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[ || j| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

I sprawie publicznej.

„Dziennik Wilenski“

CENTRALNA KASA "**——2—22222m

I najwyższe oprocentowanie.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

zakazany w Łotwie.

SE) SPÓŁEK ROLNICZYCH

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

Wileiskiemu“

Istniejąca od roku 1909 I dziatająca na całym obszarze Rzpiitej.

kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

®
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- RYGA. (Pat). Na wniosek wy- „Dziennikowi na
działu prasowego munister spraw przeciąg dni 30
zagranicznych Gulbis odebrał debit|

_ Mianowanie nowych wojewodów.
WARSZAWA. (Pat). Pan Pre-

zydent Rzeczypospolitej przeniósł w
dr. Stanisława Nakoniecznikoff-Klu-
kowskiego, jednocześpie Pan Prezy-

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.

dniu. dzisiejszym dotychczasowego
wojewodę warszawskiego Twardę
w stan nieczynny, a na jego miejsce
mianował wojewodą warszawskim

Samolot AdńmoGicz
WARSZAWA. (Pat). Z inicjaty-

wy i pod protektoratem inż. Leona

"dent mianował wojewodą białostoc-
kim gen. Janusza Głuchowskiego
oraz gen. Dziadosza wojewodą kie-
leckim.

ów będzię zakupiony
drogą składek społeczeństwa samo-
lotu braci Jėzeia ; Bolesława Ada-
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“ przyjąi. Powodem dymisji był skan-

° Reklama jet dówimią band

Berbeckiego zawiązał się specjalny mowiczów, na którym dokonali
komitet mający na celu zakupienia przelotu ponad Atlantykiem,

Bezpłatny przejazd kolejowy
dia dzieci.

WARSZAWA. (Pat).  Minister- | 2-ej lub 3-ej klasy pociągu osobo-
stwo komunikacji zawiadamia, że|wego, może zabrać z sobą 4 dzieci
wszystkie dzieci do lat 14 będą |do lat 14, przyczem żadne formalno-
mogły od 8 bm do 22 bm, korzy-|ści nie będą wymagane, jedynie о-
stać z bezpłatnej jazdy koleją w do-|piekun musi się opiekować dziećmi
wolnych kierurkach. W tym czasie|w drodze.
opiekun, który wykupi cały bilet :

Zjnzd prezesów I sekretarzy В.ВФ.
"Telefonem od własnegu korespondent».)

WARSZAWA. W poniedziałek odbyło się zebranie prezesów i sekre-
tarzy wojewódzkich B. B. W. R.

Agencja „Iskra” podała bardzo suchy komunikat. Według tego ko-
munikatu przemówienia premjera Kozłowskiego i ministra Kościałkow-
skiego miały charakter zasadniczy. Premjer Kozłowski poruszył sprawy
rolne i robotnicze, kładąc nacisk na konieczność uregulowania spraw
drobnego rolnictwa i zatrudnienia robotnika przemysłowego.|Minister Ko-
ściaikowski wskazał na potrzebę ożywienia działalności B. B. W. R.
tt "gok # { ti

 

A ózyt litewski A Polskę.
, „Llet. Zinios” Nr. 145 pisze: Jak

wiadomo, Niemcy nie zezwalają na
tranzyt przez swe terytorjum towa-
rów z Litwy, Dostawa towarów do
Austrji i Czechosłowacji możliwa
Jest obecnie tylko jedną drogą —
przez Polskę. н

Jak podają odpowiednie kola,
kwestja tranzytu do Czechosłowacji
i Austrji będzie w krótkim czasie
uporządkowana. Możliwe jest, że
tranzyt będzie skierowany przez
Pólskę. ® +

ai = “S A >
= ® r .Konferencja państw bałtyckich.
" RYGA. (Pat) Z Kowna donoszą: kat 6 zwołaniu na 7 b. m. konferen-
Ogłoszony został urzędowy komuni- cji trzech państw bałtyckich,

Wyjazd emigrantów do Palestyny.
"_ LONDYN, (Pat), Rząd palestyń- | wających zagranicą emigrantów z
ski udzielił dodatkowo 500 pozwo- Niemiec. Do wyjazdu dopuszczeni
den na wjazd emigrantów doPale- | będą tylko ci, którzy wykażą się
styny, z których 200 dla żydów w posiadaniem 250 funtów palestyń-
„Polsce, 200 dla żydów w Niemczech. skich,
i 100 rozdzielońo pomiędzy przeby-!

_Ratusz wiedeński w ——
- LONDYN. (Pat). Agencja Reute-| WIEDEŃ. (Pat).  Austrjackie
ra donosi z Wiednia, iž ratusz wie-| biuro mobinyżówy gė z dziś

Ki stoi omieni „rano wybuchł pożarnaI piętrze ra-
Aataki 72pł AaTL jtusza wiedeńskieśo.  Zapaliły sięna pożaru narazie nie ustalona. materjały: budowlane. -Póżarzośtół

ugaszony.

 

 

 

| Dymisja rządu japońskiego.
"LONDYN. (Pat). Gabinet japoń- ny wiceminister skarbu i inne osoby,  POTzAdzeniaDyrektorjum kraju Kłaj. czmy — dyrektor Biura Statystycz-
a = "kiórą Gża Ain akulėAdi glebowych „pedzkiego otrzymali dymisję wszys- nego kiaju Kłajpedzkiego radca kra-ski podał się ćo dymisji, którą cesarz

|uzyskaiy korzyści materjalne.
dal giełdowy, w który jest wmiesza-
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POSIEDZENIE GABINETU
RZESZY.

BERLIN. (Pat), Dziś odbyło się
|posiedzenie gabinetu Rzeszy. Na
posiedzeniu tem kanclerz Hitler
„przestawił szczegółowo akcję  tłu-
|mienia spisku Roehma, zaznaczając,
że natychmiastowe i stanowcze
działanie było konieczne, w prze-
ciwnyn. bowieni razie groziło nie-
bezpieczeństwo rozruchów.

Następnie minister Reichswehry
gen. Biomberg złożył kanclerzowi w
imieniu rządu Rzeszy ; armji po-
dziękowanie za zdecydowane i od-
ważne wystąpienie, przez co uchro-
nił on naród niemiecki od wojny do-
mowej.

Zkclei gabinet ucnwalił różne
ustawy m. in. ustawę o zarządze-
niach obrony koniecznej państwa,
Ustawa składa się z jednego arty-
kułu, który opiewa: zarządzenia
przeprowadzone w dniu 30 czerwca
oraz 1 1 2 lipca rb., celem  stłumie-
nia zamachu zdrady stanu i zdrady
kraju, są — jako obrona konieczna
państwa — zgodne z prawem.
Mister sprawiedliwości Rzeszy

Guertner oświadczył, ze zarządze-
nia obrony koniecznej podjęte bez-
pośrednio przed wybuchem akcji,
która miała charasier zdrady stanu,
obowiązuje nietylko jako ustawa
lecz jako nakaz.

Gabinet uchwalił również zmianę
ustawy 0 zakezpieczeniu jedności
między partją narodowo - socjali-
styczną a państwem, Na podstawie
nowej ustawy szeł sztabu $. ше
będzie w przyszłości członkiem ga-
binetu Rzeszy, jak to było dotych-
czas. ,

Uchwalono również ustawę
zmien'ającą ordynację wyborczą. W
przyszłości poseł do Reichstagu
straci swój mandat w chwili wystą-
pienia lub wykluczenia go z pariji
narodowo socjalistycznej,

VON PAPEN ZWOLNIONY
Z ARESZTU.

PARYŻ. (Pat).. Agencja Havasa
donosi z Berlina, „że wicekanclerz
von. Papen bedzie dziś wieczorem
zwolmiony z aresztu domowego i że
jutro udaje się do siedziby Hiuden-
burga w Neducck.

DYMISJA PAPENA,
LONDYN, (Pat). Agencja Reute-

ra donosi z Be:iina, że wicekanclerz
von Papen złożył swoją dymisję na
dzisiejszem posiedzeniu gabinetu.
Dymisja ta jednak dotychczas
nie została przyjęta.

KONFERENCJA HITLERA
Z HINDENBURGIEM,

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra donosi z Beriina, że w godzinach
wieczornych kanclerz Hitler odbył
konierencję z prezydentem Hinden-
burgiem w Neudeck, W. czasie tej
konferencji Hitler złożył prezydento

 

wi  Himdenburgowi wyczerpujące:
sprawozdanie o akcji przeciwko
zdradom stanu ' kraju. Prezydent
Hindenburg osobiście wyraził kan-
clerzowi swoje podziękowanie za
zdecydowane postępowanie, dzięki
któremu naroduwi niemieckiemu za-
oszczędzono roz!'ewu krwi a ojczyź-
nie ciężkich wstrząśnień. |
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DRUKARNIA

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia aflsze
okólniki plakaty, bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1.TEL. 12-44,

bė iiDDDAA)

RYGA. Jak podaje Elta, z roz-

cy trzej Nacze!nicy Powiatów kraju
Kłajpedzkiego. Na ich miejsce: za-
mianowano nowych Naczelników
Powiatów: na: stanowisko kłajpedz-
kiego Naczelnika Powiatu został
wyznaczony b. prezes Dyrektorjum
kraju Klajpedzkiego i b. członek Dyrektorjum radca kraju Jen Toli-
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Cena „numeru 20, gr.

Nr 107% |

 

  
  

   

KONIEC TERORU.
BERLIN. (Pat), Kanclerz Hitler

wydał dziś w pożudnie następujący
rozkaz: zarządzenia mające na celu

likwidację rewolucji Roehma zosta-
ły w dniu 1/7 dcprowadzone do koń-
ca. Kto w przebiegu dalszej akcji
dopuści się na własną rękę czynu
śwałtownego, zostanie oddany do
ukarania sądowi zwyczajnemu.

UDZIAŁ FRITSCHA w REWOLCIE
PARYŻ. (Pat). „L'Intransigeant"

zamieszcza wywiad z przywódcą
socjal-demokratęw niemieckich w
zagiębiu Saary, który utrzymuje, że
po obaleniu Hitlera na czele rządu
miał stanąć sze! sztabu generalnego
Reichswehry Fritsch a gen. Schlei-
cher miał zostać ministrem Reichs-
wehry. Według Brauna Hitler nie
będzie miał odwagi atakować gene-
rała von Fritschą —

RZYM. (Patj Rozeszła się

|wane zostały prace komisji miesza-

,, PARYŻ. (Pat) Agencja Sued-Est
donosi z Tirany, że oficjalny komu-
„tikai potwierdza odjazd eskadry
włoskiej z Durazzo. Od kilku dni
poseł włoski'w Tiranie usiłował na-

 
|

zagranicą 8 zł.

PRASOWEGO S. A.
BERLIN. (Poi), Szef biura praso-

wego partji narodowo - socjalistycz-
nej komunikuje że w porozumieniu
z szefem sztabu S. A, Luetzem urząd
prasowy dowództwa S. A. zostaje
niezwłocznie rozwiązany, a sprawy
ieżo przechodzą pod bezpośredni
zarząd  partji narodowo - socjali-
stycznej.

TAJEMNICZY ZGON
DR. KLAUSNERA,

BERLIN. (Pat). Wtorkowa „Ger-
mania' ogłasza wiadomość o śmier-
ci dr. Klausnera, b. dy, w minister-
stwie spraw wcwnętrzaychRzeszy 1
prezesa akcji Katolickiej na obsza-
rze Niemiec. Według nekrologu, da-
nego przez rodzinę, zgon nastąpił
nagle w dniu 30 czerwca r. b.

Przerwanie prac komisji konkordatowej.
: tu nej, która obradowała nad stosowa-pogłoska, że w związku z ostatniemi niem konkordatu między Niemcami

wydarzeniami w Niemczech przer- a Watykanem.

ABSS Oi CT IE T TISI ZBAWI

Eskadra włoska na wodach albańskich!
cią wszystkich szkół włoskich i po-
nownego zaangażowania nauczycieli
włoskich, wydania z powrotem po-|
zwolenia dla nusj; wojskowej i po-

 

nowne zaangażcwanie włoskich in-
struktorów dla armji albańskiej,
zwrot Włochon: wszysikich ciężkich
armat zmontowanych bądź niezmon-
towanych,  wreśzcie formalnego
przyrzeczenią Albanji, że nie przy-
stąpi do paktu bałkańskiego. Albań-
ski minister spraw zagr. ograniczył
się do oświadczenia, ze odpłynięcie

wiązać rokowania z rządem albań-
skim w celu ostatecznego załatwie- |
nia obsługi pożyczki włoskiej, Al-|
bański minister spraw zagr. odpo-
wiedział jednak, że rząd albański
gotów jest rokować tylko wtedy,
gdy flota włoska opuści wody al-
bańskie. Poseł włoski powrócił do
tej kwestji 20/6 i domagał się oprócz
obsługi pożyczki włoskiej wykona-
nia przez rząd albański m. in.: otwar

Irnedenta niemiecka w kraju
kłajpedzkim.

Jak już donosiliśmy, władze auto-
nomiczne Kłajpedy na czele z preze-
sem dyrektorjaiu Schreiberem zosta
ły na skutek zarządzenia centralne-
$o rządu litewskiego zamknięte, O-
becnie litewska ajencja urzędowa
„Elta podaje ziekawe szczegóły o
akcji niemieckiej w kraju Kiejpedz-
kim, kióre były przyczyną zmian na
kierowniczych stanowiskach w Klaj-
pedzie,

Prezcs dyrekiorjatu Schreiber z0-
stał — jak poduje „Eita“ usuniety 2
powodu popierania ruchu narodowo-
socjalistysznego w kraju Kłajpedz-
kim mimo wielokrotne ostrzeżenia
gubernatora, co wyraźnie skierowa-
nem było przeciw suwerenności Lit-
wy i świadczyłc o dążeniach do o-
derwania przer:ocą kraju Kłajpedz-

qua non rozpoczęcia rokowań,

 

emisarjusze i miały one na celu oder
wanie kraju Kłajpedzkiego od Litwy.
W tym celu na podstawach wojsko-
wych organizowano oddziały sztur-
mowe, :

Do krzewienia ruchu szeroko u-
żywano przekupstwa mieszkańców i
innych środków presji ekonomicznej.

Organy sądowe Republiki Litew-
skiej wytoczyła sprawę karną. Gdy
dochodzenie zostanie zakończone
sprawa zostanie przekazana dla roz-
trzygnięcia odpowiedniemu państwo
wemu sądowi.

Ale już obecnie jest jasnem, że
organy autonomiczne nietylko nie
odseparowały się od czynów tych
organizacji i nietylko nie podjęły od- 

| werenności Litwy, usunął p. Schrei-

A. ZWIERZYNSKIEGO|"3; gaje" Ela:

 

Zlitewszczenie administracji
kraju kłajpedzkiego.

Telefonem od własazgo korespondenta.

powiednich zarządzeń przeciw temu
ruchowi, lecz wręcz przeciwnie ruch
ten aprobowały. Niektorzy z szefów
organów autonomicznych namówili
podlegiych im urzędników, aby przy
stąpili do pomienionych organizacje.
Przeszio połowa urzędników pomie-
nionych organów była zapisana na
członków pomienionych organizacji,
Byli wśród nich urzędnicy policyjni,
w tem również naczelnicy policji, u-!
rzędnicy administracji leśnej i sę-
dziowie.

Ruch narodowo - socjalistyczny

kiego od Litwy
Ponieważ z takiego postępowania

p. Schieibera powstało niebezpie-
czeństwo dla nietylkalności Litwy,
gubernator kraju Kłajpedzkiego, nie
mając mnych środków ochrony su-

bera ze stanowiska prezesa Dyrek-
torjum

Nawiązując do tej wiadomości

Na wiosnę 1933 r, zostały utwo-
rzone w kraju Kłajpedzkim 2 organi-
zacje polityczne. Christlich Soziali-1
stische Arbeitsyemeinschaft" (CSA)jporwał nawet samo Dyrektorjum.
oraz  Socjalisti.che _ Volksgemein-| Ustalono, że członek Dyrektorjum
schaft (Sovog). Obie organizacje|Otto Sziegaud był zapisany w orga-
tworzono, wzottjąc się na partji na- |nizacj, „Sovog”*. W! większości szkół
rodowo-socjalistycznej obcego pań-|wychowywano młodzież w duchu
stwa, kierowal: niemi zagraniczni |antypaństwowym i antynarodowym.

W, niektórych szkołach zorgunizowa
no oddziały szturmowe.

Mimo żądania śubernatora kraju
Klajpeuzkiego, prezes Dyrektorium
dr. Shreiber nie zakazał działalnoś-
ci aatypaństwowych organizacji i
nie podjął żadnych zarządzeń niety|-
ko przeciw urzędnikom organów au-
tonomicznych, którzy zapisani byli w
tych organizacjach, ale nawet prze-
ciw urzędnikom oskarżonym o zdra
dę stanu.

Nie mając innych środków dla
ochrony suwerenności państwa. gu-

 

szus, Naczelnika Powiatu Szyłokar-

ju Mickus i Pogiegiowskiego Naczel-
„nika Powiatu —- b. członek .Dyrek-
torjum i b. pogiegiowski Naczelnik
Powiatu radca hraju Vongenhras. Na
stanowisko dyrektora Biura Staty-
stycznego kraja Kłajpedzkiego  za*|bernator był zmuszony do złożenia
mianowano radcę kraju i b. dyrekto- |dr. Schreibera ? urzędu.
ra policji Tołejkisa. | s

 
 

włoskiej iloty jest warunkiem sine'

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr.. 20187.

LDP|

Po stłumieniu rewolty @ Niemczech.
ROZWIĄZANIE URZĘDU |

SETNA ROCZNICA
PIUSA X.

Paryż, 2 lipca KAP, Przyłączając
się do inicjatywy arcybiskupa Tre-
viso w sprawie uczczenia setnej rocz
nicy: urodzin Piusa X, arcybiskup Pa-
|ryża,kardynał Verdier zaproponował
| wzniesienie w Riese, miejscu urodze
nia świątobliwego Papieża muzeum,
poświęconego jego pamięci. Równo-
cześn'e kardynał Verdier zwrócił się
do duchowieństwa i wiernych swej
diecezji z apelem w sprawie groma-
dzenia pamiątek po wielkim autorze
encykliki o moderniźmie,

LIST PASIERSKI |
przeciwko neopogaństwu.
Berlin, 2 lipca KAP, Wczoraj we

wszystkich kościołach całej Rzeszy
odczytany został z kazalnic wspólny
list pasterski Episkopatu niemieckie
$o, wydany w wyniku ostatniej kon-
terencji biskupów w Fuldzie, która
odbyia się w początkach czerwca.
Ważny ten dokument, datowany 7$g0
czerwca, zawiera uroczysty protest
przeciwko propagandzie błędów ne-
opogańistwa, ostrzega wiernych
przed szczegółowo i konkretnie wy-
mienionemi niebezpieczeństwami i
wzywa całe sptieczeństwo niemiec-
kie do obrony  ódziedziczonej po
przodkach wiary i moralności chrze-
ścijańskiej, 
R: GIZA. TANSE SAK5

Niemieckie rokowanla
w sprawie konkordatu.s
Berlin, 2 lipca KAP. Oficjalna a-

gencja „Deutsche Nachrichtenbu-
reau' komunikuje: Między rządem
Rzeszy i przedstawicielami narodo-
wej partji socjalistycznej z jednej
"strony a reprezentantami Episkopa-
tu niemieckiego z drugiej odbyły się
rokowanią w sprawie wykonania ar-
tykułu 31-go konkordatuz Rzeszą.
Rokowania, przeniknięte silną wolą
usunięcia istniejących nieporozu-
mień i pragnieniem pracy dla dobra
społeczności niemieckiej, przyniosły
zadawalające rezultaty. :

Przedstawiciele Episkopatu — п1е-

 

'|mieckieżo byli przyjęci przez kan-
clerza Rzeszy na specjalnej audjen-
cji. Rownież i ta rozmowa była na-
cechowana szczerem dążeniem do
harmonijnej współpracy państwa z
Kościołem. Na ustalonej tu podsta-
wie wydane zostaną prawdopodob-
nie w najbliższym czasie postanowie
nią o stowarzyszeniach, od których
można będzie oczekiwać uspokoje-
nia w tej dziedzinie.

406 miljonów katoli-
ków.

Dotychczas - przyjmowano  po*
wszechnie okragłą cyfrę katolików,
która wahała się pomiędzy 350 a 360
miljonów katoliców. Obecnie jeden
z uczonych wiedeńskich ustalił ogól-
ną cyfrę katoików na świecie na
406 miljonėw, ! zn. 20 proc. całej
ludzkości.

Do Chrystusa przyznaje się 780
miljonów t. zn. 38 proc. wszystkich
mieszkańców kuli ziemskiej, Ogrom-
nie interesującem jest porównanie
cyfr, oznaczających postępy katoli-
cyzmu w dziejsch. I tak: za czasów
Karola Wielkiego liczono 40 miljo-
nów chrześcijan t. zn. 16 proc. mie-
szkańców ziemi Bezpośrednio przed
reformacją Lutra było mniej więcej
100 miijonów chrześcijan, t. zn. 22
pioc. iudzkości W roku 1900 obli-
czano na 1568 miljonów  mieszkań-
ców ziemi 17 p.oc. katolików, t. zn.
260 miljonów d»sz. Olbizymi sukces
lat ostatnich jest. zasiugą świetnie
rozbudowanej pracy misyj kato-
lickich. Bir

 

Wiadomošci
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.

** Zmarł w Hadze książę-małżo-
nek holenderski.  Cierpiał on na
chorobę serca i w ubiegły czwartek
dostał ataku. Następczyni tronu ba
wiąca w Londynie wraca do Hagi.

** Prasa londyńska zamieszcza
depeszę z Amsterdamu, wedle któ:
rej były kronpiync niemiecki przy*
był do Doorn, siedziby b. cesarza
Wilhelma II. -

** Eskadra samolotów litewskich,

towała z lotniska Croydon udając
się w dalszą drogę do Paryża, * 2 
  odbywająca lot po Europie, wystar- |
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Krwawe wypadki, które się ro-

zegrały ostatnio w Niemczech wy-

wariy w całymi świecie wstrząsają-

ce wrażenia. Szczególnie silne wra-

żenie wywarły w rządzie niebywałe

metody, jakiena się posługiwai Hi

tler w: celu stłumienia rewolty.
Metody te spotkały się z oburze-

niem w prasie europejskiej i amery-

kańskiej.
Szczególnie ostro występuje pra-

sa francuska. „Times'” pisze, że we

wszystkich stolicach europejskich

panuje przekonanie, iż krwawa łuna

masakry niemieckiej musi wywołać

krzyk zgrozy w całym świecie cywi-

lizowanym. „Istnieją procedury i

represje, istnieją sposoby represji—

pisze wielki organ paryski — któ-

rych sumienie narodów nie potrafi

nikomu darować”, To tež „Times“
wzywa zdrowe organizmy rodziny

europejskiej, a w pierwszym rzędzie

Francję, Włochy i Angiję, by czuwa-

ły nad swemi granicami i ratowały

to, co pozostało jeszcze ze wspólne-

go dorobku cywilizacji zachodniej.
Bernus w „Jcurnal des Dėbats“
wzdryga się przed metodą tępienia
nietylko przeciwników politycznych,
lecz i przyjaciė! rozstrzeliwanych
bez sądów i świadków”. Tak samo
Bainville w „Libertė“ przypomina
Hitlerowi: że gdy dojdzie do władzy,
głowy będą padały. Otóż Hitler do-
szedł już do tego stadjum władzy —
dodaje Bainville — i padają głowy
szermierzy jego własnej ideologji“.
„Agence Economique et Financiere'"
podkreśla, że iest zdarzeniem bez
precedensu w kistorji państwa cywi-
lizowanego, aby ktoś w jednej oso-
bie mógł wykowywać wyroki śmierci
i w jednej osokie sprawować władzę
równocześnie ustawodawczą, wyko-
nawczą i sądową.

Prasa wied :iska porównuje me-
'tody Hitlera do metod amerykań-
skich gangsterów. Jest czemś do-
tychczas niebywałem — pisze „Die
Stunde'* — by rząd wymierzał sobie
sam sprawiedliwość bez wyroków i
bez dochodzenia i by rozkazał przed
stawicielom władzy wykonawczej
rozstrzygać beż żadnych formalno-
ści o życiu ; śmierci obywateli. Na-
wet w najkrwawszej rewolucji wła-
dze nie deptały tak bezceremonjal-
nie prymitywnych praw, jak to czy-
mi Hitler i dlatego słuszność mają ci,
którzy twierdzą, że kanclerz Hitler
wprowadził metody, właściwe ame-
rykańskim gangsterom.

Wiedeńska „Sonn und Montag
Zeitung” przewiduje ciężkie dla
Niemiec i dla Hitlera skutki tego,
co się obecnie stało, Zdaniem tego

pisma wbrew temu — co stwierdza-
ją niemieckie kumunikaty urzędowe,

jest syluacja Hitlera bez wyjścia.

"Aby zdobyć jakiś kredyt zagranicz-

' ny, bez którego Niemcy się nie obej-
dą, musiał Hitler zwaiczać radykal-

|ny prąd w prasie stronnictwa 1 szu-

| kał oparcia o xapitał i wieli prze-

| mysł, aie w każdym razie nie opiera

się on już na masach i nie jest wy-

kładnkiem wol: ludności. Zagranica

widzi ten stan rzeczy i dlatego woli

ona mieć do czynienia z rządem na-

prawdę zachowawczym, a nie z po-
litykiem, który stracił już oparcie o

masy, a nie zdobył jeszcze zaufania

czynników koaserwatywnych. Al-

ternatywa, przed którą stanęły

Niemcy, jest następująca: Albo ma-

ją one do wyboru odzyskania zaufa-

nia świata bez Hitlera, albo zatrzy-

manie Hitlera bez zaufania między-

narodowego, Sytuacja wikła się

jeszcze przez zliorobę Hindenburga,

z którego rychłą śmiercią liczą się

obecnie dyplomaci. Również an-

gielskie koła oficjalne, prasa 1

opinja publiczna przyjęły z  obu-

rzeniem grozy i z pogardą wiadomo-

lści, które od soboty południa nad-
Ichodzity z różnych osrodków Nie-
miec o krwawych masakrach przy-

wódców  pantji narodowo-socjali-

stycznej. Nikt w Anglji nie ma naj-
mniejszej wątpliwości, że masowe

mordowanie niewygodnych dla o-

|becnych rządów ludzi nie da się wy-
j tłumaczyć jakżrś
|kiem. „Morninś

 
Post' uważa, że

Ikrwawa heka'omba Hitlera musi
podważyć zaufanie świata do jego
metod rządzen'a. „Daily Herald“
twierdzi, iż Hitler i Goering zabijają,
by utrzymać się przy władzy, ie
umieją rządzić, ale nie brak im zdol-
ności do zabijania własnych przyja-
ciół.

Niemniejsze oburzenie panuje w
Ameryce. Znany przyjaciel Niemiec
senator Borah oświadczył przedsta-
wicielowi „New York Times", że
ustrój oparty na zbrodniach jest
wyrokiem na utratę władzy i szybką
jej zagładę. Państwo rządzące się
|według recepty Hitlera — pisze no
wojorski „Journal of Commerce“
dostarcza światu niezbitego dowodv,
że jest ono tylko kolosem na gli-
nianych nogach.

Niezależnie od tego, jak dalej
rozwiną się wypadki, jest rzeczą
niewątpliwą, że nowy termin „za-
strzelenie“ nie przynosi zaszczytu
narodowi niemieckiemu,  szczycą-

cemu się swą wysoką cywilizacją
i spotka się z potępieniem całego
świata cywilizowanego.

GŁOSY PRASY POLSKIEJ.
Dramat niemiecki.

Wypadki niemieckie, rzecz pro-
sta, znalazty swoje oświelienie na
łamach prasy polskiej. (W, „Gazecie
Warsz* zabrai głos R. Dmowski,
stwierdzając w artykuie p. t. „Dra-
mat niemiecki* że stłumienie sprzy
siężenia jest jednym z aktów roz-
śrywającego się dramatu niemiec-

kiego. Kewoluca, którą od niedaw-

na zapowiadano w Niemczech, już
się nie odbędzic, jeśli sądzić z do-
tychczasowych wypadków.

„Gdyby to byi bunt, rodzący się z ja-

kiejś wielkiej twórczej idei, nieunikniona

byłaby rozprawa raiędzy dwoma obozami,

któraby przy dzisiejszej psychologji Niem-

ców wiele krwi kosztowała. Bo siły mogły-
by być prawie równe, Wiedząc wszakże, iż

ma przeciw sobie tylko koalicję niezadowo-

lenia, zorganizowaną przez pewną ilość

przebiegłych osobistości, Ilitler i jego naj-
bliżsi postanowili «ałatwić się taniej: usu-

nąć organizatorów i do rozprawy masowej

nie dopuścić. Przy negatywnym często

charakterze buntu, przewidywać można, że
usuniętych nikt nie zastąpi i nikt nie po-

mści, - о)я овоы

Czy jednak można powiedzieć, że Hit-

ier oczyścił sobie drogę do dalszych rzą-

dów i że będą one łatwiejsze, niż dotych-

czas?

Najpotężniejsz,m obecnie wrogiem

wszelkiego rządu jest ten wielki przewrót,

który się odbywa dziś w łonie każdego na-

rodu i kióry usuwa rządom z pod nóg jed-

ną za drugą pods.awy, na których się do-

tychczas rutynicziie opierają. Niemcy są

mniej  rutynistami od innych narodów,

hitlerowcy mniej cd innych Niemców, ale

nie trzeba zapominać, że w życiu Niemiec

o wiele więcej dziś się załamuje, niż w ży-

ciu jakiegokolwiek innego narodu.
Oni sami jeszcze nie widzą jasno swe-

go dramatu, którego nowe akty wkrótce

pewnie zobaczymy. Szkoda, że my, Polacy,

którzy tyle z nimi mamy do czynienia, bar-

dzo powierzchownie pojmujemy ich dzi-

sjejsze położenie.

Tymczasem aki, który się rozegrał w

Niemczech w ciągu dni ostatnich, znów

ich oddalił znacznie od tego, czem w po-

czątku naszego stulecia byli i czem w

przekonaniu wielu Niemców dziś są jeszcze.

Trzecia Rzesza drży w posadach.

Ruch hitlerowski rozbudził w

Niemczech w chwili, gdy dochodził

do władzy, falę entuzjazmu narodo-

wego. Ale popełnił szereg błędów,

które poczyna'ą się mścić.

A więc przywódcy w dalszym

ciągu uprawiali rozhustaną demago-

gję socjalną, nie będąc w stanie za-

spokoić wszysikich dawanych ma-
som obietnic.

Drugiem zarzewiem walk we-
wnętrznych jest dziedzina wyzna-
niowa. brak in religji, do którejby,
tak jak w Polsce, caty naród był głę-
boko przywiązany, Protestantyzm
ulega rozkiadowi i na tle tego roz-
kładu powstały próby tworzenią re-
ligji „rasistowskiej'.

Czynnikiem działającym destruk-
cyjnie jest też przedłuzająca się dyk
tatura partyjna, brak przestrzegania
norm prawnych i samowola władz

prowincjonalnych .
Na takiem tle — jak zaznacza

„Kurjei Pozn.* przyszły znane wy-

padki, stłumienie buntu wiadomemi
metodami i t. d.

Cała ta historja nie rzuca zbyt piękne-

go światła na strorę morainą Partji Naro-

dowo - Socjalistycznej. Zdławienie zaś przy

gotowywanego rokcszu nie oznacza wcale

opanowania piętrzących się trudności we-

wnętrznych.  Mimoto jednak  triumfalne

okrzyki prasy żydowskiej, która zapowiada

już rychły upadek obecnego reżimu w

Niemczech — naszem zdaniem — są mało

uzasadnione "e

Zdaje się natmiast nie ulegać wątpli-

wiści, że ruch hitlerowski stoi przed szere-

giem przemian, Go- których zmuszą go

scharakteryzowane powyżej punkty zapal-

ne w stosunkach wewnętrznych Niemiec.

Dla nas jest to o tyle korzystne, że zaabsor

bowanie energji wiadców Trzeciej Rzeszy

na wewnątrz nie pozwoli im przez czas

pewien na prowadzenie agresywnej i im-

perjalistycznej polityki zewnętrznej, a w

każdym razie stęp: ostrze tej polityki.

"Kto wygrał?

„ABC“ sądzi, że istota i przyczy”
ny wypadków n'emieckich są jeszcze

tajemnicą, wszystko wygląda na ja-

kąś dużą skalę zakrojoną grę. Z czy-

jej strony? Dwóch ludzi zyskało w

całej tej sprawie: premjer pruski
Goering i minister Reichswehry
Blomberg. W ich interesie leżało
osłabienie wpływów brunatnej armji.
To się stało. Niezależnie od powyż-
szego

z wypadków niemieckich wypływa je-
den niewątpliwy wniosek: narodowy socja-
lizm, jako kierunex polityczt:y otrzymał sil-

ny cios, gdyż siłą jego było zogniskowanie

energji mas w ramach jednolitego, „total-

nego” ruchu politycznego. Bez względu na

to, jakie było źródło szczerby, która po-

wstała w gmachu hitieryzmu, jest ona

klęską, którą nielatwo będzie wyleczyć,

choćby nawet wódz ruchu, jako kanclerz

| państwa ugruntował swoje prądy w sposób

najbardziej trwały.

 

rzekomym  spis-| ,

 

„DZIENNIK WILENSKI

UKRAIŃCY i ZYDZI.
(Wywiad z p. M. Rudnicka)

Posianka ukraińska, p. Milena handlu, a tem samem wynikać mu-|

Rudnicka, jest osobą bardzo czyn-
ną. Jak wiado130, często wyjeżdża
zagranicę ma różne zjazdy, bierze
udział w skargach składanych przez
ukrainców w Licze Narodówit. p.

Ostatnio, jak już informowaliśmy,
organizowała kongres kobiet ukraiń-
skich w Stanisławowie.

Lwowski żydowski „Der  Naje
Morżen' w związku z tym kongre-
sem zamieszcza wywiad z p. Rud-
nicką.

Na pytanie korespondenta, co —
zdaniem p. Rudnickiej — doprowa-
dziło do tak naprężonych ostatnio
stosunków między Ukraińcami a ży-
dami w Małepolsce Wschodniej,
odpowiedziała:
— Ukraińcy we Wschodniej Ga-

licji uważają żydów za żywioł, który
dopomaga do polonizacji ukraiń-
skich miast i dlutego Ukraińcy uwa-
żają żydów za bardzo szkodliwych.
Z drugiej znów strony uważają ży-
dzi, iż Ulkraińcy, którzy otwierają
sobie sklepy, kooperatywy i inne
przedsiębiorstw:., czynią to wyłącz-
nie dla wyparcia żydów ze zdoby-
tych piacówek żospodarczych w Ga-
licji Wschodniej. Jest to mniemanie ,
fałszywe, bowiem Ukraińcy nie czy-.
nią tego, aby zaszkodzić żydom, lecz
poto, by sobie pomóc.

Ostatnio byi. Ukraińcy usuwani
i są nadal usuwani ze wszystkich
urzędów. To t«ż muszą brać się do

„Moment“ streszcza  „między-

narodowy program aryjski”, wysu-

nięty ostatnio przez ieoretyka za-

gadnienia żydowskiego w Niemczech

dr. Juijusza Streichera. Na podsta-
wie tego programu

„wszystkie usiawy aryjskie, istniejące

w Niemczech, winny. być rozciągnęte na

wszystke dziedziny życia we wszystkich

krajach .

Żydzi chrzczeni wmni być od-
separowani od wpływu na otoczenie
aryjskie:

„Muszą być ogloszone nazwska wszyst-

kich wychrzczonyca żydów, oraz tych, któ

>GWFVGloWDDTRGOBELR CBTRGRA

«Legion Młodych»
werbuje „senjerów".

„Czas”* zamieszcza artykuł p. t.

„Nowy skandal z Legionu Młodych”,

w którym m. in. czytamy:
„Legjon Młcdych zajął się ostąt-

nio werbowaniem senjoratu, Bazdzo
to naturalne, a nawet chwalebne.
Legjon Młodych uważa, że senjorzy
powinni składać perjodyczne ofiary

na rzecz organizacji. l znowuż nic

normalniejszego Skandai zaczyna

się dopiero z chwilą, gdy się przypa-
trzymy metodom „akwizacji' senjo-
ratu,

Do urzędów rozesłano listy z
prośbą (czy poleceniem?) wciągnię-

cia urzędników na listę senjorów. W

każdymi urzędzie jesi zawsze paru

strachajłów lizusów czy karjerowi-

czów, którzy gorliwością i ultraloja-

lizmem mają nadzieję zwrócenia na
siebie uwagi przełożonych. Obcho-
dzą oni urzędników, od: szefów po-
cząwszy: składka wynosi 1 zł. mie-

sięcznie, ale zaleca się więcej, zło-

tówika to dla woźnego, już referenci
„powinni* dekiarować 3 lub 5 zł.
miesięcznie, wyżsi urzędnicy 10 czy
15 zł, Wobec „nieentuzjastow“ uży-
wa się znanych metod zastraszenia,

nacisku i szantażu, tak dosadnie

opisanych w pamiętnej mowie p. Pry

stora:
idei", to' „piłsudczycy”, przecież
„rząd ich popiera"... jeśli pan odmó-
wi, to pan się naraża na przykre
konsekwencje” — „można wyle-
cieć' ild. Znany repertuar. :

I biedni urzędnicy deklarują, pła-
cą. Znamy jeden wielki urząd, w
którym pracuje kilkuset urzędników
gdzie wszyscy ikryptoeńdecy, socja-
liści etc. z ciężkim sercem i uprzej-
mem siowem nałożyli na siebie ten
nowy, o pomistę do nieba wołający
podatek, i gdzie tylko jeden jedyny
urzędnik — korserwatysta miał od-
wagę odmówić: niech mnie wyleją,
mówił, ale ja na ten Legjon nie dam
ani grosza.

„Czas'* uważa sprawę za zasadni-
czą. Sądzi, że nie należy obciążać
pensyj urzędniczych nawet na Czer-
wony Krzyż, na Lopp, na budowę

floty, a cóż dopiero mówić o „Legjo-
nie Młodych'* — organizacji szko-

dliwej, znienawidzonej szczególnie

przez; urzędników i t. d.
MW zakończeniu ,Czas*” pisze:
„Dochodzą ćo nas wieści, że rów"

nież wśród sfer gospodarczych po-
szukuje się „seniorow“ i to przy ро-

mocy metod nader zbliżonych do
metod akwizycji ogłoszeń, tak do-

sadnie potępionych przez... sąd par-
tyjny Legjonu Młodych. Chyba „ak-
wizycja” senjorów podlega tymże

prawom, co akwizycja ogłoszeń.

Dość już tych metod, tych obycza-
jów i tej demoralizacji. 4

Szanuj grosz publiczny! Szanuj
grosz urzędniczy! Jak z temi zba-

wiennemi zasadami można pogodzić

obciążenie ludności świadczeniami

na rzecz Legjoau Młodych — tego
nie rozumiemy I dlaczego się tole-
ruje robotę i rnetody, które tylko

wywołują fermenty wśród urzędni-
ków i pomagają opozycji — tego nie
rozumiemy również”.

'szą konflikty między obydwu bliski-

'mi i oddawna zżytymi sąsiadami, bo-

'wiem jedni działają na szkodę dru-

! gich.

 

a przecież to „spadkobiercy |.

 

A -— po trzecie — wydarzenia w
Niemczech nie pozostały bez wpły-

wu na młodzież ukraińską. Wzmożo-

ny ostatnio prąd antysemicki ogar-
nął częściowo i młodzież uk. aińską.

Są to jednak zeczy, klóre można

naprawić. Wszystko zależy od przy-

wódców obydwu narodowości, któ-

rzy bezwarunkowo powinni rozmó-

wić się, a dobre wyniki nie są wy-

kluczone.
Kongres obecny nie zajmuje żad-

nego stanowiska. w sprawie żydow-

skiej, bowiem nie my jesteśmy do

tego powołane Dla tej sprawy są u

nas odpowiedni ludzie, którzy zaj-
mują się tą bolesną dla żydów, jak
również dla nas kwestją już od dłuż-
szego czasu.

Żapytana o stanowisko kongresu
w sprawie ugody, ostatnio tak bar-
dzo aktualnej, odpowiedziała pos.
Rudnicka, że kongres nie zajmował
się wogóle tą sprawą, a ona sama nie
chce obecnie "a tak wysoce poli-
tyczne pytanie odpowiadać, ponie-
waż zobowiązała się nie udzielać
politycznych wywiadów. Przyrzekła
natomiast poinformować  korespon-
denta o tej sprawie listownie z War-
szawy, gdyż te:az, jako organizator-
ka kongresu, uczynić lego nie może.

Program <caryjskiej międzynarodówki».
rzy zmienili swoje nazwiska, i wszystkich
osób, mających w sobie krew żydowską.

Żydom musi być zabronione posiłkowanie

się aryjskiemi nazwiskami. We wszystkich

krajach musi być prowadzony spis żydów,

zamieszsałych w. kraju, s podaniem ich

działalności publicznej, kulturalnej i eko-

nomicznej,

Aby utrudnić żydom pasorzyto-
wanie na otoczeniu, winni oni być
skupieni w. pewnych ośrodkach:

„Należy wprowadzić z powrotem

ghetto żydowskie we wszystkich krajach,

zastosować bezwzględny bojkot żydów”.

Żydzi muszą być odsunięci od
wpływu na kuliurę narodów aryj-
skich:

„Należy wprowadzić kontrolę nad pra-
są, radiem, agentirami prasowemi i wy-

dawniciwami ksiąžkowemi“.

Żydom muszą być cofnięte pra-
wa:

„w dziedzinach: politycznej, społecznej
i ekonomicznej we wszystk'ch krajach aryj-

skich. Osoby, pochodzące od żydów do
czwartego pokolenia, winny być ograniczo-

"ne w swoich prawach cywiinych”,

Żydowskie organizacje pomocni-
cze muszą być rozwiązane:

„Należy rozwiązać loże masońskie".

Trzeba zniesć rozproszenie ży-
dowskie. W tym celu trzeba żydów
skupić, jak każdy inny naród, na od-
rębnem terytorium:

„Należy wyszukać dla nich kraj, gdzie-
by można było żydów przesiedlić i stwo-
rzyć tam państwo żydowskie pod nadzo-
rem aryjskim. Naistosowniejszym terenem

byłby Madagaskar. Palestyna jest za mała,

oby wyiworzyć tam państwo żydowskie”.

Dr. Jul, Streicher oblicza
„ilość żydów na całym świecie, włą-

czając zarówno pizechrztów, pół-żydówi

„žydowskich“ wolnomyślicieli, na 30 miljo-
nów ludzi i dlatego uważa, że Palestyna

jest za mała”,

Słowem, międzynarodówka aryj-
ska dąży do wytworzenia dla żydów
takich warunków bytu, jakie posia-
da reszta narodów.

Narod „wybrany”, 4 za nim jego
agenci w łonie narodów rdzennych,
uważają ten prośram za „barbarzyń-
stwo”.

 

Nieistniejący kierow-
„Mik

Z obozu w Berezie Kartuskiej,
Kiika dzienn'ków warszawskich

podało wiadomość o powierzeniu
„podinspektorowi Szełerowi z Ko-
mendy Głównej Policji Państwowej”
stanowiska kierownika obozu izola-
cyjnego w Bereę:ie Kartuskiej,

Ajencję „Istra” informują, iż w
spisach oficerów policji państwowej
polskiej podinspektor Szefer wogóle
nie figuruje.

Kierownik cbozu izolacyjnego w
Berezie Kartuskiej nie jest dotąd
wyznaczony,

ty laponja wytrzyma większą wojnę?
Spotkanie, do którego doszło po-

między japońskim ministrem spraw
zagranicznych Hiroią a sowieckim
posłen, w Tokio Jurenjewem dnia 16
czerwca b.r. przeszło w prasie euro
pejskie, niemal bez echa. Rozmowy
pomiędzy przejstawicielem Japonji
a Rosji sowieckiej trwały pięć go-
dzin i przyczyniły się doznacznego
złagodzenia napięcia pomiędzy temi
państwami.

Jurenjew otwarcie oświadczył,
że ZSSR nie życzy sobie wojny. Hi-
rota zapewnił, że rząd Mandżuko
zgodzi na nowe ustępstwa i że zno-
wu zagajona zostanie rosyjsko-man-
dżursko-chińska konferencja. Spot-
'kanie przyniosło pewne wyjaśnienie
w stosunkach iapońsko-sowieckich.

Z drugiej jednak strony przecież
mówi się o nieuniknionej wojnie ro-
syjsko-japońskicj. Hirota dotknął te-
$o drastycznego tematu wskazaniem
na to, że rosyjskie wiadomości o nie.
uniknionej wojnie są przygotowa-
niem opinji purlicznej do tej ewen-
tualności.  Drastyczność dzisie'szej
sytuaucji polega na tem, że obi:
strony žyczą sobie pokoju, ale prze-
ciež niuszą przygotować opinję pu-
biiczną do wojny. Dlatego sowieckie
pisma codzienne przynoszą wiado-
mości o zbrojeriach „apońskich, a
japońska agenca Rengo codziennie
rozpowszechnia po świecie wiado-
mości o zbrojer:iach Rosji,

Rosja sowiecka nie chce wojny,
ponieważ wojn': zachwiałaby drugą
piatiletkę i znieweczylaby wyniki
piateletki pierwszej. Sam Stalin
wsikazy wał na to, że ogólna produk-
cja pierwszej piztiletki doznała sześ-
cioprocentowej szkody, dlatego, że
fabryki dostosowano do celów wo-
jennych. Sześć procent oznacza 6
miljariów rubli, a więc więcej, ani-

,żeli wynosi woienny budżet Rosji.
|Japonja nie życzy sobie wojny dla-
„tego, że wie, iż dłuższej wojny pro-
,wadzić nie może z przyczyn natury
| gospodarczej. Niezdolność do prowa
dzenia wojny laponja chce pokryć

, zbrojeniami. Tu i tam liczy na szybki
cios.

MW Japonji panuje  konjunktura
wojenno - inflacyjna. Przemysł roz-

produkowano 4,275.000 ton cemen-
tu, w roku 1933 już 4,787.000. ton po-
trzebnych dla wybudowania dróg
strategicznych w Mandżurji, Wyrób
siarczanych i amoniakowych prepa-
ratów został pctrojony. Podwojona
została produkcja żelaza lanego W
przemyśle wojennym inwestuje się
ogromne kapitały. Środki na te in-
westycje płyną z emisji banknotów i
inflancji kredytowej. Wewnętrzne

USB WIZYCIEYATO KORWET ORTPOROCAWRENEA Si

Newa afera Ciunkie-
wiczowej.

Donosiliśmy niedawno o areszto-
waniu w Gdyni głośnej Marji Ciun-
kiewiczowej w związku z nowemi
jej przedsięwzięciami,

Jak się okazuje, policja przepro-
wadzając aresztowanie Ciunkiewi-
czowej dokonała w jej mieszkaniu
dokładnej rewizji, Wynik tej rewizji
był nieoczekiwany, a zarazem do-
starczył niezwykle sensacyjnych
szczegolėw. Zoaleziono bowiem u
niej kilkanaście rzeczy, które były
„ubezpieczone i które figurowały w
spisie, jako skradzione, :

| Nie ulega też już teraz żadnej
wątpliwości, że kradzież była przez
,oszukańczą ex - przyjaciółkę Kras-
sina slingowana celem uzyskania wy
sokiej premji asekuracyjnej. W naj-
bliższych dniach zostanie ona spro-
jwadzona do Krakowa 1 osadzona w
tutejszem więzieniu,

Sądy doraźne
w Polsce.

MW iatach 1931 — 1933 na terenie
całej Polski sądzono w trybie do-
raźnym ogółem 462 osoby.

Skazano łącznie 387 osób, w tem
254 na karę śmierc; oraz 133 na karę

więzienia. Uniewinniono 4 osoby, na

drogę postępowania zwykłego skie-

rowano sprawy 71 osób. Z liczby

skazanych na karę śmierci ułaska-
wiono 95 osób

Na terenie województw central-

nych zapadły 32 wyroki śmierci, we
wschodnich 126, w zachodnich 38,
oraz w województwach południo-
wych 58 wyroków: śmierci.

 

 

 

Lżydzi a nominacja min. Kościałkowskiego.
Popołudniowa „Hajntige Najes” z

dnia 29 czerwca. podając opinję pra-
sy polskiej o nominacji min. Kościał-
kowsliego dowiaduje się również z
kół żydowskich że minister Kościał:|

kowski, który przez dłuższy czas był
| wojewodą białostockim, odnosił się
| zawsze dobrze do żydów i ma libe-,
' ralne poglądy w sprawie żydowskiej.

KITT Ža AiEE

Dwa wyroki-starošcinskie
na legjonistów

W, ub. tygodniu w starostwie kie-
leckiem odbyły się dwie rozprawy
administracyjne o wykroczenia.

IW, pierwszej oskarżen; byli
członkowie „sanacyjnego* ,,Legjo-
nu Młodych, którzy, w stanie pija-
nym wybili butelkami szyby w a
cu ks, biskupa. Sądowy referent
starostwa skazał dwóch  „legjoni-
stów'' na karę po 7 dni aresztu.

I narodowcėw. :

W. drugiej sprawie oskarżonych
było kilkunastu Młodych Str. Nar.
Zarzucano im, że w czasie przeby-
wania przywódców narodowych w
areszcie, wznosili przed komisarja-
tem P. P. okrzyki „Niech żyją naro-
dowcy'. Większość oskarżonych
skazana została na karę po 2 tygod-
nie aresztu i po 20 zł. grzywny.

wija się jednostronnie. W roku 1929] j

pożyczki państwowe i pożyczki miej
skie wzrosły w 1933 o 2,5 miljarda
jen, w roku 1934 pożyczki wzrosną
o dalszy miljard jen. Ogólne wę-
wnętrze zadłużcnie państwowe wy-
nosi 9 miljardów jen. Jest zatem róż-
nica pomiędzy rozwojem przemysłu
a przekapitalizowaniem  przedsię-
biorstw wojenno-przemysłowych.

Dalszą przeszkodą jest różnica
pomiędzy wzrostem produkcji prze-

, mysłowej a stanem rynku wewnętrz-
nego. Japonja zależna ;est od zagra-
|nicznego dowozu surowców i nafty, *
dalej on rynków, na które wywozi
swe fabrykaty. Z powodu tej zależ-
ności cała gospodarka jest chwieina
Wewnętrzny rynek jest nadzwycza'

| wązki 1 wykazuje tendencję dalszego
zwężania. Rolnictwo znajduje się w
takiej sytuacji że praktycznie wy-
piera rolnika z grupy konsumentów
Według urzędowych wyjaśnień, pu-
danych w tegorocznej sesji Izby Wyż
szej, ogólny delicyt japońskiego ro.-
nictwa w 1933 roku dochodził do 803
miljonów jen.
trzymania japońskiego żołnierza by
łyby potrojone. Obecnie koszta u-
trzymania żołnierza wynoszą 40
sens, Jeden i pół miljona żołnierzy w
stanie wojny kosztowałoby w ciąći
jednego roku wojny 3.950 miljonc*
jen, z wydatkami na marynarkę i m-
bilizację przemysłu ogóiem 6.850 mil
jonów jen. Tak oblicza podpułko:w
nik Mori Tekesi, ale obliczenia te
wydają się nieścisłe, gdyż w razie
wojny trzeba liczyć się z kosztar:i
utrzymania dwumiljonowej army.
Można liczyć, że wojna w ciągu jed-
nego roku kosztowałaby Japonję 12
miljardów jen, z czego, biorąc poi
uwagę zależność Japonji od dowozu
surowców, należałoby zapłacić oko-
ło 3 muljardów ien w złocie dla po-
krycia kosztów zamówień zagranicą,
IW drugim roku wojny gospodarcze
możliwości Japonji zmniejszyłyby
sięo połowę, iak, że wydatki na
wojnę  przekraczałyby finansowe
możliwości państwa o 4 miljardy jen.
Drugi rok wojny więc nie może roz-
począć się bez zaciągnięcia wielkiej
pożyczki ze strony Japonji. Widoki
na tę pożyczkę nie są pomyślne dla
aponji ani w Ameryce, ani we Frar

cji, ani w Anglji, ani w Niemczeci..
Jest możliwe, że wojna byłaby

krótka, ale wojna taka pomiędz;
Rosją a Japonją byłaby dla tej o
statniej samobójczą. Według ob“
czeń Bliichera, które znacznie od.
biega. od japońskiego oficjalnego (-
świadczenia, Japonja posiada n.
kontynencie 245,000 żołnierzy, So
wiety wystawiły nie mniejszą armję
Są to cyfry znikome, które nie po-
wiadają, że w wojnie kładzie si;
główny nacisk ra wyposażenie tech
niczne i odpowiednie pociągnięca
strategiczne. Każdy dzień zmienia
sytua:ję mna miekorzyść Japonii.
Wschodni plac boju nie ma uic

japońsko - rosyjskiej wojny. Rosy:
ska przemysłowa baza zaopatrywa
nia przesunęła się na wschód. Bazą
przemysłową nie będzie okręg kużź-
niecki, ale terery pomiędzy Вегеа 1
Chinganem, gdzie znajduje się wę:
giel i metale. Również uralsko-kuź-
niecki kombinat jest obecnie znązz-
nie wzmocniony nową bazą węgic-
wą, której w Europie niktjeszcze
nie poświęcił znaczniejszej uwagi.

Bazy te są dosy ćblizkie dla za-
opatrywania armji w potrzebne ma-
terjały, ale są dosyć odległe, aby je
mogło zniszczyć lotnictwo japońskie.
Rosyjscy lotnicy natomiast z łatwcs-
cią mogą zagrażać bazom japońskim
na kontynencie Całe wybrzeże z
zapleczem może być zajęte p-ze*
wojska japońskie, ale w tej części

; kontynentu nie znajduje się nic wa :-
niejszego. Władywostok jest tak u-
fortyfikowany, że, aby go zdobyć,

| Japonja musiałaby wysłać przyr:ai-
mniej 10 dywizyj, które musiałyby
Władywostok oblegać przez czas
dłuższy. Rosyjska armja może cofać
się w kierunku swych baz operacy;
nych ; tak w nowem wydaniu pow:
tórzyć to, co uczynił kiedyś stary lis
Kutuzow Napoleonowi,

IW. razie cołania się wojska rosy, -
skie posiłkowałyby się kontaktem z
bazami gospodarczemi, podczas, gdy
wojska japońskie oddaiałyby się ul
swych baz. Na tyłach wojsk japoń
skich działałaby oddalona Korea,
wzburzona Mandżurja 1 nieprzyjazne
Chiny. Teorety:znie zatem nie moze
dojść ao wojny wielkiej a do małej
wojny mogłoby dojść dopiero, gdy
Mandżurja będzie uspokojona. Tym:
czasem wzmaża się tam ruch pow-
stańczy, Gorączkowe zbrojenia rzą-
du mandżurskiego, zwłaszcza w. dzie
dzinie lotnictwa i floty rzecznej do
tythczas nie wystarczają dla stłu-
mienia ruchu powstańczego.

ANNA

J. Sanerweia W Rydze.
RYGA. (Pat). Przybył do Rygi

znany dziennikarz francuski redak-
tor zagraniczny gazety „Paris Soir“,
Juljus. Sauerwein. Dziennikarza
francuskiego spotkali na dworcu po-
seł francuski w Rydze i kierownik
z prasawego łotewskiego

 
 Sauerwein od kilku miesięcy
podróżuje naokoło świata,

wspólnego z p!iacemi boju z czasów |
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RONIKA.
-_ Zwolnieni z więzienia.

: \ dniu wczorajszym o godz. 5
po poł, na mocy powziętej również
wczoraj decyzji Sądu Okręgowego,
zwolnieni zostali z więzienia na Łu-
kiszkach pp.: red. Kownacki, Broz-
dowski, Karościak, Pacanowski i
Wardejn (z sekcji Młodych Stron.
Nar.) oraz Pankiewicz i Cholewa
(nar.-rad )

< —

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?

jeszcze w więzieniu
pp.. Łochtin, Ślesickiji Srednicki
(Str. Nar.), Goniewicz i Porański
(nar. rad) oraz narodowi socjaliści
Gliński, Rekść i Sperski.

Wszyscy, jak wiadomo, byli aresz-
towani w nocy z 16 na 17 czerwc:
i początkowo przebyli tydzień w
areszcie centralnym.

Pozostają

 

cent dr. Witold Swida, dyr. Stefan

Pogoda o zachmurzeniu  zmien-| Swietorzecki, ) 1

nem z możliwością przelotnych TURYSTYCZNE.
deszczów.  Temperalura bez więk- — Rumuni w Wilnie, W drugiej
szych zmian. Umiarkowane wiatry
północno-zachodnie i zachodnie,

Dzis w mocy dyżurują następujące
apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.
2-90], sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr.19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
piszek.
 

: Z MIASTA.
—Attachć wojskowy Łotwy w

Wilnie, Do Wilna przybył attachć
wojskowy Łotwy. Gość łotewski
zwiedził miasto i żywo interesował
się historycznemi zabytkami Wilna.

< SPRAWY MIEJSKIE
— Półmiljonowa pożyczka na ro-

boty miejskie, Zarząd miasta w naj-
bliższym czasie ma otrzymać po-
życzkę na prowadzenie robót wodo-
ciągowo- kanalizacyjnych i drogo-|,
wych w mieście. Pożyczka ta bę-
dzie wynosiła z górą pół mil;. zło-
tych. |

SPRAWY SANITARNE. ;

 
połowie bm. przybywa do №ипа
uczna wycieczka z Kumunji, Goście
rumuńscy zwieiszą miasto i okolice,

KOZNE.

— świetny pomysł. Ostatnio u-
kazały się w obiegu zapałki w cenie
5 groszy za pudeiko, rożniące się od
dotychczasowych tylko nieco mniej-
szym kształtem na skutek
jest
uznaniem podkręślić
pomysi Panstw. Monopolu Zapai-
czaneśo, który w swem dążeniu do
przystosowania się do
ciężkich waruuków:
szerokich mas udostępnił nabycie
zapałek za jedyne 5 śr.
Ikupnie kilku papierosów, przez co za
niechany będzie w znacznym stop-
niu utarty a niemiły zwyczaj
bywania przeciiodniów o tak zwany

czego

Należy z
świetny

ono wygodniejsze.
ten

obecnych
materjalnych

już przy

naga-

„ogień',

Teatr | muzyka
— Miejski Teair Letni w ogrodzie po-

 

— Lustracja tar$owisk. Wdniu Bernardyńskim, D:iś o godz, 8 m. 30 wiecz.

wczorajszym na rynkach wileńskich | ukaże się na scenie Teatru Letniego dosko-

przeprowadzono lotną lustrację sa-
nitarną, sporządzając 16 protokułów
karnych sprzelawcom i przekup-
niom artykułów żywnościowych i
nabiału.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Kara administracyjna, Staro-

sta grodzki wileński skazał w try-
bie administracymym na 2.000 zł.
śrzywny z zamianą na 2 miesiące
aresztu Szymona Puntę, właściciele
cegielni przy ul. Mysiej 23 za zło-

nała komedja muzyczna, posiadająca dużo

humoru i werwy p. t. „Moja siostra i ja”

Berra 1 Verneuilla w wykonaniu świetnie
zgranego zespołu, z gościnnym występem

artystów Teatru Bydgoskiego Hank'

Wańskiej i Stanisława Iwańskiego. Orkie-
*tra pod kierownictwem S. Czosnowskiego.
Reżyserja W. Czengerego.

Uwaga! — wszystkie bilety sprzedane.

Jutro o godz. 8.30 wiecz. „Zamknięte

drzwi”
— Najbliższa premjera w Teatrze Let-

śliwe zatrzymanie zarobków robit-
nikom.

Baczność _ kamienicznicy.
Władze wydały zarządzenie czy-
szczenia kominów i przestrzegania
przepisów: pożarowych, gdyż za kaž-
de uchybienie są odpowiedzialni
właściciele domów.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Żastój w przemyśle i handlu.

W ciągu miesiąca mają į czerwca u-  legło likwidacii 19 przedsiębiorstw
przemystowo-handlowych. Na miej-;
sce pow:
wstało nowych około 20 sklepików z
wodą sodową i lodami.

POCZTA i TELEGRAF..
— Źmiany na sieci pocztowo-te-.

legraficznej. Z dniem 31 bm. zwija,
się agencję pocztowo-telegraliczną
Ochonowo, pow. nowogródzkiego,,
woj. nowogródzkiego, a na jej miej-
sce uruchamia się dnia 1 sierpnia
1934 r. pośrednictwo pocztowo-te-
legraficzne o rozszerzonym zakresie
działania. Jako urząd nadzorczy
wyznacza się urząd pocztowo-tele-
graficzny Zdzięcioł.

SPRAWY SZKOLNE.
—Szkoła i Przedszkole „Dziec-

ko Polskie". Stsia Rada Opiekuńcza
szkoły i przedszkola „Dziecko Pol-
skie' podaje do wiadomości rodzi-
ców ' osób zainteresowanych, że ta
zasłużona w Wilnie placówka szkol-
na, założona przez zmarłą nieodża-
łowanej śp. Stefanję Świda, prowa-
dzoną będzie nadal w tym samym
kierunku wychowawczym przy u-
dziale dotychczasowych Jej współ-
racowniczek i pod opieką Stałej

fretka O. Straussa
ażnych przedsiębiorstw po-;

* bitniejszych sił *zespołu.

 ady.
Za Stałą Radę: Alina Bielińska,

* prof. dr. Władysław Jakowicki, do-

nim. W. przygotowaniu świetna i wesoła

farsa Verneuil'a p t, „Musisz sję ze mną
ożenić' z udziałen: artystów sceny kato-

wickiej Z. Barwińzkiej i J. Wasilewskiego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, „Orłow*

po cenach propagaudowych. Występy Jani-

ny Kulczyckiej, Dziś ujrzymy po raz ostatni
cieszącą się wielkiem powodzeniem melo-

dyjną i barwną operetkę Granichstaedtena

„Orłow”,
" — „Bohaterowie”, Jutro grana będzie

raz jeszcze po cenach propagandowych, ob-

fitująca w piękne melodje przemiła ope-

„Bohaterowie z udzia-
łem Janiny Kuluzyckiej na czele najwy-

Ceny  propagan-

dowe. -
— „Paganini* W piątek najbliższy

Teatr „Lutnia* występuje ze wspaniałą
premjerą najpiękn'ejszej operetki Lehara

„Paganini“. Do roli tytułowej pozyskano
znakomitego artysię operowego Radzisła-

| wa Petera. W! roli księżnej wystąpi prima-
l donna teatrów warszawsk'ch, ulubienica

Wilna Janina Kulczycka. Nowe stylowe
kostjumy, piękna 1 bogata wystawa dopeł-

niają elektownej całości. Opracowanie re-

żyserskie M, Domosławsk'ego.

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 4 lipca 1934 1oku.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dziea. por. Roz-
maitości 11.57: Czas. Hejnał. Kom. meteor.
Przegląd prasy. 12.10: Konce-t kameralny
(płyty). Dzien. poł. 13.05,Koncert. Wiadom.
eksport. Giełda roinicza. 16.00: Koncert po-
pularny. 17.00: Program dla dzieci. 17.15:
Pieśni polskie. 17.30: Koncert (płyty). 18.00:
„Książka i wiedza” pog. 18.15: Audycja we-
soła. 18.45: „O ku'turze dnia powszechne-
go” pog. 19.15: Muzyka lekka. Wiadom.
sportowe. Wil. kom. sportowy. Myśli wy-
brane. 20.02: Feljeton aktualny. 20.12: Kon-
cert. Dzien. wieczorny. Trąbka i capstrzyk
z Gdyni Codz. odc. pow. 21.12: Muzyka
lekka. 22.00: „Pojedynek frag. z pow. T.
Łopalew'kiegi „Prowincjusze”. 22.15: Mu-
zyka taneczna. Kom. meteor,

—_DZIENNIK WI

Wczoraj w dalszym ciągu odbywały
się uroczystości marjańskie, W uro-
czystosciach brało udziai niniej u-
czestników, niż dnia poprzedniego,
prawdopodobnie dlatego, że nie do-

„pisała pogoda |
Zrana o godz. 8 J. E. ks. Biskup'

i

i

wygłosił ks, Gramz.

Bramy pod rzewodnictwem ks.'
dyr. Mościckiego wielka pielgrzym-

Po uroczysiem nabożeństwie w
Ostrej Bramie z błogosławieństwem
Najśw. Sakramentem i kazaniem,
które rozpocznie się dziś wieczorem
o godz. 18 w sali Śniadeckich” Uni-
wersytetu zakończony zostanie
Zjazd Marjański okolicznościową a-|
kademją, która rozpocznie się o,
godz. 19.15.

Na program złożą się: Odczyt,
dr. Mieczysława Skrudlika ilustro-
wany obrazami świetinemi pod ty-,
tutem: „Pod znakiem Maryi“. Śpiew
Chėru „Hasto“ pod dyrekcją prof. J.

Ciągnienie dolarówki.
W. dniu 2 bm. w ciągnieniu dolarówki,

główne wygrane padły na następujące nu-
mery:

12.000 dol. na nr. 1147031.
Po 3.000 dol. na n-ry: 1276448 398168.
Po 1000 dol. na n-ry: 250284 694585

483918 585290 716583 1472740 1410693,
Po 500 dol. ra n-ry: 730199 502790

301300 227348 1037531 941594 1099460
1493500 208227 1097570.

Po 100 dolarów na n-ry: 1465007 139481
129793 868123 1493859 31386 207235 57474
520461 1001074 3169 840761 880752 1475934
372472 955968 1352968 1277779 371851 798223
238978 1196400 11/3963 258472 43960 357117
1272769 597790 260292 270404 315572 512013
1040289 1289811 194669 101558 1229590
1053831 1247856 164278 379473 1321053
277212 704382 1309058 481572 498015 238690
1166724 1418458 281322 1305587 1420829
578370 399116 496'44 493775 1440634 337939
1168872 388138 1050783 895328 1039486

562776 64239 1375001 135527 736302 1078765

237872 1282889 497896 1405010 637591.

O ———————

Czwartek, dnia 5 lipca 1934 roku.
6.30. Pieśń. Muzyka. Dzien. por. Roz-

maitości. 11.57: Czas. Hejnał, Kom. meteor.
Przegląd prasy. 12.10: Muzyka operetkowa

(płyty). Dzien. połudn. 13.05: Audycja dla
dzieci, 13,20: „Niemiecka pieśń artystyczna
w rozwoju historycznym* (płyty) Wiado-

mości eksportowe. Giełda rolnicza. 16.00:
Muzyka lekka. 17.15: Recital. 17.35: Kon-
cert. 18.15 słuchowisko. 19.00: „Skrzynka
pocztowa Nr. 303". 19.15. Rec. śpiew, Wia-
domości sportowe Myśli wybrane. Wil,
wiad. kolejowe, 20.12: Muzyka lekka, Dzien.
wieczorny. Transn: z Gdyni, Codz, odc.
pow. 21.12: Wieczór kompozytorskiMicha-
łowskiego. 22.00: „Psychologia ząbojętnie-
nia rel. odczyt. 22.15: Muzyka taneczna.
Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO
Teatr wyobraźni.

W czwartek 5 lipca ze studja warszaw-
skiego transmitowane będą o godz. 18,15
dwa interesujące słuchowiska, a mianow-
vie — Gabriela D'Annunzio „Sen“ orazZa- |
polskiej „Na służbie w mieście'. Audycję|
poprzedzi słowo wstępne Wacława Rogo-
wicza.

Wieczór kompozytorski.
Twórczości znakomitego nestora — ро!-

skich pianistów i kompozytorów Aleksandra
Michałowskiego poświęca Polskie Radjo w
czwartek o godz. 21,12 audycję, której pro-
gram wykonają uczniowie mistrza — M,
Bronstei.ówna, St. Feltens, R. Waldówna i
H. Eisenberg. Wykonane będą m. in. nastę-
pujące utwory Michałowskiego —- Ballada
b-dur, Polonez gis-mol, walce, mazurki etc.

Muzyka lekka,
W, programie czwartkowym miłośnicy

muzyki lekkiej znajdą dwa koncerty dla
siebie. O godz. 16 wystąpi znany zespół
Landowskiego i Pewznera z szeregiem utwo
rów tanecznych i popularnych, następnie o
godz. 2012 w transmisji ze Lwowa usłyszy-
my również muzykę lekką w wykonaniu or-
kiestry kameralnej oraz solistki p. T. Nolie,
która odśpiewa ki!ka romansów cygańskich.

Z zagadnie* życia duchowego.
W odczycie p t. „Psychologja zobojęt-

nienia religijnego", który wygłosi w czwar-
tek o godz. 22 ks. dr. M. Klepacz z Krako-
wa, znajdą radjosiuchacze, interesujący się
problemz.mi życia duchowego szereg cieka
wych i zasadniczych uwag, które narzucają
rię dziś umysłowj każdego, kto we współ-
czesnym chaosie szuka dróg przewodnich,
zwracając się przedewszystkiem ku od-  wiecznym prawdom' wiary,

ZAKOŃCZENIE ZJAZ DU MARJAŃSKIEGO.

LENSKI

Uroczystości Marjańskie o Ollnie
PRZEBIEG DNIA WCZORAJSZEGO.

ka do Kalwarji. W pielgrzymcebra-,
ło udział parę tysięcy osób, Po o-
bejściu dróżek Męki Pańskiej w
Kalwarji pielgrzymka wróciła do
miasta j rozwiązała się w Ostrej
Bramie. |

Wieczorem w sali Śniadeckich;

skiem: wizeruńkami
Marji Panny.

Najświętszej |

Żebrowskiego, w czasie którego wy-
stąpi solo p. J. Kamińska. Dekla-
macja p. Zofji Witkówny z Tow.
„Marianum'* — wiolonczela prof, М.
Telmaszewskiego i fortepian piani-
sty Wł. Łuniewskiego.

Specjalnych zaproszeń na Aka-
demję nie wysyia się w tej myśli, że
w uroczystem zakończeniu Zjazdu
Marjańskiego udział weźmie gremjal
nie całe Wiilno katolickie, Bilety
wstępu do nabycia przez cały dzień
w Instytucie Akcji Katolickiej, Me-
tropolitalna 1.

PODZIĘKOWANIE.
Archidiecezialny Instytut Akcji

Katolickiej w Wilnie naniejszem wy-
raża gorące podziękowanie wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do
uświetnienia Zgromadzenia na Placu
Łukiskim, odbyiego w ramach Zjaz-
du Marjańskieg> w dniu 2 lipca b. r.,
w szczególności zaś władzom woj-
skowym za deiegowanie orkiestry,
ustawienie trybun 1 mównicy na
Placu Łukiskim, Wileńskiej Dyrekcji
Poczt i Telegrafėw za bezinteresow-
ne ułatwienie transmisji, Wileńskiej
Rozgtośni Polskiego Radja za trans-
misję uroczystości, magistratowi m.
Wilna, w szczególności p. dyr. inż.'
Glatmanowi za ustawienie reflekto-
rów na Placu, p. prof, Wł. Kalinow-
skiemu i całemu zespołowi chóru
„Echo“ za uświetnienie uroczystości|
śpiewem oraz wszystkim tym, któ-
rzy w: jakikolwiek sposób dopomogli
do zorganizowania uroczystości.

 

Tania wycieczka
do Gdyni i na Hel zazł. 18,50.

Liga Morska i Kolonjalna w Wil-
nie w! porozumieniu z Р. B, P, „Or-
bis” komunikuje, że program wy-
cieczki przewiduje: wyjazd z Wilna
тапо w dniu 10 lipca, zwiedzenie m.
stoł, Warszawy tegoż ania w godzi-
nach popołudniowych. 11 lipca zwie-
dzenie portu i miasta Gdyni, 12 lipca
podróż okręten: i zwiedzenie Helu.
Powrót do Wilaa dnia 13 lipca wie-
czorem, Kwotą zł, 18,50 objęte są:
podróż w obie strony specjalnym po-
ciągieni, nocleg w Gdyni, oraz wy-
cieczki morskie. Z uwagi, że Dyr,
Kolei Państw. w Wilnie udzieli dla
wycieczki specjalnego pociągu zapi-
sy zostały przeałużone do dnia 7
lipca do godz. 20.

Zapisy przyjmują i udzielają
wszelkich informacyy codziennie w
godz. od 9 do 8 wieczór:

1) Sekretarjat L, M, K, w Wilnie.
ul. Mickiewicza 15 m. 13, tel. 18-16.

2) P. B. P. „Orbis“ ul. Mickiewi-
cza 20, tel. 8-83

 

KRONIKA POLICYJNA.
—Porzucona 6-cioletnia dziewczynka.

Ambrożewicz Mieczysław (Piwna 6) przy-

prowadził do II Komisarjatu P. P, dzięw-

czynkę, lat 6, Bielską Henię, porzuconą

przez rodziców. Dziecko ulokowano w przy

tułku Dz. Jezus.
Zatrzymanie  kontabandy, Przy

zbiegu ulicy Witoldowej 1 Tomasza Zana

zatrzymano woźnicę Michała Bukowskiego,

mieszkańca zaśc. Nowe-Zurowice, który
wiózł w kierunku miasta 1 worek pieprzu i

skrzynię gorzkiej soli, pochodzące z prze-

mytu,
 

Łódź, kamecka (Pol.), Podbórska

przeciwki reprezentacji

3

SP ORT.
; WCZORAJ PRZYJECHALI WIOŚLARZE

z RYGL

Wczoraj wieczorem przyjechali z Rygi
wioślarze U. S$, którzy startować będą w
regatach międzynarodowych w Trokach.

Wioślarze niemieccy z Ruder Clubu przy-
jadą osobno.

Dziwnem nam zdajesię zgłoszenie
Michaikiewicz odprawił uroczystą dr. Mieczysław Skrudlik wygłosił wioślarzy z Ruder Clubu z Królewca, któ-
Mszę sw. w Ostrej Bramie, kazanie trzeci zkolei odczyt, w którym 0-/ rzy chcą startować tylko w biegu szkolnym.

imówił nowe lormy kuliu i ikono-|Jechać taki kawał z Królewca do Wilna i
Następnie wyruszyła z pod Ostrej grafji, zastanawiając się nad pol- startować tylko w biegu uczniowskim, to

doprawdy dziwne...

REPREZENTACJA WILNA JEDZIE DO
LWOWA.

Pisaliśmy już kilka razy, że został pod-
pisany ze Lwowem kontrakt rozegrania

meczu lekkoatletycznego z Wilnem. Pierw-
sze spolkanie ma się odbyć we Lwowie 15 |
lipca, a następne w Wilnie w roku 1935.

Wczoraj została ułożona reprezentacja

Wilna, która niebawem wyjedzie już do

Lwowa. Reprezentacja będzie nieliczna, ale

doborowa. Składa się ona razem z kierow-

nikiem z 10 osób. Do reprezentacji weszli:
Wieczorek, Zieniewicz, Szczerbicki, Fiedo-

ruk, Żyłiński, Kazimierski, Żardzin i Sadow-

ski. W poszczegóinych konkurencjach wy-

stąpią: 100 mtr. Żyliński — Zardzin. 400 mtr.
Żyliński — Sadowski. 800 mtr. Żylewicz —
Kazimierski. 3000 mtr. Żylewicz — Kazi-

mierski. Sztateta szwedzka to jest 400 +

300+200+100 ш& Żyliński, Sadowski,
Žardzin, Wieczorek w rzutach oszczepem,

dyskiem i kulą Zieniewicz—Fiedoiuk, Skok
o tyczce Wieczorek—Żyliński, Skok wzwyż

Szczerbicki — Fiedoruk. Skok wdal Wie-
czorek i Szczerbichi albo Žardzin,

Kierownikiem družyny ma byč albo p.

Kudukis, albo p. Nieciecki.

Oczywiście, że w podanym wyżej skła-
dzie mogą zajść pewne małe zmiany, Cho-
dzi w pierwszym rzędzie o uzyskanie urlo-
pu Szczerbickiemu, który jest już w CIWF.

 
POLSKIE HAZENISTKi JADĄ DO

JUGOSŁAWJI.
W najbliższy czwartek, 5 b. m. wy-

jeżdża z Warszawy reprezentacja naszych
„ hazenisiek do Zag:zebia, gdzie w dniu 8 b.
m. stoczy eliminaryjny mecz z Jugosławją
© mistrzostwo świata,

W skład naszej reprezentacji weszły:

; Stefańska (AZS. W-wa), Kordowska (HKS.

Łódź), Tilipiakówna (IKP. Łódź), Cegielska

(AZS. W-wa), Wiszniewska (A7S, W-wa),

Olczakówna (Polonia), Gruszczyńska i Go-

łaszewska (IKP. Łódź), Połomska (HKS.

(Craco-
via).

W charakterze kierowników jadą:

piński i Gołąbek.
W :azie zwycięstwa Polki walczyć bę-

dą w dniu 10 sierpnia b, rr w Londynie

Czechosłowacji w

finałowym meczu o mistrzostwo,

Li-

POLACY NA MISIRZOSTWACH ŁOTWY
W międzynarodowych zawodach teni-

sowych o mistrzostwa Łotwy, które odbę-

dą się w Rydze w dniach 8—15 lipca,
wezmą udział nasi tenisiści, Bratek i Po-

pławski.

Czy w bony jalmužaite „„Laritasu“,
już zaopatrzyłeś się?

 

WYPADKI.
— Skon na ulicy, Wczoraj około

godz. 9 m. 30 wiecz. na rogu ul.
Wielkiej i zauika Literackiego padł
na bruk jakiś raężczyzna w średnim
wieku i skonał. Naokoło zebrał się
tłum i bezradnie przyglądał się nie-
szczęśliwemu. Dopiero kilku prze-
chodniów młodych marodowców (z
mieczykami) zajęło się wypadkiem,
sprowadzili policję i pogotowie.
Zmarły, jak się zdaje, na udar serca
jest to Karol Mieczkowski, zam.

przy ul. Podgórnej 3.
— Zamach  samobojczy ślusarza.

Chodźko Piotr (Archanielska 27), ślusarz,

lat 40, w celu samobójczym wypił większą

dozę kwasu siarczanego. Pogotowie Ratun-

kiwe odwiozło go w stanie ciężkim do
szpitala żydowskiego. Powodem targnięcia

się na życie były nieporozumienia rodzinne.

LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA
CZECHOSŁOWACJI.

Odbyły się w Fradze zawody iakkoatle-
tyczne pań o misirzostwa Czechosłowacji.

Protektorem zawodów był poseł Japo-
@й, mizister Massaki Holta, który dla
uczczenia pamięci słynnej lekkoatletki ja-
pońskiej, Hitomi, ofiarował dwa puhary
kryształowe dla zwyciężczyń w biegu na
100 mir. i w skoku wdal.

Wyniki techniczne: 100 mtr. Koubkova
12,4 sek. rekord czeski wyrównany, 2) Krau-
sova 12,6 sek. Dysk — Dudova 35 m. 24
cmt. 80 mtr. plotk: — Koubkova 14,4 sek.

Igrzyska sportowe wychodźtwa.
BRUKSELA (Pat). Na czele ze-

społu sportowców emigracyjnych z
Belgji, którzy w liczbie 35 przybę-
dą na igrzysk: sportowe wychodź-
twa polskiego do „Warszawy, stać
będzie inż. Kowalski, ten sam, który
w r. 1909 zwyciężył na międzynaro-
dowych regatach wioślarskich w
Henley. Inż. Kowalski pozatem 3-
krotnie zdobył tytuł mistrza Europy
w regatach wioślarskich w 1907,
1908 i 1909.

Od i1-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego h Paulo.

EarO UŚ TY TY I AVN Oki

Glełda.
CENY NABIAŁU I JAJ

według notowań Związku Społdzielni Mle-
czarskich i Jajczasskich w Wilnie, Koń-

ska 12. Dnia 3 lipca 1934,
Masło za 1 kg. w zł: Wyborowe 2.10

(hurt), 2.40 (detal). Stołowe 1.90 (hurt), 2.2;
(detal).

Sery za 1 kg w zł.: Nowogródzki 2.20
fhurt), 2.60 (deta!), Lechicki 1.90 (hurt),
2.20 (detal), Litewski 1.70 (hurt), 2.00
(detal).

1 szt.), Nr. 2 — 390 (za 60 szt.), 0.08 (za 1
szt.), Nr. 3 — 3,60 (za 60 szt.), 0.07 (za 1
szt.).

CENY ŻYWCA I MIĘSA.
Ceduła notowań orjentacyjnych cen żywca
j mięsa w Wilnie. Notowania Tymczasowej
Komisi Izb Przemysłowo Handlowej, Rol-
niczej i Rzemieślniczej. Ceny za 1 kg loco
Rzeźnia miejska w dniu 3.VII 1934 roku,

w zł. i gr.
1. Mięso w hurcie miejscowego uboju.

Wołowina całe tusze II gat. 0.65 — 0.70,
III gat. 0.60 — 0.05. Wołowina zady I gat.
100 — 1.05, II gat. 0.90 — 1.00. Wołowina
przody (koszer) I got. 1.10 — 1.20, II gat.
1.00 — 1.10. Cielęcina II gat. 0.85 — 0.90,
III gat. 0.70 — 0.80. Wieprzowina I 'gat.
110 — 1.20, II gat. 1.05 — 1,10, III gat.
1.00.

2. Skóry surowe. Bydlęce za 1 kg.
0.90 — 0.95. Cielsce za 1 szt. 3.50 — 400.

Za ubiegły tydzień spędzono bydła ro-
gatego 490, cieląt 526, trzody chlewnej 482,
«wiec 119. 1

Zabito w ubiegłym tygodniu bydła ro-
gatego 458, trzody chlewnej 453, cieląt 524,
owiec 119. "

Przebieg targu spokojny.

WARSZAWA. (Pat). Giełda. Waluty.
Belgja 123,72 — 124.03 — 123,41, Berlin
203.50 — 204,50 — 202.50. Gdańsk 172.55
— 172.96 — 172.12. Holandja 359.30 —
360.20 — 358.40. Londya 26.77 — 26.90 —
26.64. Nowy Jork 5.291/4 — 5,32'/4—5,26V/:
Kabel 5.29'/: — 5.291/: — 5,26*/. Paryż
34.921/: — 35.01 — 34,84, Praga 22 — 22.05
— 21.95. Sztokho'm 138.10 "138.80 —
137.40. Szwajcarja 172.20 172.63 —
171.77. Włochy 45.48 — 45,60 — 45.36. Ten-
dencja mocniejsza.

Akcje. Bank Polski — 86.50, Lilpop —
0,40, Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe. Budowlana 44.25,
Inwestycyjna 112.50. Konwersyjna 64% —
64!/+. Dolarówka 53. Stabilizacyjna 67 —
66.88. 4 i pół proc l. ziemskie 48 — 47%.
Tendencja przeważnie siabsza.

CEDUŁA URZĘDOWA GIEŁDY PIENIĘŻ-
NEJ W WILNIE
z dnia 2 lipca.

Banknoty, Doiar 5.28 (w żądaniu), 5.26
(w płaceniu).

Czeki i wpłaty. Szwajcarja 172,60 (w
żądaniu), 171.70 (w pł.).

Monety. Reble 46.20 (w żądaniu), 45.80
(w płaceniu),

 

Tak sę po polski mówi | jak się mię mówi
Jednym z najbardziej rozpow-

szechaionych błędów jest fałszywa
odmiana za:mika: ten, ta, to, zwłasz-
cza w bierniku liczby pojedyńczej
rodzaju żeńskiego. :

3. Tę ksiązkę, sprawę i t. d. mamy

na uwadze.

Błędem jest mówić — tą książkę,
tą sprawę, gdyż zaimek ten odmie-
niamy wedle deklinacji rzeczowni-
kowej, ni: zaś przymiotnikowej:
więc trzeba mówić i pisać: tę dobrą
książkę, nigdy: tą książkę.

4, Fałszywe akcentowanie.

To prawie wyłącznie właściwość
Galicjan. Częściowo pod wpływem
jęz. niemieckiego, w części zaś z dzi-
wnej preteu:ionalności, całkiem błę-
dnie akcentują oni takie wyrazy jak:

"m moszeum, liceum, idea.
| Wszystkie i4 wyrazy należy akcen-

tować na d<ugiej zgłosce od końca,
więc:  na-—i—ka,  mu—zć—um,

a. Pierwszy wyraz — nauka
— czysto polski, skądże może po-

siadać dyftcng — au? Inne wyrazy
wymienione są pochodzenia greckie-
go (museion likeion, idea) į tam ak-
centowane !k samo jak po polsku,
na drugiej zgłosce od końca. Dlacze-
śoż tedy dziwaczymy 1 zniekształca-
my je przez fałszywy akcent?

5. Persowie, intensywny.

__ Znowu brzydki błąd Galicjan: in-
tenzywny, Perzowie, peizona, sen-
zacja, uniwerzytet i t. p. Oczywisty
germanizm. Zgodnie z laciną wyma-
wiač naležy. intensywny, sensacja i
t. p, a takže Ibsen, Bjėrnsen i t. p.
nie zas Ibzen bo imiona skandynaw-
skie zachowują bezdźwięczne —s—,
nie zamieniając go na —z—, jak to
czynią Nientcy

6. Schemat, schizma,

I znowu niech mi wybaczą Gali-
cjanie, bo cto przecie ich brzydki
zwyczaj, to wymawianie, znów pod
wpływem N.emców: szemat, szyzma;
dobrze jeszcze że nie szolastyka! Oczywiście, zgodnie ze źródłosło-

wem greckim,
schemat, schiznia,

7. Wysyłać listy,

Znowu szpetny germanizm: na-
dawać listy, nadawca. To niemiec-
kie: angeben. Angabe. Po polsku: wy
syłać listy wysyłający, wysyła.
Poczta mus: się tu poprawić!

8. Jaśniej słońca!!

Oto obrzydliwy rusycyzm! _ Je-
szcze przed wojną jakiś Żyd, t. zw.
litwak puścił po Warszawie pastę
do podłogi, z rosyjską nazwą: „Jaś-
nieje sołnc»", którą najbezczelniej
przerobił na rzekomo polskie: Jaś-
niej słońca i ogłoszeniami temi
upstrzył caią Warszawę. Już 19 lat
niema Mosxali, a owe: Jaśniej słoń-
ca — wciąż zaciemnia słońce i szpe-
ci ciągle n'sze ulice i gmachy pu-
bliczne; n. 7. na Dworcu Wschodnim
w Warszawie olbrzymi szyld krzy-
czy: Jaśnie: słońca! Mówiłem to róż
nym osobor: a pod wpływem mego
listu Vieux Polonais w Gaz. Warsz.
nawet o tem pisał, ale kiedyż ta
rzecz ustanie!

Niektórzy w łaściciele sklepów

poprawnie mówimy: : te szyidziki u siebie, ale czas juž
najwyższy głowę urwać temu szka-
radnejuu rusycyzmowi! (Po polsku
tylko: jaśmejszy od słońca).

8. Engla, Sliźnia, Cynowca

Rzecz jasna, że jak odmieniamy:
węgiel. dzien. stopień, synowiec, ko-
rzec, podobnie też trzeba odmieniać
nazwiska: kngla, Śliżnia, Cynowca,
Kurca, nie zaś dziwacznie: Cyno-
wieca czy Kureca,

To przypomina mi anegdotę. Do
jakiegoś dygnitarza, p. Dudka w
Warszawie przychodzi interesant.
— Czy vastałem p. Dudka?
— Pana prezesa Dudeka niema—

odpowiada wymusztrowany woźny,
—ale za chwilę przyjdzie,

\ — To pzyszę dać kawałek stołe-
ka dla mego zadeka — mówi gość...

Więc Eugla, Bergia, Kurca, He-
śla i i. p.

9. Województwo południowe czyli
Galicja.

Dawną Galicję nazywamy dziś
oficjalnie wojawództwami południo-
wemi. Niewiadomo jednak skąd w    aptecznych usunęli z mego inpulsu
żargonie pcczęto kraj tem nazywać
Małopolską Nazwą tą dawniej przed

rozbiorami ubejmowano ziemię, się*
gającą aż po Białystok i Rajgród, bo
całe województwo Podlaskie, nie
mówiąc już o Sandomierskiem, Lu-
beiskiem, Wołyńskiem, Kijowskiem.
Chrzczenie dziś tem mianem b. Gali-
cji nie ma sensu, Nazywajmy te zie-
mie a:bo, zgodnie z ołicjalną nomen-
klaturą, wcjewództwami południo-
wemi, albo po staremu Galicją, .bo
przenoszenie nazwy przedrozbioro-
wej Małop:lski wyłącznie na jej
część, zabraną ongi przez Austrję,
to przecież utrwalanie pamięci za-
boru, a razem fałszowanie historji.

10. Ćwiczyć czy ćwiczyć się?

Ćwiczyć kogo? — to wszak cza-
sownik przechodni. Gdy mowimy:
on ćwiczy -- każdy mówiący po pol-
sku, a nie w obrzydliwym żargonie
sportowym, zapyta: kogóż om ćwi-
czy?

Trzeba tedy mówić: on się ćwi-
czy na boisku, w grze w piłkę nożną,
syna.
albo też: on ćwiczy rózgą swego

11. Wierzorny a wieczorowy.

Wyraz: wieczór, ma po polsku
dwa znaczenia: a) pora dnia (le soir)
i b) (la soirće). Przymiotnik od wy-

 

razu pierwszego (kurs, dziennik) od
drugiego: wieczorowy (strój, suknia).

12. Czy pani doktór?

Jabym głosował za panią dok-
torką, docentka, adwokatką. Prze-
cież mówin:y: dentystka, klijentka,
adeptka, studentka i t. p. Dlaczegóż
mamy tedy zachowywać tak śmie-
szny tytuł jak: pani doktór? *

13. Tych kopalń, tych drewutni.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego,
typu: cukiernia, cegieina, «kopalnia,
księgarnia, drewulnia i t. p. należy
odmieniać w drugim przyp. liczby
mnogiej: tych cukierni, tych księgar-.
ni, tych cegielni, nie zaś: tych ko-
palń, tych arewutń, tych kawiarń,

41. Nic nowego, nic dobrego.

Typowo żydowskie zanieczysze-
nie języka: iu niema niczego nowe-
go, nie czesam niczego dobreżo. W.

kta „niczegoistów*, Podobnie i dziś
'|pleni się ter chwast. Niema w tem
nic mądrego ani, jak widzimy, nic
nowego! Ss 

Jaja: Nr. 1 — 4.50 (za 60 szt.), 0.09 (za |

XVIII w,. jak nofuje Linde, była se-
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"0 zabezpieczenie
GRODNO. (Pat).

=.

Legendarny
grób Jana i Cecylji w Bohatyrewi:i
czach, który natchnąż Orzeszkową
do napisania prześlicznej
„Nad Niemnem', jest zupełnie

Ogrodzenie zniszczone, krzyż  cie-
kawy w swej architektonicznej kon-
strukcji, posiadający dużą wartość
religijną, pochy'ił się, grożąc zwale-
niem się i zniszczeniem figur, stano-

Nasze pogranicza

powieści |
za- |

niedbany przez miejscową ludność.|

AJU.
drogiej pamiątki.
wiących jedną z nim całość.

Towarzystwo im. Elizy Orzeszko-
wej zwróciło się do p. starosty Dro-
żańskiego, jako gospodarza Ziemi
Grodzieńskiej, z prośbą o roztocze-
nie stałej opiel.: nad grobem Jana i
Cecylji i zachowania jego wartości
architektonicznych. Starosta usto-
sunkował się przychylnie do tej
prośby.

rojne młodzieżą.
17,500 dzieci na wakacjach w cbozach letnich.

W, ostatnich dniach na pograniczu
polsko-iotewskiem przybyło kilka
wycieczek z terenu Warszawy, Lu-
blinaiinnych miast Polski celem
spędzenia okresu letniego w  obo-
zach letnich.

Na terenie pogranicza polsko-
iotewskiego, litewskiego i sowiec-

"proc.

kiego na dzień 1 lipca rb. znajduje
się 17.500 młodzieży, spędzającej
wakacje w obozach letnich. Wśród
uczestników obozów najwięcej jest
młodzieży gimnazjalnej i szkół za-
wodowych. Następnie około 25

ogólnej ilości uczestników
to harcerze.

Qtwarcie półkelenii dla dziatwy z Barane'
wicz,

BARANOWICZE. (Pat). Dnia 1
bm. w Baranowiczach za stacją kol.! Półkolonja ta,
Baranowicze Pvleskie odbyło się u-|
roczyste otwarcie 1 poświęcenie
półkolonji letnich dla  najuboższej'
G.iatwy m. Baranowicz. Poświęce-|
nia dokonał kapelan wojskowy, któ-!
ry wygłosił okolicznościowe  prze-|

mówienie do zgromadzonej dziatwy.
w której znalazło

przytułek 325 najuboższych _ dzieci

m. Baranowicz. mieści się w lesie i

pod względem organizacyjnym i u-

rządzenia może służyć jako wzór
dla innych -półkolonji.

^ =

Komisja notowań cen bydła i mięs
w Głębokiem.

GŁĘBOKIE (Patj. Dnia 30
czewca odbyło się w Głębokiem ze-
dranie organizacyjne, na które
przybyli z Warczawy delegaci Gieł-|
dy Mięsnej oraz zaproszeni przed-
stawiciele kupiectwa, rzemiosła i
przemysłu mięsnego, spółdzieln; spo
żywców, organizacyj rolniczych oraz
zarząau miejsk;ego. Po wysłuchaniu
wyczerpujących referatów przedsta-
wicieli Giełdy o celach i zadaniach
Komisj; notowań cen został powoła-
ny Komitet Organizacyjny, który w
najbliższym czasie nawiąże kontakt
ze sferami kupieckiemi i handlowe-
mi oraz spowoduje uformowanie się

Komisji Notowsń, która po zatwier-
dzeniu przez Rsdę Giełdową przy-
stąpi riezwłocznie do prac.
Do zakresu działania Komisji No-

towań będzie należało: 1) ustalenie
cen i charakterystyka przebiegu

targu oraz przekazywanie tych da-
nych co . ełdy Mięsnej w Warsza-
wie, 2) ogłaszanie na miejscowych
targowiskach Urzędowej Ceduły

Giełdowej Mięsnej w Warszawie.
Nadto komisja notowań będzie od-
grywała rolę sui generis samorządu
gospodarczego w dziedzinie miej-
scowego hardlu i przemysłu
mięsnego,

Zboże zwyżkuje inne produkty zniżkują.
NOWOGRÓDEK. (Pat). W. mie-

siącu czerwcu zanotowano na ob-
szarze województwa nowogródzkie-
go dalszy wzrost cen na zboże o 3
zł, na kwintalu. Ceny poszczegól-
nych zbóż za 100 kg wahają się o-
becnie: za żyto od 11 do 14 zł., za
pszenicę 15 do Ż2 zł., za jęczmień 11
do 14 zł., za owies 11 do 14 zł. Ziem-

Dziś | Po raz pierwszy. Wielki erotyczny przebój. Produkeja Europe]ska 1934 r. z uczi:łem
nejslynniejszej pary kochanków Mary GloryIAl-
barta Prejeana p. t.

Na scenia: Nowa Rewja Wllno-— Monta Carlo. >
Program: 1) Jarmark miłości—komiczna scenka małżeńska—cały z..spół. 2) Fox-trott—duet

Nortcn 3) Opowieści dziada- F. Kaczarowski. 4) Taniec rosyjski—-duet Grey, 5) Gazeclarze

warszawscy—Kaczorowscy, 6) Aklówka zależy się płacić", 7) Poticjant (groteska) dust Nor-
ton, 8) Postój ceyganow,£S) Pociąg doj Monte—fl

KINO-REWJA

„COLOSSEUM

il
Geny

wający film:
w rol.

niaki utrzymują się w cenie 5 do
5.10 zł, za 106 kg. mieko 14 do 20
gr. za litr, masło 1,50 do 2.50 zł. za
kg, jaja 0.03 i pół zł. do 0.05 zł. za
szt., trzoda chlewna 0.60 do 1— za
kg żywej wagi i bydło rzeźne 0.30į
— 050 za kg żywej wagi. Zboża
nadal wykazują tendencję zwyż”,
kową.

 

DZIENNIK MIEENSKI |

Paryż, czerwcu. |
W kolach wysokiej finansjery pa-. narodowego. Po wojnie również

ryskiej pojawił się pod koniec 1932|prawnicze stanowisko zajmuje przy
roku niejaki Franciszek N. Norris,|wojskowej koratsji aljackiej w Niem-
człowiek, o którym w ostatnim cza-| czech, gdzie przebywa do roku 1927.
sie mówi cała Europa finansowa z! Pobyt w Niemczech wyzyskał nie-
pewnym odcieniem tajemniczości. tylko dia zazna'cmienia się z wszyst.
Bankierzy paryscy, zwłaszcza ci,| kiemi niemieckiemi problemami, ale
którzy utrzymywali stosunki finan-|i dla nawiązania stosunków towarzy
sowe z Anglją, wyrażali się o Norri-|skich z niemieckiemi kołami  poli-
sie nadzwyczaj przychylnie, z wiel- |tycznemy i finarsowemi, które utrzy-
kim szacunkiem. O Norrisie wiado-|muje ao ostatniej chwili
mem było, że przebył wojnę świato-| "W 1928 roku osiedla się w Pa-
wą jako pułkownik, że był oficerem |ryżu, gdzie należy do najwyższego
Legji honorowe. Opowiadało się też|towarzystwa, utrzymując nieustannie
na ucło, że Norris przez długi czas| stosunki z Anglją i niemieckimi przy
[był czionkiem 'ajnego wywiadu an-| ,aciółmi, Tylko tu i tam zajmuje się
gielskiego (Inte'ligence Service) i że|drobnemi operecjami finansowemi,
nadal z instytucją tą utrzymuje sto-|Decydująca godzina dla niego nasta-
sunki. Ani Norris sam ani brytyjski|je doriero po dewaluacji funta, za
wywiad nie dementował tych pogło-| którą poszedł szybkiem tempem cały
sek. Norris, olśniewające zjawisko |szereg przepiscw dewizowych na
najlepszego staroangielskiego pocho| całym kontynencie i w Ameryce Po-
dzenia, nadzwyczaj inteligentny,|łudniowej. W tym labiryncie przepi-
człowiek dobrych manier, doskonały|sów walutowych i transierowych
sportsmen a _ przedewszystkiem|możliwości dostrzega Norris, który
nadzwyczaj przebiegła i bystra gło- |jest wybitnym vrawnikiem, wielkie
wa, dawał do zrozumienia, że byłoby| zarobki, Ma silnych przyjaciół w

' mu bardzo przejemnem, gdyby świat| Londynie, zwłaszcza w kierowni-
począł głośno o nim mówić. ctwie Banku Angielskiego. W ko-

Życiorys jego dałby się przedsta-|łach paryskich jest już lubiany a do-
wić następujące. Wychowany był w|skonała znajorzość Niemiec umożli-

' Anglji, studjował prawo, już przed|wia mu przygo:owanie się do mo-
wojną osiedlił się w Londynie i upra- |mentu, kiedy obostizone przepisy
wiał praktykę akwokacką. Podczas |dewizowe i rozdzielenie marki na
wojny przydzielony został do służby|Sperr—, Regisier— inEffektenmark
wywiadowcze! a następnie przy-|dały niemieckiemu życiu gospodar-
dzielony do delegacji angielskiej na|czemu nowy obiaz. Zachodnie banki
konierencję rozbrojeniową, jako do-| wcale mie orjentowały się w tym
radca prawny. Uchodził bowiem za! chaosie gospod'rczym 1 finansowym.

Burza-wicher-ulewa spustoszyły gminę
jaźwińską.

Nad terenem gminy jaźwińskiej reparacji dróg. Olbrzymich  roz-
przeszia silna burza z wichurą. Wiel|miarów wichura pozrywała strzechy
®# deszcz zmył z pól zasiewy, przy- [ dachy z zabudowań. Strumienie
czem na droga:.h spowodował wyr- | wody powdzierały się do domostw i
wy, skutkiem czego zaszła potrzeba|zabudowań gospodarskich.

 
 

Popisy kawaleryjskie w Głębokim.
GŁĘBOKIE (Pat). W dniu 1 lip- przy udziale 7 zawodników oraz

ca odbyły się w Podświlu ciekawe turniej — walka białych pióropuszy
popisy konne urządzone przez|z czerwonemi i popisy woltyżer-
szwadron ułanów K, O. P. Główną' skie.
częścią były konkursy hippiczne!

Zbległy przestępca ZWilna ujęty w Jezio-
racn.

GRODNO. fPat). W Jeziorach karę 2-letniego więzienia za prze-
„koło Grodna zatrzymano zbiegłego stępstwa skarbowe. Policja przeka-
z więzienia stetańskiego wWilnie zała Lutyńskiego władzom sądowym

| więźnia Lutyńskiego odbywającego w Grodnie,

 

TAJEMNICA PUŁKOWNIKA NORRISA.
PRZED NOWYM SKANDALEM FINANSOWYM? — „LAWRENCE EUROPEJSKIEJ FINANSJERY*

PRZED SĘDZIĄ ŚLEDCZYM, — WKRÓTCE WYJAŚNIENIE.

doskonałeżo ziawcę prawa między- Dzięk. tej niezuajomości

 

terenu ze
strony bankow a jego znajomości
stosunków, zo:taje INorris tym, któ-
ry ma uwalniać zamarzie kredyty.

Jedną z pie.wszycn wielkich о-
peracy) powierza mu Watykan.
Nościo1i posiadai w Niemczech kilka
miljonów zamaizłych marek,  Cho-
dziio z jednej siiony o „grosz Piotro-
wy, z drugiej zas o pewne eiekty.
stolica Swięta potrzebowała pienię-
dzy i żależaio jej dużo na przekaza-
niu tych pieniędzy. Norris zapropo-

nowai, że dokona tego transteru, za-
oierowai wyžsz; kurs od innych ban
ków i udato mu się znaleźc dobrą
i nawskroś legainą drogę do przeka-
zania uewiz i etektow. Byla to pierw
sza jeżo transakcja, ktora wzbudziła
zainteresowanie w kołach linanso
wych ; zwróciła uwagę na zdolności
Norriasa. (W, kuika miesięcy po na-
staniu hitlerowskiego iseżymu w
Niemczech Norris uchodził za znako-
mitego specjalistę w sztuce transte
rowan;a niemie. kich pieniędzy za-
granicę.

Jeono było przecież uderzające.
Kiedy kurs marki na- rynku we-
wanętrznym- wyrosił 90, Norris ofe
rowai %5 proc. W okresie, kiedy wa-
hał się około 8%, z Norrisem można
było uiówić o 65 proc. A kiedy Re-
gister-marka spadła na 50, Norris
proponował 60 proc. wartości i to
jeszcze w wo!nych papierach  ob-
cych. Wszyscy bankierzy od Zury-
chu do Amsterdamu wiedzieli, że na
takich transakciach można zarobić
4—1 proc, kiedy Sperrmarka była
na 50, ale za rupełnic wykluczone
uważali, by czło się zarobić przy
10-cioprocentowym przepłacaniu po
nad kurs dzienny, Tajemnicę tę sta-
rały się koła finansowe i społeczne
objaśnić w sposób mniej lub więcej
fantastyczny. Raz czyniono aluzje do
stosunków Norrisa z. brytyjską służ-
bą wywiadowczą, innym razem zno-
wu opowiadan». że są to jego poli-
tyczne stosunki z Trzecią Rzeszą,
które umożliwiają mu za zgodą
Reichsbanku dokonywać takich ope-
racyj. W tym czasie Norris transfero
wał miijony, setki miljonów franków,
Ogółem przekazał około 750 miljo-
nów franków z Niemiec zagranicę,

Nie wiadomu tylko, czy wszyst-
kie te transakcje Norris przepłacił,
bowiem osobislości i firmy, które z
nim współpracowały, jak n.p. Bank
Amsterdamski, firmy Lisser i Ro-
senkranz w Amsterdanie, Singer i
Friedlaender w Londynie i dalszych
10 czy 12 zakiadów ubezpieczeń i
szereg wielkich banków współpracy

«tej zaprzeczają i zapewne mają po-
  

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien. WiL“
Na pomoc Miodzieży Narodowej (do

rozporządzenia N O. K.): prof. W. Komar-
nicki zł. 20, red. Jan Obst (nadesłane ze
wsi) zł 10, Kupściówna Bronisława zł. 10,
K."Ch: zł. :55N. N. zł ВА п) 2. dłag, Z. 8.
25

Dla wdowy z dziećmi W. R. gr. 50.
Dla najbiedniejszych m. Wilna K. Ch,

zł, 3, Z. W. zł. 1, Ś, Z. zł. 3. Emerytka dla
najbiedniejszych dzieci eł. 2.

wody, aby wyż ki, zwłaszcza nieko-
rzystae, nie komunikować publicz-
ności. Tylko fi ma Credit Lyonnais
nie chciałą od samego początku
współpracować ż Norrisem a to dla-
tego, że miała smutne doświadcze-
nią z Kreugerem.
A więc od roku 1932 pułkownik

Norris, którego w koiach  iinanso-
wych nazwano z tego powodu ;La-
wrencem europejskiej linansjety,
kupuje marki riemieckie po kursie
znacznie wyższym od kursu dzienne-
go. Nigdy jednak nie płacił gotówką.
W: Paryżu żyje otoczony przyjaciót-
mi z kół towarzyskich, wśród któ-
rych budzą się pewne wątpliwości,
Są to vankierzy 1 handiowcy, którzy
zwłaszcza w kLuropie środkowej u-
chadza za bankrutów, niewypłacal-
nych, N. P. Wassercug, Kleinberger,
Danziger. Specjalnym jego towarzy-
szem jest niejasi Wrzesiński.

Od kilku tygodni giełdziarze pa-
ryscy znówią o kryminalnym charak-
terze działań finansowych Norrisa,
ale giełda paryska jeszcze nie po-
czymiia żadnych zarządzeń przeciw
niemu, Pewner. tylko jest, że do są-
du wpiynęła s:arga na Norrisa o 3
miljony marek niemieckich, których
nie wypłacił i że proces nie ma nor-
malnego przebiegu. Norris zdaje się
posiaca za sobą siłę, której nikt nie
zana. Ma silne plecy. Sędzią śledczy
który wezwał go do Paryża, musiał
wezwanie wycelać.

Św:at finansowy Paryża podzielił
się na dwa obozy. Jedni twierdzą, że
Norris jest geniuszem tinansowym o
szerokim światopoglądzie i że poru-
sza się tylko w granicach legalności;
inni natomiast twierdzą, że dotych-
czasowe jego transakcje nie mogą:
się skończyć inaczej, jak tylko ol-
brzymim krachem. Trudno obecnie
powiedzieć, który z tych obozów ma
rację, ale niewatpliwie w  najbliż-
szych miesiąc:ch nastąpi wyjaśnie-
nie, Zdaje się, źe sprawa Norrisa jest
jedną z najoryginainiejszych powo-
jennych awantur finansowych, bo-
wiem w finansowości zawsze „dwa
razy dwa jest cztery”, podczas gdy
u Norrisa zawsze „dwa razy dwa
było pięć”. W, iem musi cos być —
mówi się powszechnie, CP.

Młody człowiek,

Ricardo Cortez, Carku Moriay,

anoMS miedsna: KMIŁOŚCĆ I NĘDZA» zosii
nagrodzony Złotym Medalem.

nal w wyk, całego zespołu. — Ceny od 25 gr

BZIŚ OSTATNI DZIER
 Wlaelkie powodzenia! Najlepszy rosyjski film, najaowszy przebój pradukeji „.SOWKNO” w MQSKWIB

@6 sałkowicie mówiony i śpiewany w JĘZYKU ROSYJSKIM. Reżyserja gen-
Jainega sowieckiego filmowca Jermoilńskiego. Swietny nadprogram: liqz-

” ne dodatki | aktualja džwlękowe. Pemimo letniej pory, pestępując w

 

myśl naszej zasady wyświetlamy obecnie ten wyjątkowy film rosyjsk
nie podwyższone—ed 25 groszy. Sala dobrze ochładzana.

Mary Duakan i inni.

IL) | amory в АМ ТОМА 62
Napięcie. Nad progr. Atrakcje.

Ceny zniżone od 25 gr.
Groza. Sensacja.

Dziś sensacyjna pramfera. PMajnowszy rewelacyjny fllm p. t:

AN DIEGO
w rolach głównych Claudette Coipert | Ben Lyon BIALI I ŻÓŁCI ludzie trzęśli się ze strachu widząc co się dzieje w
porcie SanDiego. Tempo. Fkcj». Napięcie. Nadprogram: nejnowsze dodatki dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 wiecz.

Ceny miejsc najniżsre od 25 gr. na wszystkie ssansa.

=]PORT

Ceny zniżone: dzienne od 25 gr. wieczorowe od 35 gr.

Wiwatll! Kobiety!!! Kobietki!!! Kobieciątkai!!
Stanisław Gozdawa-Gołębiowski, Seweryn Orlicz.

Na scenia: Program Nr. 5.
Przebojowa REWJA p. t;
w 12 obrazach. Udział biorą: Nowo zaangažowany BALET PODGORSKICH Nina Fedorėwna, Marta Poplelewske,

Na ekranie: Rewelacyjny film p. t: „KAJDANY ZYCIA”. W rolaeh głównych: Vietor Mac Laglan, Conchita Mon-
tenegro, Noach Beery. Początek o godz. 4. Ost. Seans o godz. 10,20.

6-clu godzin,

OPONY

   

 

Skład konsygnacyjny.

|Pfeszraria"|
i pokoje

WETO — kl

POKÓJ
z wsianaą | u4ywalnoś-
<ią kuchni z osobnem
wejściem do wynajęcia
Konarskiego 34—3.

75—1

 

POKÓJ
z osobnem wejściem u*
meblowany. do wynaję+
cia Portowa 19 m. 11 śr. 2

Nowocześnie urządzone L.
ne wykonuje wszelkie ro

„KICAELIN

FOTO-SKŁAD
M. RABINOWICZ, Wilno, Wielka 6.—1e), 759
ica APARATYfotogra(iczne
orez PRZYBORY PO CENACH NAJTAŃSZYCH.

aboratorjum Fotograficz-
boty amatorskie w ciągu

powiększenia po cenach znacznie
zniżonych.

| MOTOCYKLE
5''.

; Najpopularniejsze firmy
| światowe— Dogodne wa-
runki spłaty, — Duży wy-
bór motocykli okazyjn.

Prospekty oraz informacje dła prowincji
mama Aim RAK -

 

  

 

| „NORLON” „A. J.

Do wynajęcia 5-cio po-
kojowe mieszkanie ze
wszelkiemi wygodami,
wolne od podatku, Wił-
komierska 5-a 809—1

Trzy pokeje lub dwa I

jade. umeblowane do
wynajęcis z wszejkiemi

wygodami | telefonem,

nadające się dla adwo-

kata, lekarza iub bluro,

ul. Wileńska 3!, m. 5.

  
    
  

 

   
   

803—2
na żądanie.

|ŻUR „CEE OWNm ©ва ььоао maFa.i.EDZIA A

Lo4
LETNISKO sprzedaje sie

w Czarnym Borze z u-
meblowaniaem i sporym
ogrodem owocowym. —
Wiadomość na miejscu

dom p. Wolodžkowei.
198—2

omsa  

Rządca - Ekonom z do-
brem świadectwem | u-
kończoną Szkcłą Rolni=
czą poszukuje posady
dowiedz. osob. od g. 4
do 7 p. p. ul Ludwisar-
ska 1 m. 20 Bar Swlą-
tkowskiej. grl

 

Sklep spożywczy.
Wyjeżdzam wobec iego
odstąpię na dogodaych
warunkach razem z to-
warem | urządzeniem,
punkt barizo dobry се-
ns niska Wileńska 24

 

—

Tapicer I dekorator,
przerabia otomany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowa i inne w zakres
tapicerstwa wchodzące
wykonanie solidne z gwa-
ranelą po cenach nejniż-
szych. Bronifratelska 8
m. 2. gr3$ 5

Poszukuję pracy

pieęgniarki do chorych
posladam _— świadectwa
adres Młynowa 2 — 30
Jadwiga Lebledzińska.

gr4

 

znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
materjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsl, zaznajomiony z pra-
<ą biurową, pisze na me-
szynie, z chęcią przyj-
mie każde ofiarowane
zejęcie. Oferty proszę
kierować do red. t. gaz.
pod „R.“ albo Krzywe
koło 27—3. — Zr.

Es
DRUKI
PILNE
BILETY ||

ZAPROSZENIA
BROSŻURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

 TEIERZYŚJKIEGO
Mostowa ui. Zr.1.

ialąton 12-44,

CEnr nISKIni 

 
а: zamknęłymi usta.

; opowieści. © =>

 

MIGNON G. EBERHART ża GA

m

miała Papuga.
oc iego). |(Przekład autoryzowany z angie

-Dałem jei resztę brandy i podsunąłem fotel, żeby się oń oparła, Po
chwili odzyskała oddech i usta przestały jej drżec. Zwracając ku mnie ‹
twarz, wyjąkałaa z uśmiechein: !

— E2:dzo przepraszam... Przed chwilą mnie porwali.

'Popatrzyłaa mi w oczy i odwróciła się znów do ognia, tak jakby mi |

powiedziała wszystko, co było do powiedzenia, |
Ochicnąlam. .

!, — Pani chyba żartuje. :
Po oczach poznałem, že nie żartowaia,
— Czy mam wezwać policję? ;
— Posicję! O, nie. Policja nicby nie zrobita. Zrasztą uciekłam i..:

i... — Głos jej się załamał — nic mi nie zrobili. j

Aież ia nie mogę tego tak zostawić. Policja... — Zaprotestowała ge-
stem. — U' jeżeli pani sobie nie życzy, to nie, ale trzebaby coś przed-

sięwziąć, żcby 6ię (0... 10.0...

Chciaiem powiedzieć: „nie powtórzyło”, ale jej przerażone oczy

' Pamięiam, iż nie miałem żadnych wątpliwosci co do prawdy jej

"— Czy mógłbym pani czem usłużyć? — pytałem, — Może wezwać
"okojówkę? Może gospodarza? Może kogoś inneżc? Może pani czego

| gotrzeba?

 

Wydawca: ALENSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

5) |

  

Skierowałem się do dzwonka, a ona, myśląc, że idę do drzwi, od-
wróciła się wystraszona: :

— O, niech pan teraz nie wychodzi. Jeszcze chwilę. Zaraz się u-
spokoję. Ja... widzi pan, że... nie mogę złapać tchu Uciekałam. Gonił..,
mnie.

MWypadiem do pasażu, jak wyrzucony z procy. Świadomie nie chcia-
łem się m eszać w tę awanturę. Pogoniła za mną i gdym miał już otwo-
rzyć drzwi na schody, p-zycisnęła mi ręce do klamki, Twarz miała białą
z trwogi, ale wyjrzawszy przez szybę, zażądała, żekym wracał.

— Niech mi pan wierzy. On ucieki. Musiał uciec, jak tylko pan
otworzył drzwi, żeby mnie wpuścić. Przecicżby nie czekał, żeby go chwy-
cili. Zresztą nie mogę pana wciągnąć w taką awanturę,

Czułem na twarzy jej ciepły świeży oddech, Ręce miała zimne. Od-
pychała mnie delikatnie od drzwi silnem ramieniem. Pe.fumowała się
gardenją.

— Nonsens — odparłem, odsuwając ją trochę brutalnie na stronę
i otwierając drzwi. Wichura uderzyła na nas z ogłuszającem wyciem,
wśród którego usłyszałem jej krzyk w samo ucho

— Czy pan nie rozumie? Pan mnie narazi na jeszcze gorsze rzeczy!
Wyjrzełem na schody. Było widać tylko pierwszy zakręt i to nie-

wyraźnie. Naturalnie nie zobaczy.em żywej duszy. Podwórze roiło się

 

— O, niech pan tak na mnie nie patrzy. Ni i Sli,: „n jak na i patrzy. Niech pan nie myśli; że po-pełniłem cośzłego. Nie wiem, jak to panu wytłuraczyć, . Fowśę S
sa p. 2. - Pan zrozūmie, že pana nic mogę w to wikłać.

ateczni: — dokończyła nieoczekiwanie — ami *ч M
sprawą kobiety, ZSEE AK— Sz.zęšcie, że skończyło się tak, że pani może żartować,A na mnie badawczo, - 0d

— Niech pan mnie nie posądza o lekkomyślność, Ledwie... żyję zestrachu. Może zą chwilę potrafię panu podziękowac tak jak zowikÓNi.Narazie sios się ropšras, i przyjść do siebie. Naciepło nie ulęknęsię powrotu do swego pokoju przez te okropne zimuie, 1
e Z a zimno odbiera odwagę. = awe

rwała nagle, jakby to był chwilowo  niebezpiya niebezpieczny temat, ale

— Nazywam się Sue Tally i stoję w t iš dopi: у : с ym hotelu. Pandziśdopieropizyieškai, Sanit oh pan siada į zapali Papierosa.Wdarlamsięo pana tax Okropnie nieproszona, że į й z madAa aka | | ze się zatroszczyć 0pań-

 

i

„_ Chciatem jej powiedzieć, że nie jest intrużem. że widok jej jest dląmnie prawdziwą ucztą wzrokową, ale, że jest głupiutka, bo mi nie po-zwoliła ścigać swego prześladowcy lub wezwaćpolicji, cieniami. Nie mogłem się ostatecznie sprzeciwiać jej woli. Stała przy |
mnie tak blisko,żeczułem drżenie jej ciała.

— Niech pani wraca do mego pokoju i stara się rozgrzać. Niech |
się pani nie boi. Usłucham panią. |

Zajrzała mi w oczy i, uwierzywszy, że nie kłanuę, odeszła do świat-
ła i ognia, Ja tymczasem zatrzasnąłem drzwi na schody. l

Kiedy wróciłem, siedziała na podłodze przed kominkiem, śliczna i
delikatna, z włosami w nieładzie, z rękami wyciągniętemi do ognia. !
Czerwonos-ebrne pantofejkż rały, jej charakte cacka. !   
 

W rszuliacie powiedziałem tylko j i i
nie ae y!ko swoje nazwisko i zapytałem,

Odmówiła. : :
Patrząc jak ja zapalam, pociągnęła delikatnie noskiem:
— Ach, Papieros amerykański, аSkinąiem glową:

ik— Nie uwierzy pani, jak mi
we Francji możną dostać, cho

+38
 

„mi je było trudno zdobyć. Naturalnie tu
ciaż za wysoką cenę, ale w Rosji, przynaj-.

(d. c. n.)

Odgowiedzialay Redaktor STANISŁAM JAKITOBICĄ—
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