
   

 

Opłata pocziowa niszczona rycraitem
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: W.ino. Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński* wychodzi    

Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.
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QGŁOSZENIA:
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.

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

za wiersz miiim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Terminy

czekowe ©. Mr. 86187.
TBT

Konto   w P. K.
 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY NASZ BEZPLATNY NIEDZIELNY DODATEK.
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 Rozkaz kanclerza Hitlera.
BERLIN (Pat.) „Urząd prasowy partji Raredowo-socjali-

 )stycznej ogłasza następujący rozkaz kKancierza Hitiera:
|„Z.dniemazsiejszym złozyfem z urzędu Szefa Sziabu

yów szturmowych. Szeiem sztabu mianuję wyższego do-
6acę grupy-Lutzego. Przywadcy człenków oedaziałów

Szturmowych, którzy nie zastesuję SIĘ do jego roznażów
lub będą wbrew Rim postępewać, Zostaną ze Szturmówek
partji usunięci lub aresztowani i osądzeni".

Równecześnie Hitler wystosował do wyższego dowódcy gru-
Luizego pismo, w Którem podkreśla, że ciężkie przewinienia

ze streny dotychczasowego szefa sztabu szturmówek zmusiły 30

le usunięcia Reenma ze stanowiska. Hitler wyraża przekonanie,
e newy szef Sztasu stworzy ze sztuumówek narzędzie, którego

aróa niemiecki potrzebuje. „Jest mojem życzeniem, aby oddziały
| szturmowe zostacy rezbudowane de siinege zorganizewania ruchu

- fnareaowe-socjaiistiycznego".

Próba urządzenia rewolucji.
r BEKLIN (Pat). Dziś popołudniu jego został mianowany zasłużony
||remjei Goering na konierencji z działacz Lutze, Premjer zapewnii,

edstawicielami prasy zagranicz- że wszystkie prowincje znajdują się
podał do wiadomości, że czyn-|

| Įniki rządowe od diuższego czasu |
|piedziiy akcję, prowadzoną przez|
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i Podczas aresztowania kit-

ka osob stawiaio opór, za co pewną

część zastrzelono.
JW całej Rzeszy panuje spokój.

Organa panstwowe muszą ślepo słu-
chać rozkazów, oświadczył Сое-
ring. Ci szturmowcy, którzy zostali
wprowadzeni w biąd, muszą być za-
stąpien przez mnych. Kanclerz Hi-
tler wygiosi dziś lub jutro przemó-

Minister Goering oświadczyi, że
kto przeciwko 3-ej Rzeszy podniesie
rękę, ten utraci swoją giowę.

Kanclerz Hitler nakazał premje-
rowi  Goeringowi przeprowadzić
„„ezystkę“ w partji.

Kaucierz z Monachjum nakazał| wienie,
aresztowanie szeta sztabu Roehma, sprawę.

| jktóry będzie uwięziony. Na miejsce, :

Wypadki W Monachjum.
BERLIN (Pat). Narodowo-socja- Scimidtowi,  odsylajac

istyczna korespondencja prasowa| S. A. do domu. Aresztowanie obu
ogłasza obszerny opis wydarzeń wj dowódców nastąpiło w  $machu

PF" jum w ciągu ostatniej doby.| spraw wewnętiznyca w obecności

 |Fitler upewniwszy się co do przygo-| iitlera, który wiasnoręcznie zerwai
|Jiowań spiskowców, postanowił wy-| obu przywódcem naramienniki z

| |stąpic przeciwko nim i tylko dla| mundurów. Następnie Hitler wyje-

 |pozorów udawał spokój Plan |chał ac Wiessee, gdzie przebywał

|„czystki* przygotowany był z całą! Roehm. _ Hitler osobiście aresz-
drobiszgowością. Po wylądowaniu|tował Roechma, który nie siawiał

achjum, Hitler otrzymał wia- oporu. W przyległym pokoju zasta-
josć, że tamiejsze oddziały S. A. |no Heinesa leżącego w łóżku z ho-
y postawione w stan alarmowy |imoseksualnym chłopcem. Wraz z

D swoją komendę naczelną i że, Roelmem = aresziowano większą

' ffzucono im hasło: wódz jest prze-|część jego sztabu. Hitler odjechał
„| giwko nam, Reichswehra również, następnie do Monachjum. Po drodze
szturmowcy na ulice! Bawarski mi- | zatrzymano wiele samochodów, w
|nister spraw wewnętrznych Wegner, których zbuntowani przywódcy
działając na własną rękę, odebrat| szturmowi jechali do Wiessee.
lowócztwo _Schneidhuberowi 1

Zarządzenia policyjne, liczne aresztowania.
" LONDYN (Pat). Agencja Reute-; ną kwaterę oddziałów szturmowych.

ra donosi z Berlina: Wedle wiadomości, nadeszłych do
Wedle pogłosek, w łonie oddzia- Paryża, wiele wybitnych osobistości

narodowych socjalistów wy- | politycznych zostało aresztowanych.
LONDYN (Pat). Agencja Reute-

ra donosi z Berlina:
Na ulicach miasta pojawiły się

dziś szmochody ciężarowe, załado-
wane wojskiem, jadącem w niewia-
domym kierunku. Żołnierze są pod
bronią w kaskach szturmowych,
Specjalne oddziały szturmowe pre-
mjera Goeringa pod bronią zajęły
Tiergartenstrasse, powstrzymując
normalny ruch uliczny. Policja prze-
prowadza rewizje.

 

łów
uchł bunt.
Rezydencja premjera Goeringa z0-

stała otoczona przez oddziały po-
icji, Również specjalne oddziały po-

: premjera Goeringa otoczyly
ielnicę Tiergartenu,
Według pogłosek, źródło zamie-

szek znajduje się w Monachjum.
| LONDYN (Pat). Agencja Reute-
[ra donosi z Paryża o sytuacji w Ber-
linie co następuje:

|. Oddziały policyjne obsadziły dziś|
dworzec berliński jak również glow |

Goering © wypadkach.
BERLIN (Pat). W rozmowie z ną przeciwko kołom reakcyjnym.

orespondentami prasy zagranicznej Równocześnie jednak przywódcy
„premjer Goering zaznaczył m. in., że |spisku porozumiewali się z kołami

| wtrzymał przed kilku dniami od Hi- reakcyjnemi. Głównym  pošredni-
/ flera rozkaz, aby na dany rozkazkiem był gen. Schleicher, który na-

uderzył, Hitlev udzieliłpremjerowi | wiązał kontakt z Roehmem i jed-
egzekutywy w tym kierunku. Sztur- | nem z mocarstw zagranicznych oraz
mowcy, oświadczył Goering, zostali|kołami małkotentów. Było zupełnie

 

celu. Oświadczono im, że|nacka dokonać napadu na aresztują-

 

szturmoówek Roehma i wykiuczaia go z partji eraz oddzia- $

w rękach przywódców 3-ej Rzeszy.|
ia Roehma

w którem poruszy całą.

. DZI S CZWARTY DZIEŃ WYSCIGÓW KONNYCH
na torze w Pośpieszce. Początek o godz. 3-ej.

TABS,

Zawierucha w Niemczech.
Bunt oddziałów szturmowych. — Krwawe represje Hitlera.

6en. Schielcher zabity przez hitlerowców.
LONDYN (Pat). Reuter podaje, państwu kołami S. A. jak rownież z |

že gen. Schleicher został zabity
przez hitlerowców w chwili, kiedy
w Sanaiorjum pod Berlinem chcieli
o aresztować a on stawiał opór. |
BERLIN (Pat). O godz. 19-ej uie- |

mieckie biuro »niormacyjne ogłosiło
komunikat, w którym stwierdza, że|
były minister Reichswehry gen.
Schleicher utrzymywał z wrogiemi

szturm

BERLIN (Pat). Urząd prasowy

munikuje z Monachjum: W związku.
z wykryciem spisku zostali zastrze-

(szturimówe):

wyższy d-ca grupy Edmund Heines
(Śląsk), d-cx grupy Karoł Ernst (Ber-'
lin), d-ca grupy Wilhelm Schmidt 

PARYŻ (Pat). Favas donosi z
„Berlina, że wicekanclerz znajdował
się jakiś czas pod aresztem ochron-
„nym. Aresztowano również 3 osoby,

BERLIN (Pat), Kancierz Hitler
wydai dzis do uowego szeia sztabu

,$, A. Lutzego rozkaz, w którym wy-
suwa pod jego adresem wiele ządań
i życzeń. M. in. wymaga od niego
slepego posiuszeństwa i bezwzgięd-

jnej dyscypliny, następnie takiego
zachowania, które powiano być
przykiadem dia organizacji przez
swoją skromność a nie przez wy-
stawne życie. Miljony naszych ro-
daków dziś jeszcze nie mogą zaspo-
koić najpilniejszych potrzeb życio-
wych. Zakazuję przywódcom S. A.
i partji wydawac t. z. przyjęcia dy-
plomatyczne. Nie życzę sobie, aby
przywódcy odbywali podróże służ-
bowe w kosztownych limuzynach
lub kabrjoleikach. Za ekscesy przy-
„wódców i awantury publiczne przy-
wódcy mają być usuwaui z $. A, a

 
BERLIN (Pat). Biuro prasowe

partji narodowo-socjalistycznej do-
nosi z Monachjum: Od wielu mie-
sięcy pewne elementy probowały
wbić klin i wytworzyc przeciwień-
stwa :uiędzy oddziaiami sziturmiowe-
mi o:az partją narodowo-socjali-
styczną i państwem. D-ca sztabu
szturmówek Roehm, którego kaa-
cierz Hitler obdarzył specjalnem za-
ułaniem, nietylko nie występował
przeciwko tym objawom, ale udzie-
lał im poparcia. Jego znany nałóg
doprowadzał do takiego obciążenia,
że wódz naczelny stawiany był w
najcięższych rozterkach sumienia.
Roehm bez wiedzy Hitlera nawiązał
pertraktacje ze Schleicherem, który
prowadził konszachty z państwem
obcem. Stała się konieczna inter-
wencja. Dziś o godz. 2 w nocy kan-
clerz Hitler odleciał samolotćm do
Monachjum, aby wydać rozkazy nie-
zwłocznego usunięcia komendantów
najbadziej obciążonych. Hitler udał
się osobiście do miejscowości Wies-
see, aby stłumić w zarodku wszel-
kie próby oporu. W czasie prze-
prowadzenia aresztowań wyszły na
jaw szczegóły, świadczące o upadku
moralnym, wobec czego wszelka li-
tość musiała ustąpić, Kilku przy-
wódców aresztowanych posiadało
własnych młodych chiopców, a jed-
nego z nich zaaresztowano w przy-
krej sytuacji. Hitler wydał rozkaz,
żeby występiono to środowisko nie-
moralności. Prcmjer Goering otrzy- "wprowadzeni w błąd.Zaalarmowa- |jasne, że Schłeicher musiał być

| ęcek 1 uzbrojono, nie mówiąc w aresztowany. Usiłował on znie-
j

‚ skedzi o drugą rewolucję, skierowa-|cych, co przypłacił życiem,
|

лЬ,

mał rozkaz od Hitlera, aby-w Berli-

ln; 13806. I

astrzeienie przywódców odd

partji narodowo-socjalistycznej ko-

leni następujący przywódcy S, A.'
wyższy d-ca grupy

August Schneidhuber (Monachjum),

Vice-kancierz von Papen był aresztowany.

"Hitler do nowego szefa sztabu oddziałów
szturmowych.

| Chodzi o utrzymanie iutrwalenie

Komunikat partji narodowo - socjalistycznej

lzy w bony jałmużnicze „Caritasu*
już «zaopatrzyłeś się?

i
obcentu mocarstwaminiebezpieczny |
dla państwa kontakt. Akcje te
czyniły koniecznem aresztowanie|

Chcącym aresztować go prze-;go.
ciwstawił się on z bronią w ręku.|
W. czasie strzelaniny Schleicher i)
jege żona zostali śmiertelnie po- |
strzeleni.

ziałów
owych.
(Monachjum), d-ca grupy Hans Hayn
(Saksonja), d-ca grupy Hans Peter
Heidevreck (Pomorze niemieckie),
d-ca grupy sztandarowej Hans Er-
win Spreti. (Heydebreck był swego
czasu przywódcą Grenzschutzu na
Śląsku i na jego cześć miasto Kę-
dzierzyn zostało nazwane Heide-
breckiem. Przyp. red.).

obecnie rokowania prowadzone bę-
dą obopólnie w duchu przyjaźni i
zrozumienia własnych interesów.
Na przemówienie to odpowiedział
ambasador  Skirmunt, dziękując
przedewszystkiem ministrowi bry-
tyjskiemu za stowa uznania, wyra-
żone pod jego adresem. Ambasador
Skirmunt wyraził opinję, że roko-
wania dadzą pomyślny rezultat,

Ż obu stron okazywana jest jak
najdalej idąca chęć zbliżenia i zro-
zumienia, a ponieważ naogół intere-
sy gospodarcze W. Brytanji i Polski
nie są sprzeczne, to przypuszczalnie
nic nie stanie na przeszkodzie, aby
na poastawie wzajemnego uznania
żywotnych  inieresów państwowo- 

z jego najbliższego otoczenia, Po
przesłuchaniu wicekanclerz został
zwolniony. '

karani mają być surowiej niż osoby
niebędące narodowymi socjalistami. |

5. А. jako czysiej i nieskazitelnej
instytucji, Pragnę, aby każda matka
mogia powierzyć swego syna 5. A.
i partji bez obawy, że może tam być
zepsuty etyczzie i moralnie, chcę
widziec w d-cy S. A. mężczyznę,
mie zaś śmieszuą małpę. Żądam od
przywodców szczerości, lojalności i
wierności, aby nie wymagali od pod-
władnych więcej odwagj i oiiarności
aniżeli sami gotowi są okazać. Nie

gospodarczych dojść do-porozumie-
nia. Ambasador Skirmunt wyraził
nadzieję, że również w tej jedynej
dziedzinie, w kiórej Poiska i W.Bryt.
prowadzą walkę konkurencyjną, w
dziedzmie węgia, zostanie osiągnię-
te porozumienie, które konkurencję
zmien: na zgodne współdziałanie. 

 życzę sobie nadętości wraz z ty-
siącznym zbytecznym i kosztownym
sztabem. Taksamo jak każdy przy-,
wódca żąda od swoich ludzi posiu-'
szeństwa, tak i ja žądam od przy-|
wódców posiuszeństwa wobec mo-;
ich rozkazów.

nie przeprowadził podobną akcję.
W południe o godz, 12 Hitler wygło-
sił w Monachjum przemówienie, za-
pewniające o niewzruszonem odda-
niu dla sprawy oddziałów szturmo-
wych 1 podkreslił, że zdecydowany

jest A i i ić
zdyscyplinowane i nieposi;
menty, W końcu Hitler wskazał, że
przez długie lata krył szeia sztabu
Roehma przed najcięższemi ataka-
mi, jednak ostatni rozwój wypad-
ków zmusza do postawienia dobra
ruchu a temsamem państwa
sprawy osobiste, przedewszystkiem
zaś musiał w zarodku stłumić próby
przewrotu w środowisku awanturni-
czych natur.  

 

wypadki w Niemczech
francu

PARYŻ (Pat). Specjalny kores-
pondent „Journal des Debats“ do-
nosi z Berlina o godz. 15-ej: Niektė-'
rzy przywódcy armji brunatnej, ze-
brani w Monachjum, jeżeli nie po-|
stanowili dokonać zamachu stanu, to
w każdym razie uchwalili projekt
akcji rewolucyjnej. Kanclerz Hitler,
uprzedzony w porę, udał się samo- |
lotem do Monachjum i przyłapał
spiskowców. |

Na rozkaz rządu armja regularna|
weszła do dzielnicy, w której znaj-|
dują się ambasady, ś$dzie kpt.Rochm |
nabył niedawne budynek, w którym
umieszczony był jego sztab pg
ralny. Wszystkie domy w ulicy!

A

| wpływowe i wysoko płatne

© Najowaźniejszą spółdzielczą instytncją bankową w Polste jest

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.

s wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
m manus SKUtki kryzysu rolniczego.

I sprawie pubiicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

Rokowania polsko - brytyjskie°

LCNDYN. (Pat). Minister Handlu

polskiej delegacji do rokowań han-|
dlowych. W śnixdaniu tem wzięli u-

zagranicą Colvi:le i wyżsi urzędnicy
brytyjscy, biorący udział w rokowa-

któremi zwrócił się do ambasadora
Skirmvnta, Mówca podkreślił zasłu-

wyrąz uznaniu dla stanowiska, jakie
ambasador zdobył w Londynie za-

stwa, Brytyjski minister podkreślił
pozytywną rolę, jaką Polska gra w

kierunku utrzynania złotego paryte-
tu waluty, oraz niewprowadzania

Zmiany w rządzie angielskim.
LONDYN. (Patj. Król zatwier- gabinełu na miejsce Bettentona, jako

radcy, Hore Belischa na ministra ko- czy lai 38. W xołach konserwatyw-
munikacji Duficoopera na podse- nych uważają go za bardzo poważ-

nu w min. wojay i kapitana Crooks- sirem komunikacji Belish, był dotąd
! stanu w  mini-

Przesunięcia personalne w skla-|lat 38, jest człowiekiem niezwykle
dzie rządu brytyjskiego z racji ustą-| ambitnym j należy do grupy liberal-

nia się politycznego rządu. Henri |obecny podsekretarz stanu w min,
Betteslon ustępuje ze stanowiska|skarbu jest bardzo uzdolnionym po-

wisko; generalnego komisarza bez- Wszyscy trzej Stanley, Belish i

robocia, ustanowione ostatnio przez|Duffcooper stanowią ekipę przy-

łstniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzplitej.

zużytkowuje wkłady z wielką korzyśclą dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

Siładając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy”
mujemy nietylko korzyść dia siebie, ale Służymy także

Wiino, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

Runciman wydał wczoraj śniadanie
na czesć ambasadora Skirmunta i

dział min. roliictwa Brown, podse-
kretarz stanu do spraw handlu z

niach, W czasie śniadania min.
Runci:nan wygłosił przemówienie, w

gi ambasadora jako reprezentanta
interesów Rzeczypospolitej i dal

równo wśród członków rządu bry-
tyjskiego, jak i całego społeczeń-

życiu gospodarczem Europy, wska-
zując na wysiłki rządu polskiego w!

restrykcyj handlowych, i zakończył
wyrażeniem nadziei, że rozpoczęte

dził następujące nominacje: Olivera nowy minister pracy, dotychczaso-
Stanleya na miristra pracy i tajnego wy minister komunikacji Stanley, li-

kretarza stanu w ministerstwie skar, nego i obiecującego polityka. Mia-
bu, Hackinga nu podsekretarza sta- nowan; na miejsce Stanieya mini-

hank na podsekretarza w min. spr. podsekretarzem
wewn |sterstwie skarbu, liczy również

|
pienia ministra pracy Bettertona | nej.  Duftcooger, dotychczasowy
nie zmieniają zupełnie usiosunkowa-  pedsekretarz stanu w min. wojny, a .

ministra pracy i obejmie bardzo |litykiem. konserwatywnym, liczy lat
steno-|44 i jest mężein zaułania Baldwina.

parląment w związku z nową usta-| szłych mężów stanu.
wą o bezrobociu. Wchodzący do

  

  

 

  

 

     

ы Li й

ecka a Hitler.
rym występuje przeciwko rozpow*
szechnianym zagranicą doniesieniom
o stanowisku a:mji niemieckiej wo-
bec rządu narcdowo-socjalistyczne-
"go. Zwycięstwo Hitlera, oświadczył
' minister przywióciło armji jej wła-
ściwe stanowisko, usuwając atmo-
sferę waśni, w której zainteresowa-
"ne koia w różiych obozach  poli-
tycznych mogły uprawiać przepo-
wiednie na teriat słinksa Reichs-
wehry.

Armja stoi dziś za rządem, którydzy Gdańskiem a Niemcami. |
dał jej najszczytniejsze prawo wy*
stępowania jal.o reprezentantki nie

w oświetleniu I tylko: siły: _zbrojaoj, Heck <a
sklem „| nieograniczonego zaułania. Reichs-
Standarterstrasse zostały

 

® © r.

Armja niemi
BERLIN. (Pat). Na łamach

„Vólk'scher Beobachier" ogłasza
min. Reichswekry artykuł, w  któ-

 

PRZERWANIE KOMUNIKACJI
TELEGRAFICZNEJ POMIĘDZY
GDAŃSKIEM A NIEMCAMI

GDAŃSK (Fat). Dziś popołudniu
przerwano wskutek zaburzeń przej-
ściowo połączenie teleioniczne mię-

zajęte, wehra przeszła już raz ciężką próbę.

przez wojsko, Ulica zajęta jest kor- dyscypliny w najcięższym okresie |
donem a policjanci, którzy poma-, dziejów niemieckich, _ Tradycja

gają Reichswekrze, uzbrojeni w ka- armji polega nie na tworzeniu lub

rabiny maszynowe, strzegą dziel- cofaniu wstecz historji, ale na świa-

nicy, Dworce kolei podziemnej są domem kontynuowaniu rozpoczęte-

przepełnione, W dzielnicach, gdzie|go dzieła. į
znajdują się ministerstwa į sztab
generalny oddziałów szturmowych,
zauważyć się daje duże skupienie
sił policyjnych,

Wbrew innym iniormacjom ża-
den z oddziałów Reichs-
wehry nie wziął dotych-!

czas udziału w akcji stłu-
mienia spisku.
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Zaniechanie
projektu „elity.
Przed kilku dniami, na posiedze-

niu kornisji konstytucyjnej B. B. w

Sejmie i Senacie, p. pułk. Sławek

zapowiedział, iż projekt „elity“, tak

żarliwie popierany jeszcze przed

kilkoma miesiącami, został zanie-

chany. W oświadczeniu p. Sławka

brzmi to tak, iż zostaje on odroczo-

ny až do czasu, gdy elita, utworzo-

na w postaci Legjonu zasłużonych

na podstawie osobnej ustawy, zda

Ale właściwie można po-

mysł elity uważać za pogrzebany

Przypominamy, że łączy się ta

sprawa z wyborem Senatu, według

projektu konstytucji, uchwalonego

przaz B. B. Początkowo elitę mie

li stanowić kawalerowie Virtuti Mi-

litari i Krzyża Niepodległości, któ-

rzy wybraliby pierwszy Senat w,

myśl nowej ustawy konstytucyjnej. |

egzamin.

Z tej pierwszej elity tworzonoby ® sję naprawić w ciągu dnia dzisiej-|

następstwie nieco szerzej pomyśla |

ny Legjon Zasłużonych. Teraz Le-

gjon Zasłużonych będzie zdawał

najprzód egzamin, jeżeli wogóle do

jego utworzenia przyjdzie, a Senat—

według nowego projektu p. Sław-

ka—będzie utworzony inaczej. Je-

dną trzecią ogólnej liczby senato-

rów zamianuje Prezydent Rzeczypo-

spolitej, dwie trzecie zaś będzie wy-

* branych sposobem, zbliżonym dc

obecnego.

PARYŻ (Pat). Preiektura policji
podaje, że samolot braci A-
damowiczów wylądował
o godz. 15,20 w miejscowości

St Andrć w departamen-
cie Orne z powodu braku ben-

zyny. у
Lotuicy przybędą jutro na lot-

nisko w Le Bourget, gdzie będą po-

witani przez ambasadora Rzplitej

Chłapowskiego i przedstawicieli
irancuskiego lotnictwa,

PARYŻ (Patj. O godz. 17-ej na-

deszły pierwsze ściślejsze wiadomo-
ści o lądowaniu braci Adamowiczów.
Okazuje się, że wylądowali oni już
© godz. 8 rano w St. Andrć Messey

W silnej mgle lotnicy po przebyciu
Atlantyku krążyli nad terytorjum

Francji około 5 godzin. Dopiero ok.
godz. 6 rano udało im się wylądować

na pastwisku.
Przy lądowaniu aparat

DZIENNIK

Lot braci Adamowiczów.
przez Atlantyk.

Lotnicy poiscy po przeleceniu
3,000 km. zmuszeni byli do lądowa-
nia wobec małejącego zapasu ben-
zyny. Przez kilka godzin poszuki-
wali we mgle stosownego miejsca do
lądowania i wreszcie zdecydowali
się na miejscowość St. Andrć de
Messey. Było to o godz. 6 rano. A-
parat potoczy! się na przestrzeni
170 m. i silnie uderzył o ziemię, cu-
dem unikając kapotazu. Uszkodzo-
ny został ster i część podpórki. W
chwilę potem zebrała się ludność
miejscowa, uważając, ze zdarzył się
wypadek. Bracia Adamowiczowie,
nie władający językiem irancuskim,
mogli jedynie pszy pomocy tłumacza
udzielić wyjaśnień zgromadzonej lu-

Na zapytanie, jakie były warunki
lotu, Adamowiczowie odpowiedzieli,
że pogoda sprzyjała im jedynie przy został uszkodzony. Lot-

nicy wyszii jakoby cało
z wypadku

Lotnicy przypuszczają, że uda im

szego uszkodzenia i kontynuować lot
do Paryża jutro rano.
PARYŻ (Pat). Korespondent PAT-

icznej uzyskał następujące szczegóły
o przelocie braci Adamowiczów

=
Cała prasa polska podobnie, jak

my, uważa obecne zmiany w rządzie
jako zapowiedź pewnego zwrotu na

Zwrot łania do

„ Sławek

aragrafie,

Całe zagadnienie powo

życia Senatu proponuje p

zamknąć w następującym par:

zamiejscowym w projekcie Kon-

i.

ADS dyseja wyborcza do Sena-

tu określi liczbę senatorów ora:

sposób ich powoływania, tudzież

oznaczy kategorje osób, którym

służyć będzie prawe wybierania i,

wybieralnošci".

Według ogłoszonej zapowiedzi

będą prowadzone w dalszym ciągu

prace w komisji B. B. nad proje:

ktem konstytucyjaym tak halašli-

wie „uchwalonym" w Sejmie przez

Blok Bezp. sposobem, zapropono-

wanym przez p. Cara.

Z tego wszystkiego jest widocz

ne, ze pogłoski, które się Zaraż po

| owem słynnem posiedzeniu Sejm!

į rozeszły, były dość wiarogodne. Mó-

i wiono wówczas, a nawet pisamo ©

niezadowoleniu „tzynnika decydu-

jącego“ zarówno z treści „Konsty -

tucji“, której już wyprawiono mani

festacje, pochody i iluminacje,

jak i z „carowego* sposobu jej ©-

chwalenia. Pomysi „elity", zgodni:

z tem, co trzeba rozumieć z powie-

dzenia p. Sławka, został wycofsn;

па żądanie p. Piłsudskiego. Tak-

 

samo zapewne także inne

zmiany, których należy się

spodziewać, będą wprowadzone.

w myśl zleceń, pochodzących 241е

go samego źródła. Słowem odbywa

się teraz w całej pełni przerabianie

pierwotnego projektu i, jakwidzimy

przerabianie w punktach, mających

„ zasadnicze znaczenie.

Fakt ten potwierdza to, co pra

sa narodowa podkreślała już wielo-

krotnie. Blok Bezpartyjny nie jest

zdolny de opanowania i dania pań-

stwu ustawy konstytucyjnej, odpo

wiadającej powadze tej sprawy |

zgodnej z interesem narodu, gospo

darza państwa. W łonie Bloku ist:

nieją tak wielkie przzciwieństwai

różnice poglądów, iż nie dadzą się

pogodzić nawet przy tej doniosłej

sprawie. Zgoda na rozkaz z góry

nie oznacza bynajmniej wyrzeczenia

się własnego przekonania, które za-

wsze będzie pchało jednostki bądż

grupy do urzeczywistnienia tego;

przekonania w tej lub innej postaci.;

Głosowanie wspólne, radosne mani-

festacje też nie zatrą różnic.

Zresztą Blok i jego przywódcy

będą dążyli w ustawie konstytucyj-

nej do utrwalenia dzisiejszej pol-

skiej rzeczywistości įpolitycznej Z c-

becnym systemem rządów. Czy od:

powiada to dążeniom narodu, jego

_ potrzebom, misji dziejowej i zada-

niom naszego państwa — na to py-

tanie można sobie ułożyć odpowiedź

z całego szeregu zjawisk, wziętych
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lewo.
Krakowski „Głos Narodu'* pisze:
„Częściowa 1ekonsirukcja gabinetu

prof. Kozłowskiego zapowiada pewnego

i rodzaju zwrot na iewo. Kurs ten wyraża
„przedewszystkiem odejście paru konserwa-

tywnych wiceministrów (Dolanowski, Kar-

wacki), nominacje p. Poniatowskiego : p.

Kościałsowskiego. Obydwaj nowi ministro-

wie rozpoczynali karjerę parlamentarną i

polityczną od strornictw chłopskich. Powo-

łanie p. Poniatowskiego na urząd min, rol-

| nictwa zapowiada popieranie małych rolni-

ków, a zaś p. Kościałkowskiego na urząd

min. spraw wewnętrznych może być uwa-

żane za chęć ostatecznego zlikwidowania

prawicowych organizacyj radykalnych."

M-1szawskie ABC podkreśla
dwie  cahrakierystyczne zmiany,
które daje się zauważyć w rekon-

jstrukcji obecnej łącznie z poprzed-

|
!
!
{

„Obie te zmiany cechuje jedna wspól-

ma linja zasadnicza. oznaczają one zwrot w

polityce rządowej. dotychczas od wiosny,

r. 1929, a po trzymiesięcznym okresie p.

Bartla z początkiem 1930 r. już nieprzer-

wanie od wiosny 1. 1930 siojącej pod zna-

kiem t. zw. grupy pułkownikowskiej. Już

mianowanie premjerem p. Kozłowskiego w

„połowie maja, będące dla dotychczas naj-

wplywowszych kė! sanacyjnych sporą nie-

spodzianką, stanowiło pierwszą oznakę

„pewnej zmiany tak.yki ze strony czynników

decydujących. Noiainacje wczorajcze jesz-

cze dobitniej tę zmianę zaakceptowały,
zwłaszcza jeśli się zważy, że błędnemi oka-

zały się wszystkie przypuszczenia co do

osoby przyszłego ministra Spraw Wewn,

przyczem wymieniane były niemal wyłącz-

mie nazwiska z grupy pułkownikowskiej.
Oczywiście, nie należy tej zmiany tak-

tycznej przeceniać W: każdym jednak ra-

zie dowodzi ona rewnej zmiany metod: po

okresie zdecydowanej przewagi wojsko-
„wych nadchodzi obecnie etap, w którym

zwiększa się rola żywiołów, reprezentują-

cych raczej polityków. Obaj nowi ministro-

wie, to starzy pariamentarzyści, w swoim

czasie członkowie Wyzwolenia. Wejście
ich do rządu łączy się najoczywiściej z ten-

dencją, której zapoczątkowaniem bylo już

powołanie na prenjera prol. Kozłowskiego,

a mian: wicie zwrotem ku lewej części spo-

łeczeńsiwa, w szczególnoś i ku ludności

wiejskiej”. ga

„Gazeta Warszawska* widzi w
zmianie utrwalenie się kursu „lewi-
cowego'': :

„Ostatnia tedy zmiana w rządzie p.

Lwowska „Chwila z 29 czerwca
umieszcza korespondencję w Pale-
styny, w której m. in. czytamy o sto-
sunkash žydowsko . palestūskich,
W naszej poliiyce wewnętrznej — nic

tię nie zmieniło. Biędne pozeranie się wza-

jemne uwa dalej. lewica doprowadziła swą

taktyką do tego, że pewne stery obywatel-

skie, które z nią zawsze sympatyzowały i

ich popierały znałazły się obecnie po stro-

nie rewizjonistów. Ani szczucie przeciwko
rabinowi Kukowi, «ni wszystkie owe „smacz

ne epiieia, któremi obrzuca się rabinów i

 

Nie używajmy zagranicznych wód mi-
neralnych i soli przeczyszczających, mając
lepsze w Polsce! WODA GORZKA MOR-
SŽYNSKA i NATURALNA SÓL MOR-
SZYNSKA są cezastąpicnym lekiem w
schorzeniach żołąuka, jelit, wątroby i nad-
miernej otyłości. Do nabycia w aptekach z życia, oraz z wyników które cha-

rakteryzują system dzisiejszy.

   
  
 

odbędzie si

Obecność wszystkiech c

isska akad.

i w składach aptecznych. 5464

 

EITILОНОТОВО EDTAAUD

A "KOMUNIKAT.
Dziś, w niedzielę o godz. 12 w lokalu przy ul. MostowejI

ę zbiórka

Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego
złonków obowiązkowa.

starcie. Na 400 km, od brzegów
Francji wpadli w obszar mgły. O go-
,dzinie 5 rano stracili z oczu ląd i
pole widzenia.

Lotnicy polscy przez całą noc
j pracować będą nad naprawą apara-
tu i o ile uda im się to dokonać, to

| jutro o 10 rano udadzą się w dalszą
! 2
\podróż.

 

prasy.
na lewo.

Kozłowskiego nie jest pozbawiona znacze-

nia, jesii chodzi metodę polityki we-

wnętrzacj, zagraniczna bowiem — jak wie-

my — jest w innej kompetencji, Powiedz-
„my odrazu — został wzmocniony kurs, któ-
rego w;razem byi zarówno rząd p. Jędrze-

jewicza jak i rząd p. Kozłowskiego, kurs —

jeśli wolno używać tego bardzo nieścisłego

w tym wypadku określenia — lewicowy.

W. obydwóch poprzednich rządach,
jeśli pominiemy «sobę ministra spraw za-

granicznych, którego, jak już wspomnieli-

śmy, naieży trak ować odrębnie, zmarły

(tragiczną śmiercią minister Pieracki był o-

sobistošcią niezupełne dopasowaną @о о-

toczenia. Wiemy wszak, że nie przeszedł

on ani przez socjalizm przedwojenny, ani

przez radykalizm wolnomyślicielski Kongre-

sówki. Frzebijało się to w jego polityce, a

bardziej może jeszcze w przemówieniach

parlamentarnych. Co było powodem, że

pozostawał mimo io w rządach pp. Jędrze-

jewicza i Kozłowskiego, na to ściśle odpo-

wiedzi:c nie jestesmy w stanie. Tak rzeczy

rozumiejąc, wypada stwierdzić, że śmierć

min. Pierackiego będzie miała pewne na-

stępstwa polityczne w sensie ujednostajnie-

nia i utrwalenia r.ewnej metody rządzenia,

w granicach oczywiście istniejącego w Pol-

sce reg.me'u.

Prasa sanacyjna zamieszcza no-
ogół banalne pochwały, jak zwykle
w poaobnych wypadkach, Kilka
tylko pism dodało uwagi charakte-
ryzujące zmiany. Między innemi

1 „Il. Kur, Codz.“ pisze:
„Ješli jednak idzie o ujęcie „prawico-

wości”, czy „lewicowości” pod kątem wi-
dzenia ideologji polityczno - społecznej, to
nie ulega wątpliwości, że obaj ministrowie

reprezerlują kierunek bardziej lewy w tem

znaczeniu, że chcieliby oprzeć obóz prorzą-

dowy o jak najszersze masy włościańskie i
robotnicze”.

Żydowski „Nasz Przegląd“ wyra-
ża zadowolenie ze zmian:

„Zmiany powyższe są zapowiedzią

baczniejszegi kurs1 wobec prawicy, że by-

ły prezydent miasia Warszawy będzie ra-

czej, zgodnie z herbem warszawskim, wa-

bił jak syrena lewicę. Pan minister Ko-

ściałkowski ma, jak wiadomo, stare znajo-

jeszcze nierozczarowanychmości . wielu

przyjac ół po strosie lewicy.

Pan minister Kościałkowski miał rów-
nież dobrą opinję wśród mniejszości naro-
dowych. Należał do grupy wileńskiej, któ-

ra ciągle mówiła o porozumieniu i nieraz z

żalem stwierdzała, że starania te spełzły

na niczem. Toteż kilka razy wysuwano go

na stanowisko pedsekretarza stanu dla

spraw mniejszości narodowych. 
 

WILEŃSKI

GDYNIA (Pat). W, sobotę o godz.
19 przybył do Gdyni w otoczeniu|
świty prezydent Rzpliiej z małżonką
i zamieszkał w apartamentach d-cy|
floty wojenne; kontradmirała Un-
ruga. Przy wysiadaniu z samochodu
prezydenta  kompanją honorowa
sprezentowała broń a orkiestra|
odegrata hymn narodowy. Stojące

LONDYN. (Pat). Otrzymano tu
wiadomość, że dwa kontrtorpedow-
ce japońskie Ignazama i Miyuki za-
tonęły po zderzeniu się podczas ma-

 

Pierwsze piętnastolecie po Trak-
tacie Wersalskim z 28-go czerwca
1919 przewidywane było jako szcze-
gólnie ważne d.a utrwalenia się no-
wego stanu rzeczy. Znalazło to wy-
raz w końcowej części traktatu, ©-
bejmującej artykuły 428 do 433, o
rękojmiach wykonania, Tam właśnie
ustalono okupację nadieńską na lat
piętnaście, z podziałem na trzy o-
kręgi solejneżo zwalniania, w miarę
wykonania i pewności wykonania
traktatu.

Doxumenty Konferencji Pokojo-
wej, a w szczególności memorjał
francuskiej o okupacji nadreńskiej
(ogłoszony w książce p. Tardieu z r.
1921 o pokoju, str. 165 i nast.) mó-
wią wyraźnie:
— Pierwsze piętnastolecie bę-

dzie okresem wchodzenia w życie
nowego stanu rzeczy 1 usadawiania
się powojennej Europy w swych po-
sadach. Trzeba mieć w ręku zastaw,
poręczający wykonanie zobowiązań
odszkcdowawczych i  rozbrojenio-
wych. Trzeba posiadaniem przyczół-
ków mostowych móc powstrzymać
wszelką próbę napadu odwetowego.
Trzeba dać państwom nowoutworzo
nym czas na skrzepnięcie.

Rozmaicie to tam bywało z tem
użycieia pierwszego piętnastolecia
na wzmocnienie nowej Europy w
podwarinach. Że Niemcy, podpisaw-
szy Traktat Wersalki, nieznużenie
dążyli do wyzwolenia się z jego
więzów, to jest wprawdzie prawni-
czo rażące, ale życiowo zrozumiałe
i to chyba z góry brane było w ra-
rachucę. Jakżeź jednak pomocna w
podwazaniu Trsktatu Wersalskiego
była nieustanna gra polityczna, pro-

wadzona przeciw niemu bądźto na
rzecz Niemiec, bądźto przy ich po-

mocy, której to gry najwybitniejszy-

mi bočaj przedstawicielami byli w
pierwszych latach p. Lloyd George,

uprawiający ją niemal jako sztukę

dla sztuki, a w dalszych latach grunt

do szczerbienie Traktatu Wersal-

skiego stwarzała nieopisanie lekko-

myślni i złudna polityka dziesięcio-

letnia z wielkiemi przerwami, od

1921 do 1931, z pod znaku p. Brian-

d'a, który niemal chełpił się lekce-

ważeniem postanowień traktatu w

zestawieniu z różnymi duchami, czy

to gerewskim czy lokarneńskim, z

którymi obcował jak pizy stoliku ze

zjawami. A wreszcie także i te pań-

stwa nowo odbudowane, jak w

pierwszym rzędzie Polska, nie

Sędzia do Spraw
obozu izolacyjnego.

„Kucjer Poranny" podaje:
Sędzia śledczy warszawskiego

sądu okręgowego w VIII rewirze,

p. Cybulski, mianowany został 56-

dzią do spraw obozu izolacyjnego.

p. sędzia Cybulski urzędować bę

dzie tymczasem w Warszawie.
„Kurjer Por.“ mie informuje, czy

sędzia p. Cybulski mianowany zo-

stał dla obozu izolacyjnego w Be-

rezie Kartuskie|.

" Dlaczago wzrasta
antysemityzm? „YDOWSKI KATZENJAMMER.

pisarzy, którzy podpisali odezwę w 5рга-,

wie wyroku na S'awiskiego, nie przyniosą

żadnej korzyści sjonizmow:, naszej prawicy

ani lewicy. Tembaidziej nie można nazwać

„konstruktywnem działaniem* zniszczenia przekonań. Jest to wandalizm, który pro-
wadzić może do :guby.

Stawiski, to żyd, skazany za za-
mordowanie swego ziomka, wybjt-

nego działacza, dr. Ariosorowa. Ra-

bin Kak to inicjator odezwy o unie-
wiennienie skazanego przez sąd Sta-
wiskiego.

Korespondeicja kończy się, jak
następuje:

Żydzi polscy w Palestynie, którzy sta-
rają się rozbudować stosunki handlowe mię

dzy obu krajami ra korzyść obu krajów, z

trwogą śledzą bies wypadków. Wypadki
poprzedzające tragiczną śmierć min. Pierac-

kiego, rapełniły nas obawą. Z niecierpli-
wością oczekujemy stanowczych kroków

rządu w tej mierze, Lizunstwo Langlebe-

pów i iow. wywołało w Palestynie falę o-

burzenia i pogardy.

Ci to żydzi palestyńscy, którzy
się nawzajem wyklinają i pożerają—
starają się wywierać wpływ na sto-
sunki w Polsce... Kiedy się to skoń- czy?
wzśl. rozwalania tomu w Rechbot, z tego |

powodu, bo go budowali robotnicy innych

Przed kilkunastu dniami w Lu-

śblinie odbyły się egzaminy wstępne

do państwowej szkoły przemysło-

мо - nandlowej żeńskiej, w wyniku

których zostały przyjęte na dzi )

przemysłowy | -stępujące uczenni-

ce: i ; z)

| bez zastrze.cń; Abramson Erla,
| Chmiel Perla,  Einsztein Rebeka,
Goldnadel Sar«, Górna Zofja, Ka-

mińska Eugenj:.* Karpińska  Zofja,

Kamo'a Justyne. Lam Chana, Kohen

Blima, Kafrem Rojza, Tauman Blima

i Tomaszewska Janina.
z zastrzeżeniem: Cukierman Fraj

da, Frydman Aadzia, Klusek Marja,

Kohn Hadesa, Pizem Elka, Rotblat

Hinda, Rozenbl:t Debora, Szufel Ru

chla, Zysmilech Chysza, Żebrowska

Bogumiła.

Na 23 uczerric 16 żydówek. Czy

to jest procetuwy przydział według

obliczenia p. Jeniny Izdebskiej, dy-

rektorki tej szkoły?
A zgłoszeń Polek było podobno

znacznie więcej. Czyżby nie można

było zakwalifikować do przyjęcia
więce; Polek? A

Po takich przykładach dziwią się
ludzie pewnych ugrupowań politycz-

nych, że w Polsce wzrasta fala an-

tysemityzmu, szczególnie wsród mło

 

Zatonięcie Kontrtorpedowców japo

Prezydent Rzeczypospolitej w Gdyni
na rejdzie „Baltyk“ i „Burza“ dały
21 strzałów. Prezydent przyjął ra*
port, przeszedł przed frontem kom-
panji a następnie wraz z małżonką
udał się do swych apartamentów.
W] godzinach wieczornych prezydent
z małżonką i na;bliższem otoczeniem
wyjeżdżał na tcrpedowcu „Wicher“
na morze,

ńskich.
newrow morslich. 5 członków za-
łogi zostało zabitych ; wielu odnio-
sło ramy.

 

Odrodzenie Wersalu.
wszystko zrobiły, by z tego bezcen-
nego piętnasto!ccia skorzystać w ca-
łej pelni dla wzmocnienia się we-
wnętrznego i wyrazistego zarysowa-

nia się nazewnątrz. Jednem słowem,
rachunek sumienia, po tem pierw-
szem piętnastoieciu Traktatu Wer-
salskiego i w obliczu odpowiedzial-
ności .: jego wielką treścią dziejową
związanych, ma na sobie niemało
cienia.

Ale, chociaź, po przedwczesnem,
bo po dziesięciu zamiast: piętnastu
latach, zniesieniu okupacji nadzeń-
skiej w r. 1930 zaginął od r. 1931-32
słuch o odszkcdowaniach niemiec-
kich i wraz z niemi o długach w St.
Zj., a za to od r. 1933 z hitlerowskiej
Trzeciej Rzeszy aż zanadto słychać
tupot miljonowych oddziałów sztur-
mowych i kucie broni w samowol-
rem zbrojeniu się, jednak wiedzą
wszyscy w: świecie, a Niemcy nie-
ostatn'e, że Traktat Wersalski.. je-
szcze coś znaczy.

Co mianowicie?
Traktat Wersalski, wraz z dal-

szemi w St. Germain, w Trianon i w
Neuilly, jest świadectwem urodzin
nowej Europy : aktem stanu posia-
dania na jej przestrzeniach, którego
nowe granice ckupione są bezmia-
rem ofiar, poniesionych w imię spra-
wiedliwości i wolności.

Starano się w umysły świata wsą-
czyć Gzień, po dniu świadomość, że
te traklaty to nowe świstki papieru,
które w oczaci: się strzępią i rozla-
tują. Wołano: rewizja! Otóż w ostat-
nim czasie te hasła rewizyjne mocno
przycichły i nawet odwetowcy od-
kładają swe zamysły na później.

Cos się w -iągu ostatnich miesię-
cy wyprostowało w polityce europej-
skiej, Traktat Wersalski, jak każdy,
nie martwieje, jeżeli za nim stoją ży-
we siły, skłonne bronić nienaruszal-
ności tego stanu rzeczy, który on
głosi. Te siły się przebudziły, zaczy-
nając od Franc'i, od chwili nastania
nowego rządu zjednoczenia narodor
wego, a dołącza się do obrony poko-
ju, na podstawach dzisiejszego roz-
graniczenia państw, także Rosja So-
wiecka, bo jej tego pokoju potrzeba.
I w tej chwili na europejskim war-
sztacie dyplomatycznym są układy
bezpieczeństwa nie gołosłowne, ale
oparte o sojusze i wnoszące zobowią
zanie wzajemnej pomocy w razie
aTak oto Traktat Wersalski
nabiera życiaprzez wolę życia.

Stanisław Stroński.

BALASETACKA RWROŚ ATIITLT TEISMAS TREC CEA

Ciekawa praktyka.
Nauczyciele szkół zawodowych

zgłosii: się do sklepów i warsztatów
rzemieślniczych w celu odbycia prak
tyki wakacyjnej, Przyjęto ich žyczli-
wie i praktyka odbyłaby się w spo-
koju, gdyby nie zaszły nieoczekiwa-
ne przeszkody i trudności ze strony
ubezpieczalni społecznych i urzędów
skarbowych. W niektórych miejsco-
wościach w kilka dni po przyjęciu
praktykantów-nauczycieli zjawili się
w warsztatach rzemieślniczych
przedstawiciele ubezpieczalni spo-
łecznych i urzędów skarbowych z
ządaniami zgłoszenia nowego  рга-
cownika w ubezpieczalni i wyku-
pienia świadectw przemysłowych
wyższej kategorii.

' Centralne organizacje rzemieśl-
nicze, upatrując w tej procedurze
niebezpieczeństwo dla praktyk na-
uczycielskich +rogėle, zwróciły się
do ministerstwa oświaty o spowodo-
wanie odpowiednich wyjaśnień ze
strony ministerstwa opieki społecz-
nej i mum. ska.su. Odpowiednie in-
strukcie mają być wydane w naj-
bliższym czasie

_" Nowe czasy
ochronne nazwierzynę.
Tow. Łowieckie Ziem Wschod-

nich zwraca uwagę pp. myśliwych
na nowe czasy oc e na niektóre
gatunki zwierzyny, ogłoszone w Dz.
Ustaw (Nr. 52 poz. 483 i 484). Nowe
czasy ochronne iązują do koń-
ca 1935 r. Nowe terminy ochronne
obejmują okresy: dla dzików — od
1 marca do 30 czerwca, dla żbików
— od i lutego do 30 września, dla
kun lesnych — od 1 lutego do 3i
października, dla: norek —od: 1 lu-
tego do 31 gruania, dla sarn kozłów
(w wojewódziwach centralnych i
wschodnich)— od i lutego do 15
maja, dla zajęcy szaraków (w woje-
wództwach wilcńskiem, nowogródz-

GRY
   lzieży pokolenia polskiego. 

 Sadi жча лЬ

kiem i poleskie:n) — od 1 lutego do
31 października, dla bażantów kogu-

|bk

Piwo Okocimskie
Pa I hurtowa sprzedaż

w.

a <NEKTAR> w.
ul. bei: 1 kosa 52),

tel. 4-60.

e

 

Wiadomości
°

telegraficzne.
KRAJOWE. |

‚  * Minister spraw wewn. Kościał-
; kowski odwiedził 30 bm. w godzi-
į rach wieczornych prezesa Sławka i
odbył z nim dłuższą konferencję. |
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-- y,ZAGRANICZNE. ||
le pogłoseg znany chirur$

Sauerbruch został "ah do pre- |
zydenta Rzeszy do Neudeck. Profe--
sor Sauerbruch znajduje się podobno
|w drodze do Neudeck. !
| "W Metzu zmarłnaglena udar
„serca gen, Langlois, dowodzący 6-ym
| korpusem armji francuskiej. W uro-
czystościach pogrzebowych weźmie |
osobiscie udział gen. Weygand, jako |
oficjalny reprezentant rządu fran-
cuskiego.

ikiestry:ramnńskie w Warszawie.
WARSZAWA (Pat.) Wezoraj 2-ma

specjalaemi pociągami przybyła do
Warszawy wycieczka orkiestr ru-
muńskich składająca się z 16 woj- jA
skowych orkiestr reprezentacyjnych |
w liczbie ok. 750 osób pod kierun-
kiem płk, Egizzio Massini'ege. |

Mlljony wydarte z głębiny |
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Pocztowy parowiec angielski t
wpadł podczas podróży doIoiota na
wojny na minę podwodną i zatonął w oko-
licy Brestu. „Egipt“ miai na swoim pokla-
dzie za miljon iuntow ziota w sztabach, kt6
re miaio byč przewiezione do kraju. Kilka
angielskich towarzystw ubezpieczeniowych
przejęło asekurację ładunku ztota, Zatonię-
SEae przyprawiło je o ogromne

W. kilka lat później założone
towarzystwo włoskie : п::*
pionych ladunkėw z głębin
użyciu nowych metod i srodków.
+two rozporządza kilkoma

«nemi specjalnie w
= i esa „Artiglio”, któremu udałosię

jej pracy wydobyć z wnętrza za-topionego „Egiptu“ cały ładunek złota war-tości 26 miljonów złotych. W miejscu, gdziezatonął „Egipt* morze ma głębokości około
140 metrów i tak głęboko też ał nadnie kadłub zatopionegostatku.Killamie-sięcy trwaly „poszukiwania nurków z po-kinis,„Ayo zanim natrafili na wrak: iš 32 określii jego położenie. Teraz

а

wej pra d dobyciem
Przy Ga alkis Pc a >najpierw przez założenie minwych i spowodowanie ich
dzić żelazny kadłub „Egiptu“,
do kabiny, w ktorej złożone
Ek> e Kasety o) się ]z! ,

kie na tej iobokości 1 z ord \cišnieniem poradzić z ich ciężarem, Inży-
wpadli jednak na zna- |

brzymie

przy:
Towarzy-

wye-
tym celu, a m.

  

A „Artiglia*
omity + zastoso

elektromagnesy, które aaa Oadno ( emorza; tutaj kierowali nimi nurkowie, i |Pona magas jały z pia- ‹sku, a
HEstaniu na Polia ,Pomažala A i i

Bb = właści.

Nalskuteczniej walke
z SePracw sp4

zić za pomocą bonów |
Jatmužniczych „Caritas“, |
LTM

Ruch. wydawniczy
Pelscy Sa ezjani.

CHiŃ. DZIE! OD w у
W Hongkong wydarzyła się ostatnio |

straszna katastrof. mianowicie eksplozja |
zbiornika gazowego. Dało to osiadłym w.
tem miescie OO. Salezjanom sposobnośćdo 3
wykazaria pięknego bohaterstwa : oliarme- | "
$o poświęcenia, Zakład salezjański, w któ?
rym prowadzi się szkołę przemysłową, ;
mieści się w sąsiedztwie miejsca katastrofy, ®
to też ojcowie byli pierwsi, którzy rzucili
się do płonących i nawpół zawalonych bu-
dynków, wyciągając z nich rannych Chiń-
czyków, 60 dotąd iest zagubionych, 180 ran- |
nych umieszczono w szpitalach, . |

Interesujące zdjęcia z tegonieszczęścia |
przynosi najnowszy (26-ty numer) Ilustracji |
Polskiej, jak zawsze bogaty w fotofrafje i
artykuły. Znajdujemy w nim niezmiernie in=
teresujący reporla: o sporcie kajakowym 4
na Pomorzu, wiadomości o sprzedaży przez '
firmę Fukiera w Warszawie wielkiej ilości/
starych win do Ameryki, i in. Pozatem o- || |
czywiście numer tem zawiera zwykłe dzialy |
stałe, to znaczy inieresującą powieść, dział _
mody i spraw kob ecych, stronę młodzieży, |
kącik naszych czytelników, szarady, humor, -
szachy i wiele in, й

Numer kosztuje tylko 15 groszy, a więc “|
śmiesznie mało, w porównaniu z bogatą i
wszechstronną trescią. +ę

ullustrację Po.ską* nabywać można u -
wszystkich kolposterów i w administracji ||
„Dziennika Wileńskiego", wilno, ulica Mo-
stowa Nr. 1,
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tów—od1lutego do 15 paździ :ka, dla dzikich Edasaž EASca do 15 lipca, dla dzikich kaczek ||
ch) — od 1 stycznia 2и
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Dz:ś rozpoczynają się wielkie.
uroczystości Marjańskie w Wilnie.

O godz. 18-ej J. E. ks. Arcy-
biskuv Metropolita odprawi uro-
czystą Litanję do Najświętszej Marji
Panny, poczem ks. prałat Leon Że-
browski wygłosi okolicznościowe
kazanie. Wieczorem dr. Mieczysław
Skrud!i:k wygłosi odczyt p. t. „Wize-|

 

 i Pośreduiczki i Orędowniczki
į- || šciola. ;
3 Jutio o godz. 20 min. 05punktu:|
i alnie na placu Łukiskim odbędzie |

| się Wielkie Zgromadzenie Marjań-
skie. W, Zgromadzeniu, które będzie

||. transmitowane przez rozgłośnię wi-
$ | leńską Polskiego Radja, wezmą
>» udział przedstawiciele władz, du-

chowieństwa i wojskowości, stowa-
rzyszenia i organizacje społeczne ze
sztandarami oraz wierni,

Zebranie zagai Prezes Archidie-
cezjaliego Instytutu Akcji Katolic-
kiej, p. dyr. dr. Kazimierz Niżyński,
poczem, po odegraniu hymnów pa-
pieskiego i państwowego, okolicz-
nościowe przemówienie wygłosi p.
prof, Mieczysław Limanowski. Na
zakończenie ciór „Echo' w połą-
czeniu z orkiestrą wykona pro-

| dukcje wokalne
2 Archidiecezjalny Instytut Akcji

><

 

czyt z cyklu odczytów, ustalonych
na czas trwamia uroczystości ma-

/ — 108 polski, p. dr. Mieczysław Skru-
| dlik. Preleženi zobrazowat w @ш-

IW związku z uroczystościami
marjańskiemi przybyła wczoraj do
/Wilna wielka pielgrzymka z Su-
wałk, składająca się z 800 osób.K

O
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sjańskich. Wygłosił go znanymarjo- |

° ©llke uroczystości Harjńskie.
Katolickiej, podając powyższy pro-

gram, wzywa wszystkich katolików.

vdzialu w uroczysto-do Humnežo
które zostałyściach Marjańskich,

zwołane, by złożyć hoid Niepokala-'
nej Bogarodzicy Maryi, a naszej Wi |

„leńskiej szczególnej opiekunce i Pa- nadesiai ze Szwajcarji następujący : bez ich świętej krwi rozlewu, koleb-
|tronce. Niech przed Jej tron ziemski! jist do sokolstwa wielkopolskiego: |ka Narodu nie byłaby dziś naszą.

į w Ostrej Bramie i na placu 2

4 runki Maryi Matki Bożej i Maryi kim w czasie uroczystości popłynie|

Ko-|z usi wiernych zgodna i mocna|
pieśń, prosząca o dalszą opiekę, a,
będąca jednocześnie świadectwem 1 |

zapewnieniem, że i dziś my, tak jak| rzy p:zed pięćdziesięcioma laty So-|sięcy Sokołów otwierało przed Pol-|

ongiś ojcowie nasi, korzymy się U | kojstwo Wielkopolskie powoływali ską podwoje Konferencji Pokojowej.|
| stóp swej Pani, składając przed Jej

„_DZIENNIK MILENSKI

List I. Paderewskiego
do S$okolstwa Wielkopolskiego.

(W piątek odbył się w Poznaniu:

kazji 50-lecia Sokoła Wielkopol-|
skiego. |

lgnacy Paderewski na zlot ten:

Riond-Bosson,!
Morges, Suisse!

Przyszłość Narodu od Jęgo zdro-|
wia zależy,

Wierzyli w: to ci zacni ludzie, któ;

do życia. Wiedzieli oni, że umiejęt- |

Z szeregów Sokolstwa wyszli
, wielk: zlot sokcistwa polskiego z o- f przeważnie ci, którzy w dziejach!

Wyzwolenia Ojczyzny złotemi wy-|
pisali zgłoskami: „Powstanie Wiel-
kopolskie“. Bez ich bohaterstwa,

Z szeregów Sokolstwa w Amery- |
ce, założonego w dziesięć lat po!
Wielkopolskiem, zbudowaną została
pierwsza, główna i mocna podstawa|
Armji Polskiej we Francji, Ośm ty-|

Dziś, kiedy Sokolstwo Wielko-|

Obrazem Cudownym serca nasze| nę gimnastyczne ćwiczenia rozwija- polskie tak uroczyście święci pięć-
miłujące.

Jednocześnie _ Archidiecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej prosi

wszystkie organizacje społeczne,
które chcą wziąć udział w uroczy-

|stościach, aby stawiły się bezpo-
|lśrednio na plac Łukiski ze sztanda-
rami punktualnie o godz, 19 min. 45.
Bezwzględna punktualność będzie
przestrzegana zarówno ze względu
na udział władz w uroczystościach,
_jak i ze względu na transmisję radjo-
|wą. W. dniach 3 i 4 lipca odbędzie
się dalszy ciąś uroczystości. Szcze-
|góły podane są w rozplakatowanych
afiszach,

= Odczyt dr. Skrudlika,

Zgodnie z zapowiedziami, wczó- gim i treściwie ujętym referacie na- | chwile zajaśniaia zdrowym,
raj o godz. 7 m. 15 odbył się w sali rodziny kultu Najświętszej Maryi | niałym i ofiarnym czynem.
Śniadeckich U. S. B. pierwszy od-| Panny w Jej wizerunkach. Odczyt

był ilustrowany przezroczami,
Wspomnianym odczytem zain-

augurowano uroczystości marjań-
j skie.

Przyjazd pielgrzymki,

Nadto na' te uroczystości przybyło
, wczoraj kilkudziesięciu działaczy z
„różnych stron kraju.

 

- KRONIKA.
JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna i bardzo cie- |

pła przy słabych i umiarkowanych
wiatrach z kierunków wschodnich.
Lekka skłonność do burz.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
JOB Ji iłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
| (tel. 10-98); Mańkowicza —ul. Piłsudskiego

0% Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela -—
В „ 15 (tel. 9-22), ога

|. wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
piszek.

 

Z MIASTA.
— Synod Ewang.-Reiormowany.

i Wczoraj w Wilnie rozpoczęły się
>. obrady Synod: Ewangielicko-Refor-

) mowa'ego, na które samochodem

i

%

3

litewskim bezpośrednio z Kowna
4 do Wiina przybyli z Litwy: gene-

| | ralny superintendent prof. dr. Paweł
! — Jakupenas, prezydent koliegjum dr.

Jakob Mikelenas, duch. Aleksander
| Balczewski, kurator synodu dr. Mi-

| chał Devenis, kuratorka synodu Mi-
) %еішя‹пш i Helena z

rócz tego przyjechał na rady
|. Synodu z Anglii generalny superin-
| tendeni kościoła anghkańskiego Da-
\ widsoa, Dyrektorem Synodu wy-
(brany został + roku bież. kurator

| Florjaa Świda.
|. — Wyjazd niemieckiego attache
ių, AR ÓW dniu wczorajszym
| opuści. Wilno attachć wojskowy

Niemicc gen. Zchindlei. Gość nie-
miecki ząpozneł się z organizacją
spraw wojskowych garnizonu wileń-
skiegc, przyczwem asystował przy

    
Ho

| t
|

  

Ger. Schindlera podejmowali ołice-
Tewie żaruizonu wileńskiego i no-
wowilzjskiego.

5PRAWY ADMINISTRACYJNE
— Protokuły i kary na handlują-

cych w święta. Wydział karno-
%iministracyjny starostwa zanoto-
wał wzrost spiaw o przekroczenie
fodzim handlu. Szczególnie duża jest

| .diczpą protokułów z dzielnicy ży-
Jj dowgjęej, gdzie handlarze i kupcy

* "uyjają handel w niedziele i

__ SPRAWY PODATKOWE.
W sprawie zaległości podat-

K „ Instrukeja władz skarbo-
ch, dotycząca ulg w spłacie zale-

podatkowych, wyjaśnia, iż do
łuści z tytułu podatków, ob-
jących wcine zawody, zajęcia
siowe i kapitały nie należy

tosować żadnych ulg.
(|... SPRAWY WOJSKOWE
| —Zasiikidla rezerwistów. Re-
erat wojskowy Zarządu miasta od
dnia wczorajszego przyjmuje poda-
nia od rezerwistów, ubiegających

racji odbycia ćwiczeńsięozasiłki
A r sa tg Zasiłki wypłacane są

=

уг

|
|
/
|

   
  

    
    

 

      

  
   

    

  

Aie rezerwistom rodzinnym lub
a na utrzymaniu najbliższych

'w rodziny. W roku bieżą-
iłki wypłacane są w nor-
stępuiacych: 90 gr., 1.10 i

‚а każdy odbyty dzień ćwi-
leżności od ilości osób,

icych na utrzymaniu powo-
ćwiczenia.

wiczeniach polowych wojskowych.| i

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Bibljoteka Uniwersytecka w

„Wilnie w okresie wakacyjnym 1934
'r. czyana będzie w lipcu i w dru-
giej połowie sierpnia w godz. 9 do
3 po poł. (wypożyczalnia od 12 do 2).
Od 1 co 15 sie:pnia będzie bibljote-
ka zassknięta dia publiczności,

SPRAWY ROLNE.
—Kredyty -dla roinictwa, Pań-

stwowy Bank Rolny przystąpił do
wydawania kredytów dla drobnego
rolnictwa na zaliczkowanie zboża.
Również Bank Rolny przystąpi nie-
bawem do udzielania rolnikom kre-
dytów rejestrowych na zastaw
zboża. \ :

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Z Towarzystwa Przyjaciół

Nauk w Wilnie, Zarząd Towarzy-

stwa Przyjació: Nauk w Wilnie ni-
niejszzm komunikuje, że Muzeum
T-wa będzie zamknięte od dn. 1 lip-
ca do dn. 15 sierpnią r. b. włącznie,
zaś Bibljoteka i Czyteinia T-wa bę-
dą nieczynne od dn. 1 lipca do dn.
31 sierpnia r. k. włącznie.

Katolicki Związek Polek
Archidiecezji Wileńskiej wzywa
wszysikich członków Katolickich
Stowarzyszeń Polek m. Wilna do
gremjalinego  wzięcią udziału w
wielkiem zebraniu  Marjańskiem,
które się odbędzie w poniedziałek
о god”. 20 na placu Łukiskim, Zbiór-
ka wszystkich pań-członków K.S.P.
m, W:ina ze sztandarami i przy od-
znakach w poniedziałek o godz. 19
w biurze Związku przy ul. Metropo-
litalne; Nr. 1.

 

Ludzie, cierpiący na zaparcie stolca
złączone z tem przekrwienie organów

podbrzusza, hemoroidy, piją po ćwierć
szklanki naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka-Józefa” zrana i na wieczór.
Żądać w aptekach i drogerjach.

 

ieśtr i mucyńa
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 4 wielce in-
teresująca i arcywesoła komedja muzyczna
p. t. „Moja siostre. i ja” — z udziałem ar-
tystów teatru Bydgoskiego — Hanki Wań-
skiej i Stanisława Iwańskiego. Ceny pro-
pagandowe.

Zofja Barwińska.
Jutro „Moja s'ostra i ja”,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś o

godz. 4 pp. i 8.30 w. operetka O. Straussa
„Bohaterowie” po cenach zmiżonych, W
roli głównej znakomita artystka Janina
Kulczycka.

Jutro po raz ostatni po cenach. propa-
gandowych opereika „Orlow“ z J. Kul-
AA i K. Dembowsk:m w rolach głów-
nych. )
— „Paganini“ Codziennie odbywają

się przygotowania do wystawienia stylowej
operetki Lehara ,Paganini*. Role główne

świeżo pozyskany do roli tytułowej wy-
bitny artysta operowy.

Pelsaie Radio Wilno
Niedziela, dn. 1 lipca.

8.30: Pieśń. Muzyka. Dziennik poran-
ny. 1000: Transm, naboż. i uroczystości
morskich z Gdyru. 11.57: Czas. Hejnał.
Kom. meteor. 12.10: Poranek muzyczny.
12.50: Uroczystości z Gdyni. 13,00: „Dla-
czego sale koncertowe świecą pustkami” —
og. 13.10: Muzyka lekka. 13,45: „Dar
’отогга" — odczyt. 14.00: Muzyka z płyt.

15.00: Audycja dla wszystkich. 16.15: Mu- zyka ludowa. 17.10: Koncert. 18.0):
„Współczesna powieść wileńska” — felj.
18.15: Rec. fortepjanowy. 18.45: „Huma-
nizm czy technika?" — dyskusja, 19.00:

Wieczorem o godz. 8 m. 30 „Zamknięte '
drzwi“ — N. Druckiej. W. roli glownej —

objęli: Janina Kulczycka i RadzislawPeter, |

ją siły i utrwalają zdrowie; wiedzieli,|
ze Naród, jak człowiek, przy dob-|
rem zdrowiu rajłatwiej zdobyć się
może na niezbęJną dla ważnych czy
nów równowagę ciała i ducha.

Pięćdziesiąt iat temu zdawało się
niejednemu zapewne, że założyciele
Sokolstwa mieli na celu popisy, i-
grzyska, zabawy. Nie o zabawy im
jednak chodziło. Ze wzniosłem ha-
słem: „Wszystko dla Polski“, two-
rzyli oni ideę wielką i plodną, ideę
narodcwego zdrowia, ideę jedności,
karności ; ofiary.

Aczkolwiek w swym rozwoju ta-
mowana często przez wroga, idea ta
|rosła i potężniałą, ciągle i, gdy na-
| deszły rozstrzyżające, historyczne

wspa-

dziesięciolecie Swego istnienia, kie-
dy należny i wdzięczny hołd pów,
pamięci dostojaych  Swych założy-|
cieli, niech mi wolno będzie, łącząc |

| się zdaleka myslą i sercem z uczest-
nikami tego święta, wyrazić wszyst-|
kim druhom i ich dzielnym kierow-|
nikom życzenie najgorętsze, aby i-,
dea, która ich wiodła i której tak:
wiernie służą, rosła i potężniała na-|
dal, alry coraz szersze zataczała krę-,
gi aby potrafiła przeniknąć do mu-|
rów łabrycznych, do kopalnianych,

|głębin, do naszych uczelni i pod
|wiejsi.ie strzechy ; Polskę ogarnąć
|całą. Bo wtedy Naród będzie zdro-
| wym i będzie mógł spokojnie spoglą-
dać w przyszłość.

Czołem!

 

 

SPO
Pomorzanom cześć!

Nikt z nas nie wąipił ani przez
chwilę, że tam w dalekiej ziemi Po-
morskiej biją „miarowem tempem

nie mniej polskie, niż w innych
dzielnicach krapu — szczere, oby-
watelskie serca.

Serca te biją taktem pracy. Przy
warsztatach codziennych wysiłków
nie zatraca się jednak wielka chęć
porozumienia się z innemi  dzielni-

'cami, zapoznamia się z nami, Jesteś-
|my przecież bardzo bliscy.

Dniem zaznajomienia się będzie
właśnie dzisiejszy ranek. Tam,
przed miastem u końca szosy gro-
jdzieńskiej w Świątnikach powitamy
| dzisiaj przyjeżdżających Fomorzan.
Przyjeżużający:s. gościom zagra or-

kiestra 3 B. dayp., a p. mec, Łuczyń-
ską i miss Europy p. 1. Masłowa
wręczać im będą wiązanki kwiatów.

Fo krótkien: śniadaniu wszyscy
udadzą się do Wilna.
U bram miasta grać będą fanfa-

ry 3 p.p. leż. Samochody pojadą uli-
cami: Legjonową, W. Pohulanką, Za-
walną, Jagieliońską, Mickiewicza,
£amkową, Wieiką do Kościoła św.
Kazimierza.

O godz. 10.50 odprawione będzie
nabożeństwo, a potem odbędą się
przemówienia oticjalne. Z ramienia
Automobilklubu Pomorskiego prze-
mawiać będzie p. inż. Stulgiński, a

w. imieniu Wilua prezydent dr. W.
Maleszewski.

Orkiestra 5 p.p. leg. odegra hym-
ny Automobilkiubu  omorskiego i
Wileńskiego,

O godz. 11,30 zgromadzeni uda-
dzą się do Ostrej Bramy.

O godz. 12 nastąpi defilada 50
samochodów, Defilada odbędzie się
ul. A Mickiewicza,

Między godz. 13 a 15 składane
będą wizyty oficjalne.
© godz. 17 w Izbie Przem.-Han-

dlowe; odbędz:e się zebranie .
IW. poniedziałek. goście pojadą do

Trok i Landwa'owa. Odjazd z Wil-

'
ł

na o godz. 10.
IWieczorem nastąpi odjazd do

Torun:a.
Wiieński Automobilklub repre-

zentować będą oficjalnie prezes
mec. W. Łuczyński i p. wiceprezes
inż, W. Stattler.

Komandorem: uroczystości jest p.
por. Jerzy Gostkiewicz.

Trzeba przypuszczać, že dzisiej-
sza uroczystość nie minie bez echa.
Pozostawi ona miłe wrażenia zbra-
tania dwóch dzielnic, mających dużo
wspólnego z sobą.
  WYPADKI.
— Echa wypadku pod Grzegorzewem.

We wzmiance p. t. „Furmmanka pod autem
Kureca”. umieszczonej w onegdajszym nu-

| merze naszego pisma, zakradła się nieści-
słość, którą niniejszem prostujemy. Wy-
padek, o którym mowa we wspomniaje no-
tatce, p. Kurec przedstawia następująco:

Powracając z Wilnia do Grzegorzewa
| dnia 28 b. m. o godz. 1 w mocy, spotkałem
'po drodze furmarkę, która mnie zatrzy-
mała, piosząc 0 odwiezienie niejakiego
; Berka Aronowicza do szpitala. Z rozmowy
z nim dowiedziałem się, że został on zra-

| niony przez samochód, prowadzony, jak
| wykazato później dochodzenie policyjne,
* przez niejakiego Dybowskiego.

Wi odwinzłem do szpitala Kolejo-
wego w Wilnie,

‚ о— Porzuceni chłopcy. W Wydziale
Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna
zauważono błąkające się dzieci, Czesława
lat 7 i Władysława lat 5, które podały,
że zostały porzucone przez matkę Józefę
Olechnowiczową, £: |--o o
 

Rocznica koronacji cud: o obrazu —
pog. 19.15: Muzyka lekka. Myśli wybrane.
20.02: „O polską gospodę” — felj. 20.12:
Koncert muzykilekkiej. Dziennik wieczor-
ny. Trąbka i z Gdyni. 21.02:
Wesoła audycja. 21.45: „Grał Manuzzi* —
odcz. 22.00: Gawęda i ognisko z Gdyni.
22,30: Konkurs nruzyczny, Kom. meteor.
Wiadomości sportowe z Rozgłośni. 23,20—
23,30: Muzyka z vłyt ,

R T
' ROTM. ROMASZKIEWICZ, PLUT. GOŁA-

| ZEWSKI i P. K. BOHDANOWICZOWNA

ZKRAJU.
Wieś Reszkutany obrócona w perzynę.

Spłonęło 220 Pu 2 0: — 340 osób

ŚWIĘCIANY. We wsi Reszkuta-|

całą wioskę, Ocalało zaledwie 5|
ospodarstw. |

Spłonęło 65 gospodarstw, a mia-|
nowicie 63 domy mieszkalne i 157|
zabudowań gospodarczych. Prócz.
tego spłonęło około 300 świń i wiel-
ka ilość drobiu, sprzęty rolnicze i
zapasy zboża.

Podczas pożaru uległ silnemu po-
„nach, śm. kołtyniańskiej, pow. świę- parzeniu jeden z mieszkańców wio-
| ciańskiego, wybuchł pożar, który ski, którego wobec groźnego stanu
| strawił w przeciągu 2 godzin niemal umieszczono w szpitalu.

Według prowizorycznych obliczeń
straty wynoszą ponad 500 tys. zł.
340 osób, w czem 111 dzieci poniżej
14 lat, pozostało bez dachu nad gło-
wą. Władze administracyjne, które
przybyły na miejsce pożaru, zorga-
nizowały wydawanie doraźnej
mocy ludności dotkniętej klęską.

Zamach szalańca na żonę i teściowę.
Od wszczętego pożaru spłonęła niemal cała wieś.

We wsi Rusaki, śm. janowskiej

podpalił własny dom z zamiarem
spalenia żywcem swojej żony Micha-
liny i jej matki Konstancji. Dom“

a silnych poparzeń, wydostać,
się z płomieni. Ogień z płonącego.
domu Niewiarowicza przerzucił się!

na sąsiednie zabudowania i objął 8
,umysłowo chory Jan Niewiarowicz budynków gospodarskich i 5 domów

mieszkalnych. :
Dzięki akcjį ratunkowej i pomo-

cy wojska zdołano umiejscowić po-
szybko spłonął, lez kobiety zdołały,żar i uratować wieś od spalenia.

Podczas gaszenia ognia odniosło po-
parzenia 8 włościan.

Fatalny Karambol na szosie.
Między Ostrowcem a Turow-

szczyzną auto naładowane skrzy-|
niami z drobie:» wpadło na furman-
kę chiopską, powożoną przez Igna-
cego Michniewicza ze wsi Łubie-
niszki, gm. ostrowskiej.

Skutkiem zderzenia wóz Mich-
niewicza został rozbity, zaś sam

woźnica odniósż ogólne pokalecze-
nia rąk ; twarzy.

Skrzynie z drobiem. usunęły się
na kierowcę samochodu i ciężko
pokaleczyły szofera Mikołaja Sta-
chowskiego. Jeden z handlarzy, a
mianowicie Ch. Chol, spadł z samo-
chodu i złamat sobie nogę.

Niebacznie zastrzelił synka.
WILNO-TROKI. W. dniu 29 bm. chciał wyjść z domu z nabitą fuzją,

[ZWYCIĘZCAMI KONKURSÓW HIPPICZ- Władysław Mugas zameldował po- zaś żona jego nie pozwalała mu
NYCH.

Wczoraj mielismy na Pośpieszce tylko
konkur»y hippiczne, które zgromadziły spo-
ro jeźdzców. ale kardzo mało publiczności.
Jak widać, nie inieresuje się ona hippiką,|
a przychodzi tylko, by grać w „totka”*,
W konkursie m. Wilna na wysokości

1.20 mty., szerokości 4 mtr, z szybkością

425 m/m., zwyciężył na 37 startujących rtm.
Romas.kiewicz (23 p. uł.) na Porcie; 2)
Łut — rtm. Druhowino (23 p. uł.); 3) Woj-

tek — por. Odajewski (3 p. a. c.); 4) Tur —

por. Rylke (14 p. vi.); 5) Rum — por. Tet-
maer (*3 p. ul); 6) Susz — por. Łopia-

nowski (1 p. uł.).
Poziom b. wyrównany. Jeźdźcy znacz-

nie się poprawili od zeszłego roku.
W konkursie podoficerów warunki były

łatwiejsze, to też walka miała nieco inny

charakter. Na 33 startujących zwyciężył

Tajfun П — plut. Gołażewski (4 D. A. K.);

2) Partner — plut. Grzebalski (13 p. uł.);
3) Pers — ogn. Duniec (4. D. A. K.); 4)
Wierny — kpr. Dzierzgwa (4 D. A. K.);
5) Latarna — wachm. Konowalski (K.O.P.);
6) Rywalka — plut. Stankiewicz (4 D.A.K.).

Piękna walka rozegrała się w konkur-

sie pań. Stanęło '3 koni.

Pierwsze miejsce zdobyła p. K. Boh-
danowiczówna na Tellurze przed p. H.
Benisławską na Zapomnianym i p. W. Boh-
danowiczówną na Rakiecie.

Najlepiej bezsprzecznie przechodziła
przez nizeszkody p. K. Bohdanowiczėwna,

Nastrudniejszą przeszkodą była „koper-
ta”, na której utknęły prawie wszystkie

amazonai, jak p. Reissowa, p. M. Olechno-

wiczowa, p. W. Bohdanowiczówna.
Dziś o godz. 15 rozpoczyna się ciężki

konkur: hippiczny o nagrodę 3 Sam. Bry-
gady Kawalerji.

Prócz konkursu odbędą się dzisiaj
również gonitwy z totalizatorem,

WALNE ZGROMADZENIE PO. ZW.
BOKSERSKIEGO,

W piątek, odbyło się w Poznaniu do-

roczne walne zgromadzenie Pol. Związku
bokserskiego. Reprezentowane były
wszystkie okręgi z wyjątkiem Stanisła-

wowa.
Obrady zagaił prezes PZB, Baranow-

ski, który wezwał zebranych do uczczenia

pamięci zmarłego ministra Pierackiego oraz

zmarłego w czasie kadencji prezesa ŁOZB,

Landecka. Następnie wręczono złote i

srebrne odznaki zasłużonym działaczom
PZB oraz dyplom Warcie za zdobyte w
tym roku drużynowe mistrzostwo Polski.

Przewodnictwo objął inż. Wolczyński.
Ożywioną dyskusję wywołało sprawozda-
nie z działalnością zarządu. Zarzuty formu-
łowali w. in. mjr. Czachowski z Krakowa,
inż. Mealiński, mec. Fogel z W-wy. Na za-
rzuty odpowiadali — prezes PZB, Baranow-

ski i wiceprezes, mec. Seydiitz.
Po dyskusji achwalono  absolutorjum

zarządowi większocią głosów, a skarbniko-

wi — jednogłośnie.

Sprawa statutu została uzgodnionai
i przyjęta bez dyskusji, natomiast obszerną

dyskusję wywołała sprawa przeniesienia
siedziby PZB z Poznania do Warszawy na
wniosek okr. Warszawskiego. Wniosek
ten upadł, gdyż miał za sobą tylko 45 gło-
sów (okr. Warszawski, Wileński i Bialo-

stocki), a przeciwko siebie — 105 głosów.

Prezesem PZB został p. Linke (Poznań).

RUCH W DALSZYM CIĄGU NA CZELE  LIGL
gier. st. pkt. st. br.

1. Ruch 8 14:2 38:12
2. Pogoń 9 126 18:12
ЗК В 9 126 15:12

4, Cracovia 9 12:6 19:16
5. Wisła 10 10:10 21:14

6. Legia 9 105 1341

7. Garbernia| 8 9:7 18:14
8. Warta 10 9:11 22:18

9, Polonia 9 9:9 9.10
10. Podgórze 11 5:17 15:35

11, Warszawianka 9 5:13 — 8:26
12, Strzelec 9 3:15 9:23

licji, że tegoż dnia o godz. 21.30,
nieumyślnie zastrzelił swego syna |
(Władysława, lat 8, mieszkańca maj.
Świniec, gm. solecznickiej,

Ustalono, że Mugas po pi;anemu
2

 

4-ro letni
Komiec roku szkolnego 1933/34

stał się jeszcze jednem świadec-:
twem chlubnej pracy i wysiłków
przełożonej p. Marji Landsbergowej,|
personelu nauczycielskiego i mło-
dzieży Należy bowiem zaznaczyć,
iż w Szkole Handlowej im. St, Sta-
szica w Wilnie panuje harmonja w
pracy 1 zrozumienie najważniejszych
wskazań dzisiejszego wychowania.
Dlatego też bez obawy wypuszczano
w świat pierwszy zastęp maturzy-
stów, przyszłych pracowników na
niwie ekonomicznej i społecznej,
wierząc, że są należycie odporni i
przygutowani do walki z przeciwno-
ściami losu. a

Uroczystość zakończenia roku
szkolnego wypadła okazale. Dnia
16-go (bm.) czerwca o godzinie 10-ej
odbyło się nabożeństwo w Kościele
ks. Bonifratrów. Po nabożeństwie
w. serdecznych słowach przemówił
ks. prałat Wołedźko, kióry zachęcał
do walki z truanościami życia i do
ofiar ćia Ojczyzny. Następnie o go-
dzinie 17-ej wubec zgromadzonych
rodziców, zaproszonych gości oraz
młodzieży nastąpiło rozdawanie
świadectw. Część ołicjalną poprze-
dziła część koncertowa, w której
wzięli udział orkiestra szkolna, p.
prof. Fadanelli oraz uczniowie: Raj-
ski Piotr i Masewicz Michał, Na-
stępnie przemewiai dyr. szkoły p.

|AZ.
Najwięcej uporczywe

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50

Do nabycia we wszystk, aptekach,

24791/10/P.Z.A.A/34/25.
 

Dzisiejsze imprezy sportowe.
Dziś rano przyjedzie do Wilna

wycieczka samochodowa z Pomorza,
Goście przyjadą do Wilna koło go-
dziny 9 rano. Samochody zatrzyma-|
ją się na placu Ratuszowym. Pro-
gram uroczystości drukowaliśmy w
swoim czasie, !

Drugą imprezą wileńską będzie
mecz piłki nożriej, rozegrany 0 g0-

| dzinie 17 na stadjonie W. K. S, mię-
dzy Drukarzen: a W. K. S.

W, Warszawie Legja walczy z
Cresovią, w Krakowie Garbarnia
spotka się z Wartą, we Lwowie Po-
goń walczyć będzie z Ruchem w
Gdańsku, zaś Ł. K. S. w meczu to-
warzyskim grać będzie z Gedanją.

W] całym kraju mieć będziemy
szereg imprez pływackich, lekko-
atletycznych ; kolarskich.
W Berlinie odbędą się dzisiaj

międzynarodowe zawody lekkoatle-
ityczne z udziałem czołowych za-
wodników Polski. Heljasz spotka
się w rewanżowym pojedynku z
Dondą

IW Akwizgranie odbywać się bę-
dą w: dalszym ciągu konkursy hip-
piczne.

W. Wimblecon rozegrane będą
nieoficjalne mistrzostwa świata w 

wychodzić i odbierała fuzję, Mugas
spowodował strzał, który ugodził
syna. Zwłoki zabezpieczono w. do-
mu Mugasa, którego zatrzymano.

E aiUNS oGtLINI IIIITK

dorobek.
Żukowski Jerzy, który żegnał swych
wychowanków i dawał ostatnie ra-
dy i życzenia. P. przełożona Marja
Landsergowa w przemówieniu wyra.
ziła nadzieję, że ta szczera przyjaźń,
jalka zawiązaia się pomiędzy szkołą
a młoczieżą, będzie trwać nadal na-
wet po opuszczeniu murów  szkol-
nych. Z kolei przemawiał pan Dietz,
przedsiawiciel 4w. Spółdzielni Rol-
niczych, którypodkreślił, że społe-
czeństwo zyska nowych ludzi pel-
nych inicjatywy i zapału do pracy.
W. imieniu absolwentów  odpowie-
dział Rajski Pivtr, dziękując w go-
rących siowach za pracę i opiekę,
zapewniając, że cztery lata pobytu
w szkole przygotowały dostatecznie
charaktery do pracy i walki z ży-
ciem. Po przemówieniach świadec-
twa ukończenia szkoły otrzymali:
Biwojno Konstanty, Bień Henryk,
Bohuszewicz Kazimierz, Dowbor
Bronisław, Dubowik Marjan, Gajło
Mikotaj, Gilewski Edward, Gralew-
ski Zenon, Harasimowicz Zygmunt,
Jurgielewicz Zygmunt, Kateszczen-
ko bazyli, Kowalewski Antoni, Kur-
cewicz Mikołaj, Łoziczonek Edward,
Maciejaszys Waciaw, Małachowski
Józef, Małachowski Stanisław,
Okryński Zbiśuiew, Predkiel Le-
onard, tajski Piotr, Rybak Mieczy-
siaw, Sosno Leonard, Sokołowski
Mirosław, Stolaiz Juljan, Stacewicz
Antoni, Stankiewicz Franciszek,
Stankiewicz Witold, Siemaszko
Aleksander,  Szymoniuk Alojzy,
MWaszkielis Franciszek. Należy pod-
kreślić, że znaczna ilość wymienio-

z wynikiem dobrym.
Następnie jeszcze raz zabrał głos

p. dyrektor Żukowski, zwracając się
do klasy Ill-ciej Podkreślił, że jako
najstarsi muszą wziąć cały ciężar
pracy społecznej i szkolnej na sie-
bie, dając przykład miodszym kole-
$om. Po rozdaniu świadectw klasy
lll-ciej nastąpiło przekazanie sztan-
daru szkolnego.

Na zakończenie rozdano dyplo-
my i oznaki: najlepszemu lekkoatle-
«ie szkoły Kaieszczence Bazylemu,
mistrzowi w strzelaniu Kiełbowskie-
mu Leonowi i Świrbutowiczowi Ja-
nowi odznaczenemu za sumienną
pracę w hufcu P. W.

Trzeba bowiem zaznaczyć, że
szkoła stara się nietylko dać ucz-
niom wiedzę i wychowanie obywa-
telskie, ale propaguje wśród mło
dzieży sporty, organizując zawody,
ułatw'ając chłopcom udział w im-
prezach, organizowanych przez inne
uczelnie lub organizacje, Pomimo
tego, że koło sportowe szkolne
istnieje zaledw'e kilka lat, ma już za
sobą poważne sukcesy jak vice-mi-
strzostwo w hokeju, zwycięstwo w
szkolnych zawodach lekkoatletycz-
nych oraz zdobycie tem samem na-
środy przechodniej, Każdy rok daje
nowe zwycięstwa i jaknajlepsze wi-
doki na przyszłość.

iai ia
E a į

Fundusz Obrony
Morskiej. tenisie, : ! da ай

PO"CZP

Konto czękowe P. K. O. 30.680.

nych absolwentów ukończyła szkołę !

     



Oszušci sprzedali
Ofiarą

padł einigrant z
Anton: Kowalik

niezwykłego oszustwa
Kanady, 48-letni
od którego war-

szawscy  wydrwigrosze  wyłudzili
pieniądze na kupno... ratusza w
Otwocku.

Kowalik niejawno powrócił do
kraju. Spotkał tu tylko dalekiego
kuzyna Karola Barańskiego. Kuzyn
serdecznie powitał bogatego krew-
nego. Oprowadzał po stolicy i za
pieniądze Kowalika zabawiał się ro-
ją przewodnika  Wa.szawa bardzo
podobała się amerykaninowi, gdyż
zwierzył się Barańskiemu, że pozo-
stałby na stale w Polsce.

Zaczęła się rozmowa 0  intere-
sach. Kowalik hotelarz — restaura-
tor z zawodu, najchętniej pretendo-
wał do założenia hotelu albo pensjo
natu. Barański obiecał zająć się
tem. Po kilku dniach zgłosił się,
przedstawiając niezwykłą ofertę. na
okazyjne kupno gmachu magistratu

Puch Sportowy
Im. Gen. Żeligowskiego| 3) на

KINO-REWJA

„ COLOSSEUM"

ые

ratūsz w Otwocku.
w Otwocliu. Wedlug słów Barań-
skiego. magistrat otwocki przenosi
się do budynku kasyna, a ratusz
wystawia na sprzedaż. Barański
przedstawił kuzynowi wszystkie za-
lety te; tranzakcji.

Amerykaninowi oferta podobała
się, W dwa dni potem Barański
przedstawił kuzynowi pełnomocnika
magis:ratu otwockiego, „inžyniera“
Stachowskiego. W towarzystwie in-
żyniera j kuzyna pojechali do Oiwoc
ka, aby obejrzeć budynek. Wiskazó-
wek udzielał Siachowski. Byli na-
wet w środku magistratu.

Stachowski oświadczył Kowali-
kowi, że szacunek gmachu wynosi
355,00 zł. Jeduak cena okazała się
mniejsza, gdy za widowni ukazał się
sam pan „burmistrz”. Spotkanie na-
stąpiło w kawiarni Rzymskiej przy
ul. Marszałkowskiej. Pan „bur-
mistrz zgodził się sprzedać gmach

 

 ratusza za 250.000 zł., ale tylko za

gotówkę, bo „miasto bardzo potrze-
buje pieniędzy, na inwestycje. !

tranzakcję i wręczył tegoż dnia za-
datek w kwocie 50 tys. zł., kuzyno- |
wi Barańskiemu, aby wpłacił on. tę
sumę do PKO., na konto magistratu
Otwocka.
wszyscy spotkać się w kancelarii re-
jenta Zabierzowskiego,
być sporządzony akt kupna sprzeda-
ży ratusza.

czekac pana „Gurmistrza”, ani jego
pomocnika „inżyniera”,
nie pokazał się i
Kiedy poszukiwania za kuzynem nie
dały wymików, Kowalik zorjentował
się, że padł ofiarą zuchwałych oszu-
stów i zgłosił się ze skargą do władz
prokuratorskict

lioma Polski bei Barta,

 

 

 

 DZIENNIK MIUKNSKI- 

 

W popularnym. tygodniku paryskim „Je
| suis pattout* zamieszcza Jacques Roberti
od pewnego czasu tragi-iarsowe zdjęcia z
dziejów chwały wielkich rycerzy szantażu
Oto jeden z migawkowych obrazków z dzia-
łalności słynnego „kawalera* nazwiskiem
Aquila, redaktora „Dzwonu alarmowego”.

Pewnego poobiedzia melduje się do
niego dyrektor dużego, bardzo duzego ban-
ku. Aquila uśmiecha się, zaciera białe, pul-
chne ręce i mówi do siebie:
— Aha, przycho:
Poczem, choć bardzo łasy na tę roz-

mowę, rzuca rozkaz woźnemu:

— Niech zaczeka.
Po dłuższem cczekiwaniu wprowadzają

bankiera do gabinetu redaktora, Bankier
się kłania i nader serdecznie, prawie przy-
jaźnie powiada:

—Drogi mistrzu, przychodzę, aby panu
z serca podziękować, Od trzech dni robi
pan nam reklamę gratisową. Codziennie
w pańskim dzienniku dużemi czcionkami
wydrukowana jest firma naszego banku, zaś
pod nią zawiadomienie: „Ciułacze, rentje-
rzy, kapitaliści! Zsłatwiajcie wszystkie swe
tranzakcje w banku X”. Dziękuję raz jesz-
cze — z serca.

Kowalik przystał z ochotą na

Na drugi dzień mieli

gdzie miał

Kowalik nie mógł się jednak do-

Co gorsza
kuzyn Barański.

| GRATISOWA REKLAMA, |
swój obowiązek, Mam podziw dla pańskie-|
$o banku, Jest to jedyny uczciwy bank we| Zapytuję
Francji. Zresztą, jestem patrjotą. Nie mogę
zapomaieć, że w chwilach tragicznych oka-
zai pan pomoc, z wielkiem samozaparciem,
ministrowi iinansów, gdy prowadził ciężką

nasz dotychczas nigdy, w żadnym dzienni-
Ap się nie ogłosił Czujemy odrazę do re-
klany,

hołd, który składam panom. Jutro, pojutrze

dzienniku wielkie ogłoszenie:
rentjerzy, kapitaliścii Załatwiajcie wszyst-

 Aquila odchyla się w fotełu i wznosi
ręce do góry:niema migrza hez flóty wojtnkej

poczną się insynuacje.. Fan mnie pojmuje?
j — Co to może pana obchodzić, panie

> dyręktorze? Niech szczekają. Czyż pańska
Spełniam opinja nie jest nieskazitelna?

Kochany mistrzu, otwórzmy karty.
pana poprostu: „Aby zaprzestać

reklamy, ile pan żąda?
Gciałaj jak erę Lo brsneć!  lgpe równie
& odpowiedzi. Potrz: i je
cy franków. R

— Niech paa mie dziękuje.

walkę z wrogami waszej waluty, — Oto czek.
Bankier skromnie schylił głowę i za- — Dziękuj j i

czął = me" a o от
— Drogi mistizu, wyraziwszy panu sło- — Jaknajlepszymi, drogi mistrzu,

wa podzięki, pozwalam sobie Fedaakć naj- środ w
uprzejmiej zwrócić pańską uwagę, że bank|UKUUKUNENENYKKOWWN WWANW

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Dolar 5.28. Dolar

zł. 8.91. Rubel 4.58'/: za piątki i 4,591/+ za
dziesiątki  Czerwońce 1,26.  Budowlana
44.15. Dolarówka 33.30. Dillonowska 84/4,

— Ależ — odpiera Aquila — to właśnie

codziennie, będzie pan czytał w naszym
„Ciulacze,

kie swe tranzakcje w banku X". .Fzolonowes tyczy się AM "Fodlog pó e 111. Warszawska 63. Ślą-

nu, zgóry ułożonego przez obie strony. Gra Š
wreszcie idzie w ctwarte karty. Począwszy od wczoraj aż do 1-go
— Drogi mistrzu, chcę być szczery. Ta

reklama nas krępuje. W sierach finanso-
wych zazdrości nie omieszkają uczynić u-
wagę: „Patrzcie, bank X, zawarł umowę z
„Dzwoaem alarmowym”, I naturalnie roz-

września r. b. włącznie giełda warszawska
w soboty nie będzie nadawana.
  APW

Najwaselsza komedja sezonu w-g V.
Wasermana Reżyserji Mag Frycza

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

główna rzecz".
BALET: Taniec arabski duet Grey, „Na Hawaja'"—Grzybowska i trio Grey — Piosenki

Dziś.
1) KONCERT WIL GRKIESTRY SYMFONICZNEJ pod dyr. M. Salniakiego. (Muzyka pepular-

na). początek e g 7 wiecz.
2) zz PIEŚNI ORYGINALNEJ w 6-clu językach w wykonaniu znakomitego Zespołu

plewsków pod art. kier. AD. ŁUBWIGA. Początek e g. 8,15 wiecz.

(DOUGLAS FAIRBANKS | BEBE DANIELS W filmie „W POGONI ZA KSIĘ-
. Madprogram: Dodatki. Peqzątek o godz. 9,30. Wstęp tylko 25 gr.

Dziś niekywały dotychczas program:

ADJUTANT JE60 WYSOKOSCI
Film o całe niebo przewyższa „Feldmarszałka*. W roli gł. VŁASTA BURIAM.

śmiech

  

 

ekrani
ZYCE!

CENY 60 25 GR,

dziudowskie-—Kaczorowski. Buet aktualny —Kacezorowscy. Tanlec weglerehi FOX wykona'Trio Ne-

rytio. Aktėwka p. t. „Prezent dla Fonsła" (Grzybowska, Janowski I Berski).

OSTATNIE!
НЕ

Film

DZIŚ ostatni
dzień!

Ceny zniżone: dzienne od 25 gr. wiaczorawe Gd 85

2 POZEGNALNE WYSTĘPY NINY BIELICZ
Dziś I w poniedziałek

Na scenie rewja p. t „Kryzys się keńczy' w wykonaniu eelege zespołu.
Na skranle: NOCNY EXPRES$ 5».p. t

BUSTER KEATON.. <PROFESOR W KABARECIE»
Gany zniżene od % gr.

JUTRO porywający niesamowity film

>2FANTOMAS?...
 

Dziś Początek o godyine 2ej

„LIEMIA PRAGNIE
Nejlepszy rosyjski film, najaowszy przebój pradukej! SOWNO" w MOSKWIE

całkowicie mówieny I śpiewany w JĘ:
jelnege sowieckiego filmowca Jermoilńskiego. Świetny nadprogram: liez*
ne dodatki i aktualja dźwiękowe. Pomimo letniej pery, postępując w

myśl naszej zasady wyświetlamy obeanie ten wyjątkowy fllm rosyjski.
Ceny nie podwyższone—od 25 groszy.
 

 

DIN LETNISKO sprzedaje si za i ma.
Dzis Początek © godzinie 2 ej. Najnowszy przepiękny film, potężny dramat p. t w saa (Koriazk wł KAkokiać

p : meblowaniaem i sporym . Specjalny Oddział

=|RAJ PRZESTĘPCÓW „(Požadana — Piekte Kobiety) | gazpno-5> ie, Ва"= W rot. gł. Derethy Mackaii, Jehn Wray i Vieter Varconyj| Viadonojė, za miejscu rych. lniormacyj Sana-

 

 

wa Bogaty nadprogram: 1) Wspaniała Jazzbsndowa orkiestra hawajska, 2) N-jnowsza komedja „Klub milusiAakiah“ Rawelac. er

al "*7 aside sikielatów”: Svanse: 4, 6, 8 1 1015 wiecz. Ceny miejse od 25 gr. na wszystkie seanse. ® 198—2 a Az) 2
ie dis ta OE=PR orniki ‚

akAAT V dO. IA DO SPRZEDANIA | N. Z. L. 11-11 20/34,
! кпи'"|кьп gotowania 1 flltrewania| | okazyjnie plac 590 s. kw.

i sporządzisz przy pomesy zapra-|| w wierzyńcu | brzeg GsSZKoNŃ.
= ! wy ziołowo kerzennej. Wilji po. 6'/: zł. sążeń. į

Flakon 1 zł.wysarcza na 1 —3 litry wódki. Informacji: Mickiewicza| F, Ipokoje

OPONY

Skład konsygnacyjny.;
Ceny fabryczne. |

   

!0o
__ pyrekcji Kursów

|.„WIEDZA:
Nialejszem zawiadamiam,

przygotowanie do
składam Szan. P.

Dla młodzieży,

! ы | 7 Kupno TT o? za 40 zł. do
ETNISKA. 3 PIANINO MOCNE wynajęcia przy  inteli-

"w Krakowie „Spredai |: ladnym tonem; zł 600, pa Mis
я e оее | sprzedam. Niemiecka 22, : ч

ul. Studencka 14. L tnisk Pac frontowy| 2 ian a | die morii 07

i dam przy ul. Su
że dnia 28 maja 1934 r. złożyłem egza- { Kaz. Do wynajęcia: 1) Miesz-

7 k i az, 230 sąž. kwadr kanie z 5-pokoi e

aA aaniymaina 4 drodze Lordspooiewypne|| guy eaт małe| vaz Aleja,I belekas, | Zdrojowiska. | trze ze wszelkiemi,no
Ё m. alina. ięk- emila ogr a. Pun! 2 °

P. Profesorom serdeczne dzięki. $| na miejscowość. kąpiele, | handlowy.  Dowiedzieć ke: ada 4 pt.

materjainych kończyć gimnazjam w mieście, są

„Wiedza” najlepszą | nzjskuieczniejszą pomocą

  

MIGNON G. EBERHART |,

M. RAGMNOWICZ, Wilno, Wielka 6.—Tel. 759

B= APARATY fotograficzne
orsz PRZYBORY PO CENACH NAJTAŃ SZYCH.

Newocześnie urządzone Laboratorjum Fotograficz
ne wykonuje wszelkie roboty amaiorskie w <iągu

G-clu godzin, powiększenia po cenach znacznie

„| MOTOCYKLE
„A | l i E l | | Najpopularniejsze firmy

światowe.—Dogodne wa-
runki spłaty, — Duty wy-
bėr motocykli okazyja.

Prospekty oraz informacje dła_prowinej! na żądanie. „,

żądmej nauxi, a nie mogącej z powodu warunków

 

 

   Polecat Skti pteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolcńskie na wagę 78 przecudnych

zapachów.W
I
C

T
A

 

 

Ogłoszenie.
Państwowa Szkoła Rolnicza w ŁUCZAJU

(st. kol. Woropajewo pow. postawski) wy-

znacza na godz. 15 dnia 17 lipca PRZE-

„A. J. 5“.

 

8032 į

Maturycznych logów.

 

+4

  
się u dozorcy Czeęparnopark, telefon. Dowie-
wa Subocz 28 elbo bdzieć się telef, 11-34. od

 

kursy korsspondencyjn

 

   rё : ch = `

903 i \  
 

dania tanio. Tr. Batore-
go 5 (b. Połocka 53)

796—1

dom p. Wolodžkowei.

46 m. 9 od 3—4 ppoł.

Z POWODU WYJAZDU
sprzedaje się szafa, kre-
dens, stół,
krzeseł wiedeńskich i lu-

stro-tremo. Stara

m. 2.

Kupię kury  Antokolki

wWielkiej ilośc. Zgła-

szać listownie ile sztuk

ma się do zbycia. Wilno

Antokolski Brzeg 10 dla
Z. Borysewicz Klub Ho-

dowców.

801

 

 

26 tys. zł, gotówką.
form. Mickiewicza 4!
od 34 pp.

 

alenat „Promień”,
wiekiej 7, poleca piękne  
 

800—1 ; Ё
| my pokoj z pošcielą i u-

kanapa, 6:

10|.

TARG na wydzierżawienie SADOW OWO- FOLWARK wygodami i_ telefonem,

COWYCH (ok. 800 drzew i 500 krzewów)| 54 ha ziemia dobra, m aaa ną” m

SADY (b. cenne odmiany handlowe ja, NEO TST idesSA Włoski 31

błek) są wolne od śzkodników i znajdują| qajeko Lidy, od szosy|m 5.
się pod stałą opieką fachowców—pomo=| wileńskiej 2 klm. cena

In- 2 POKOJE

 „| godz. 12—14 i od 18—21. właściciela ul. Mickiewi- o
STEFĄN WRÓBEL ' ` 792__1Гп45—12. TE dienoje a i ia Ве т dorarey, lab

AU с m| ław „| kwintna. Willa skanali-Obiekoń, pow. Stopnica."| »_„scwwmunazucy,.+" | sięgpsktwmazzy:| rowana. 32241 kui a")

PARIS

ai : 'зшпош%яш (5
jeszk. s. kw. Wo

ZYKU ROSYJSKIM. Reżyserja gen+| własnej ziemi do sprze-| wskazania: Sai Kiezkania
ischias — choroby prze- '
miany materji — żołąd: |
ka —jelit — wątroby—*
schorzenia układu ner-

iorjum „Miłowody”

WYGODNIE umeblowa-

żywalnością salonu. (Ła-
zienką, telefonem i wy-
godami). Ofiarna 4 m. 1,
tel. 14-78 (do 1i i T

MIESZKANIE
z 3 pokoi, kuchni, z e-
lektrycznością, werandą
i ogródkiem, Konarskiego
Nr. 40 780

TRZY POKOJE lub dwa
i jeden umeblowane do
wynajęcia ze wszelkiemi

 

z używalnością kuchni
suche, słoneczne, wej-
ście frontowe z ul. Żeli-

 

 

2) Lokal fronto ar-

ter). Biskupia 4 Dowię.

 

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

15% cheróbpowstaje z powodu obstrukcji.
Chory żołądek jest główną przyczyną po-

wstawamła naj
czysrczn kr
materii.

malfstychchorób,—zanie-

1 tworzy złą przemiane

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ra LAUERA

Jakto stwlardzili wybitn! lekarze, sa ideal
nym środkiem dja uzdrowienia żołądka,
usuwają ebstrukcję, sa lagodnym środkiem
przeczyszczającym, ułatwieja funkoję orga:
nów trawienia, wzmacniają organizm I po

budzają apełył.

ZIOŁA Z GÓR HAR
usuwają cierpienia w:
żółołowych, cierpienia

B-ra LAUERA
, nerek, kamieni
emoroldalns,

pudełkoZJ. 2,50
reumatyzm I artretyzm.

Cenapode ZI 1.50; podwólne
Ы laż w aptekach | deójerjach (skt. aptecznych.)

 

 

3 15 pokojowe z wygo-
godami, słoneczne, odre-|
montowane, od zaraz do
wynajęcia. Róg Sosnowa
11, Gedyminowska 19,
Zwierzyniec. 804

412 POKOJOWE
mieszkanie do wynaję-
cia. Zarzecze 20. Dowie-

dzieć się u dozorcy,
802

į RÓŻNE ]

Miło spędzisz urlop w
dni deszczowe i pogodae
w wykwintnym  pensjo-
macie  letniskowym w
maj. Romanowszczyzna,
poczta Konstantynów, k
Święcian. Sporty, dan-
cinś, kąpiele, bridge; w
pobliżu jeziora Szwak-
szta i Narocz. Cena 4
uł. Informacje telefo-
miczne: Wilmo Nr. 710.

701—2

ATIEEGIA,

Czekali...

Coraz trudniej było
żyć, coraz gorsze wa-

runki. Nie mając więc
nic do stracenia, a wiele
„da | zyskania, Moryc
Blaufuks | wyemigrował
do Ameryki.

Mijały lata, Moryc
dorobił się i z pełną
kabzą „dolarów powrócił
do kraju, gdzie z tęskno-
tą czekali nań czterej
bracia.
Po wzruszającej sce-

nie powitań, Moryc za-

uważył, że wszyscy bra-
cia obrośnięci są, jak
jaskiniowcy,
—Dlaczego się wy nie

golicie ? а Pyta Je
wiony. — Czy teraz jest
taka ji w Polsce?

: ie, — odpowiada
najmłodszy ie 2: tyl:

 

 ko jak tyś wyjeżdżał

trzydzieści lat temu do
Ameryki, to ty przecież
zabrałeś ze sobą brzy-
twę...

PROROKA AECZZA

Rain Wszędcia
sprzeda — zarebi
Prospekty wysyła bez-
płatnie „Ksawerow“ Sp.

Akc. Radomske,

KT
posady buchaltera, ka-
sjera, magazyniera, in-
kasenta, przedstawiciela
L t. p. Kaucja 2000. Ła-
skawe oferty do  re-
dakcji pod „Ewentualnie
Spółka”. 193--i

Pensjonat
Hryniewskiej w Kolonii
Zgoda (6 kil. od Wilna)
uchnia zdrowa, smacz-

na i tania. Las, w pobli-
żu rzeka. Dojazd auto-
busami do Jerozolimki.

194—1

kad:

Urzędowa propozycja

Do pewnej wsi miały
Przyjechać na lato dzie-
ci polskich robotników
z Niemiec na wypoczy”
nek. Wójt kazał o tem
ogłosić we wsi;. ogłosze-
nie to wiejskie pisarz
tak wypisał:

„Ludzie, które chceta
tego roku mieć dzieci,
zgłosić się zaraz do wój-
ta i zameldować, dziew”
czynę czy chłopca i ile'«

„DURNI

: POTRZEBNA
służąca do tkiego
Antokol 21o

781

  

 Lti
 

MLODA PANIENKA lai
19 z ukończeniem Szko-
iy Zawodowej, oraz po-
siadająca praktykę kra-
wiecką poszukuje jakiej-
x«olwiek pracy, może

być jako bona, do skle-
pu lub mna kondycję na
wieś. Łaskawe oferty do
Adm. „Dz. Wil.” dla
„Leny P.“ 332—2
 

Osoba šredaish lai po-
stukuje praey na pray-
enodaącą posieda reko-
mendaeje zaułek Murar-
ski iš m. 3 M.©.  gr3

Aktualności z Łodzi.

Pan Ziegelstein jak о-
szalały pędzi przez uli-
cę do najbliższego po-
stoju dorożek i w ро-
śpiechu potrąca  jakie-
$oś przecohdnia.

„— Oj, niech się pan
nie śniewa — mówi Zi-
gelsteim — pan rozumie
moje położenie... dano
mi właśnie znać, że pali
i kantor mojej fabry-

„— Nie musi się pan
śpieszyć — odpowiada
Przechodzeń, — przecież
chyba pańscy ludzie sa-
mi potrafią dopilnować,
ażeby się wszystkie księ
śi spaliły...

* BÓLEGŁOWY
MIGRENA NEWRALGJA,

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA; PRZEZIĘBIENIA

BÓLE: ARTRETYCZNE,

IAL A,

TVAAAaLO |
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Biała Papuga.
(Przekład atioryzowany z angielskiego).

O przeznaczeniu czbowieka de

cjonalny do swych następstw. Każdy wie,

no słowo, które może zrewolucjonizuje świat, Skręcenie na prawo,

było na lewo i odwrotnie, doprowadzające do katastrofy lub
przypadkowe spojrzenie lub spotka-

które strącają w przepaść, lub wyno-

Mnie w owym momencie doleciał sła-

dy można
triumfu. Przypadkowe odezwanie,

nie... Życie jest pełne przypadków,

szą na szczyt. Wszyscy je znają!

by, smakowity zapach pieczeni. Że

była to okoliczność niesamowicie prozaiczna

Gospodarz nie przypadł mi do

bo zapacn pieczeni przypomniał mi żywo o głodzie. E

że instynkt mnie: ostrzegł przed zostaniem,a !

Cóż, kiedy głód i zmęczenie przeważyły nadinstynktem.
do przekonania,
suwał pobudki.

Lovs.hiem nie odezwał -ię, lecz ja, upuszczając

cyduje drobiazg szalenie niepropor-
co to jest dramat decyzji. Jed-

kie-

względu na to co się potem stało,

hotel także nie, ale zostałem,
Później doszedłem

nawet podr

serca,

torbę podróżną,

pochwyciłem w jego mrocznych oczach przelotny błysk, który mi się

później przypomniał, pęd.
—Ale pan ma wolny pokój z łazienką? — rzekłem.

— Owszem — odpartł prawie ochoczo. — Po tamtej stroqie pod-

wórza,
Wskazał ku drzwiom,wychodzącym na rozległe szaro zabrukowa-

ne podwórze, pełne ruchomych cieni krzewów, rosnących gęsto w ro-

gach. Z trzech stron obejmował je gmach hotelu, z czwartej mur z łukowa-

tą bramą. Widział już je,

żenie ogromnie niemiłe.

szczególnie pusto i tajemniczo.

"Wydawca: ALEKSANDER

wysiadając; z.

Północne skrzydło hotelu wyglądało w mroku

arm

ŹWIERZYŃSKI.

taksówki, i zrobiło na mnie wra-

 

 

— W północnem sktzydle. Gdy mistral wieje, troehę tam zimno, ale
pokój ładny — z łazienką. Tylko, że goście nie lubią tego skrzydła w
zimie i teraz ono puste.

— Biorę ten pokój. O której obiad?
Powiedział o której i zawołał portjera. Ten zabrał moje rzeczy i

ruszył przodem przez zimny, trochę pusty hall, którego całe umeblowa-
nie składało się z trzcinowych fotelików i kilku anemicznych palm. Cho-
dników nie było, Winda była tak mała, że musiał w:ócić po rzeczy, pod-
czas, gdy ja zaczekałem na niego na galerji drugiego piętra. Nie spotka-
liśmy nikogo.

Hotei był dużo rozleglejszy, niż mi się początkowo wydawało, lecz
osobliwośc: architektoniczne nasunęły się mej uwadze dopiero później.

Hall, sięgający dachu i opasany na wysokości pięter galerjami, sta-
nowił jakby wewnętrzny dziedziniec. Poaążyliśmy słabo oświetlonemi,
wyłożonemi chodnikiem korytarzami w kierunku ego skrzydła.
Każdy nowy zakręt był dla mnie niespodzianką. Mój nunier mieścił się
w końcu długiego wąskiego pasażyka, którego jecna ściana ciemniała
prostokątami pozamykasych drzwi, a druga plamami okien. W. ciszy
rozbrzmiewały tyłko moje ciężkie kroki, lekki tupot nóg portjera, sze-
lest jego łartucha, od czasu do czasw skrzypnięcie okna i zawodzenie
wiatru.

Pokój, do któregośmy weszli, uderzył mnie ogromnem, chłodnem i
staroświecx em umeblowaniem. Bliżei się w nim nie rozejrzałem,

(Woda w kranie była naprawdę ciepława. W. pó! godziny później wy-
szedłem, żeby zejść na obiad. Zamknąwszy za sobą drzwi, przystaną-
łem na chwilę w pasażu.

Przez okno nawprost jaśniały światłą hallu, kładące się na bruk
podwórza prostokątami szkolnych drzwi 1 okien, Wicher wzmagał się
stopniowo, jęcząc, zawodząc, szamocąc okiennicami i oknami i koły-
sząc krzewami w rogach podwórza, tak że po plamach światła przelaty-
wały co chwila granatowe cienie, Latarnia nad sklępioną bramą, bujając
się na wie'ze, budziła do życia j j ruchomych cieni,   

Oszkione drzwi na lewo podziałał Ё
1 . y na mą Cię В

przez szytę i nacisnąłem klamkę. Kręte, kawość

teresowaiy. Może poprostu cjiciałem odetchnąć świeżem sowiótezeńjii

maa, patrząc na orgję cieni na podwórzu.
an Rwdole rozlegały się głosy. Własnie wiątr przycichł na chwi-

gospodarz aarieragr zupełnie wyraźnie. Hall był pusty, więc widocznie
rz nacierą е > | ty, V 2

głos. Zapowiadał uszu komuś ze służby. Zdawało się, że to był jeżo

Drugi >. dparł, że się nie powtórzy. ||

ABD czy aby napewno? — zapytał jakby Lovschiem.

ASIA no n Wiem, gdzie to jest. : я

NZ © „Napewno”, bo nie będę żartował. -

sz Do Przyrzekam.

ada) e: razie zdaję to na ciebie.
„0Vs': em umi|kł, a jego rozmówca wyrzucił jedyne BS

pańskiers zapamiętane ze stosunków z meksykańalianirobota acdi

Okrągla ciemnąmasa wyłoniła si ои sa wyłoniła się z krzewów pod schodami, iš
Naseras, Sa = cieniami podwórze i weszła do westybulu, LŽ
Wściekł de 'z papugą. Drugi rozmówca pozostał niewidzialny
: Y Pedmuch wiatru zamiótł podwórze i przejął mnie dreszczem.

tą ery czekał.
eraz wiem, że cofnąłem się na góre \гей 'Droga przez podwórze i hall byłaby krótsza i"><aprzebyć zpowrotem kręty labirynt korytarzy, niż narażaćsię na spotka-aa a Miedžinion, że starałby się wciągnąć mnie do rozmowy, A

ati> ym za nim poszedł, "ndk potoczyłyby się może zupełnie

(c. d. a.) х 
 

dgawiedzialayRedaktorSTANISLAI JAKITOBECĄ

с " 

ski Zajrzałen

i ak TEŻ, wąskie, zelazn. hodki х
wadziły stąd na podwórze. Nie wiem, dlaczego mnię te ads: Ai proj

z przekleństwem, żeby się tam coś nie powtórzyło,

 
is

w moim pokoju panował piwniczny zaduch. Zeszędłem kilka stopni i

Nie było sensu podziwiać śry świateł i cieni o chłodzie i głodzie. Zresz-*

  


