra-
oji „Dzien. Wil.” gr. 5

EETAPRA.WIRRAKCK

Miłość nie zapomina

— Nia martw się, zs
tyle pięknych kobiet na
świecie, że prędko za-
a2omnisz o Helenie.
— Nie prędko. Za du»

 

pod

„io prezentów jej naku-
powałem

Ha)
DRUKI
PILNE

BILETY
WIZYTOWA

WYKONYWA
DRUKARNIA

. TWIERZYKSKIEGO
Kostowa ul. fir.1.

Telefon 12-44,

ATI
NSI KI ST S,UNS IT RODZI YAZE OZZETASEZA

Francji, zwłaszcza, gdy przychodziła zima.Odga
przekonałem się, że miał dar odgadywaniamyśli.

yśli sobie, co ja tu robię? — zdjął
z i wskazał na mnie z chytrą miną, —

śli sobie tak: dlaczego ten Amerykanin zarządza tu hotelem, który w zi--mie musi stać pustkami, kiedyto mógł robi
szył ramionami i jął znów
w świetle ciemnawej żaró
rodaku, okoliczności! Ofiarow.
Westchną: tak potężnie,
wielkiemu zainteresowaniu papugi. — Okoli

Przemknęło mi przez głowę
ności te nie musiały być ciekawe.
i nie lubię hultajów. Na dobitkę b

Kiwnąłem głową i poprosiłe

dł moje myśli. Później

Uustą, šniadą rękę Z
Nieprawdaż? Pan my-

pierścieniemigotały
wiszącej nad biurkiem. — Okoliczności,

ano mi to miejsce i przyjąłem je z ochotą—
podoiosły się i opadłu ku

iczności, rodaku!
bez żadnego uzasadnienia, że okolicz-
Ale nie chciałem się z nimprzyjaźnić
yłem znużony, głodny i zma.znięty, |
m o pokój z łazie:ką, st |

— Hm! pokój z łazienką... Z gorącą wodą? Acl:, tak, Hm! to trudna
pan rozumie.,,

Lovschiem nie próbowai mniezatrzymać.
IW A. sezon zimowy jest długi

‹ ystów i rzadko, który ś
| dni, A jednak gospodarz nie pr

to odrazu. W, danej chwili był

(c. d, n.)

m Kanalizacja, owszem, jest, alęai go... Kąpiei, owszem, nawet codzień, zadopłatą tylko pięciu franków dziennie, ale pokój z łazienką byłoby trudno,Zniechęcory, sięgnąłem po swoją walizeczkęrzecz,
i tu zaszła dziwną

1
i nędzny. Bezusianny“ostry wiatr od-

miałek przyjedzie na dłużej niż na dwa
obował mnie zatrzymeć, Nie uderzyło mnie
em pochłonięty innemi myślami. )

—

AKITOBICA,|

 

dyto ć majątel: w Chicago?—Wzru- |
a.„papuśę, przyczem
WKI,

|
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