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PARYZ. Pat. Zgodnie z życze-

niem zmarłej pogrzeb Ś. p. Marji
Sklodowskiej-Curie odbył się w gro-
nie najbliższej rodziny, bez żadnej
ceremonji oficjalnej. Wielka uczona
została pochowana na małym cmen-
tarzu w Sceaux, w grobie rodzin-
nym Curie.

Grób ten w dniu dzisiejszym po-
kryły liczne wieńce i wiązanki kwia-
tów, wśród nich znajduje się wspa-
niały wieniec prezydenta Rzplitej,
ambasadora Chłapowskiego, wielu
instytucyj polskich i towarzystw
naukowych z całego świata.
W godzinach południowych zja-

wił się na cmentarzu orszak żałob-
ny. Za trumną postępowały córki
zmarłej, członkowie najbliższej ro-
dziny, prezes akademji nauk, były
dyr. instytutu im. Piotra Curie i kil-

WARSZAWA. (Pat). W najbliż-
szych dniach bracia Adamowicze
rozpoczną ia swoim aparacie lot po
Polsce, Program i trasę lotu ustala
obecnie aercxlub Rzpiitej.

15 b, m. bracią Adamowicze przy-

PARYŻ (Pat.) Aeroklub departa-
mentu Orne wystąpił z inicjatywą
ufundowania tablicy. pamiątkowej na

_ miejscu wylądowania braci Adamo-

W jedny'a z najbliższych nume-
rów, Dziennika Ustaw KP zostanie

*opublikowazse rozporządzenie  pre-
zydenta Rzplitej o wierzytelnościach
w walutach zag'anicznych į przera-
chowaniu niektórych tych  wierzy-
telności na walutę polską.
Przepisy zawarte w dekrecie ma-

ją na celu częściowe ograniczenie
możności zaciągania zobowiązań
w walutach zagrenicznych oraz usu-
nięcie efek:ywne, płainości w: tych
walutach w obrocie wewnętrznym.

Zgodnie ż art 1-ym, jeżeli wie-
rzytelność wyrażona jest w walucie
zagranicznej. dłużnik może zapłacić
ją pieniędzn:i pojskiemi, chyba że
zapłata w pieniądzach zagranicz-
nych była wyraźnie zastrzeżona. Za-
strzeżenie takie ;ednak uważa się za
nieistniejące  icżeli wierzytelność
płatna jest na obszarze państwa

polskiego. ‹
„Wedle art. 4 ważność zastrzeżeń

o płatności wierzytelności zagra-
nicznemi monetami złotemi lub we-
dług równowartości złota w zażra-
nicznej jednostce pieniężnej ocenia
się podług prawa kraju, w którego
walucie wierzyielność jest wyra-
żona. |

, Przy zasto-owaniu zasady, wyra-
żonej w arl, 4-ym klauzula złota w
zobowiązaniach  dolarowych, nie
wyłączając polskich _ zobowiązań
wewnętrzno - krajowych, jest nie-
ważną wobec zniesienia jej w Sta-
nach Zjedn. A, P. ustawą z dn. 5.VI

"1933 r.
В 4 dia, z'ar. 9-ym wpisy do

ksiąg hipotecznych mogą być wno-
szone tylko w walucie polskiej.

Artykuły 10 1: 11-ty normują gra-
nice dopuszczalności zaciągania zo-
bowiązań w walutach zagranicznych
w zakresie zorganizowanego kredy-
tu krótkotermirowego.

Wedle art. 10-go mstytucje kre-
dytu z wyjątkiem

1) Banku Polskiego,
2) państwowych instytucyj kre-

dytowych,
3) przedsiębiorstw bankowych

wymienionych w art. 2, 3 i 119 roz-'
 porządzenia prezydenta Rzplitej z

4 dnią 17.III 28 r. o prawie bankowem, |
— 3) towarzystw kredytu długoter-
minowego c”az po

5) instytucyj oznaczonych  roz-
porządzeniami ministra skarbu, mo-
ądokonywać nowych operacyj kre-

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
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Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej,

 

iedziele od 12 do 13-ej.
Wileński" wychodzi codzie  

ODBĘDZIE Sl-m

KOESTA na $CHRONISKO „i
Pogczeh $. p. Marji Skłodowskiej-Curie.

ka osobistości z najbliższego oto:
Ciężką trumnę ma-czenia zmarłej.

honiową wśród wielkiej ciszy usta-
wiono w grobie.

jący komunikat:
cząc się i szanując wolę

sił do parlamentu wniosek o urzą

koszt państwa, Niemniej

ojczyzną”. 
Lot Adamowiczów po Polsce.

|będą do Inowrociawia jako goście
| aeroklubu kujawskiego, który orga-
| nizuje w Inowrocławiu w tym okre-
sie czasu zlot gwiaździsty z całej
Polski. -

Tablica pamiątkowa namiejscu wylądowania
: Adamowiczów.

wiczów we Francji po przelocie
przez nich Atlantyku. Ludność de:
partamentu Ога przyjęła z niezwy-
kłem uznaniem tę inicjatywę. 

 

.. Mzporządzenie0 grzerachowaniu wierzytelność
w walutach zagranicznych,

' „Wedle art. 1l-go państwowe in-
; stytucje kredytowe oraz przedsię-
|biorstwa bankowe będą mogły
przyjmować nowe wkłady na książ-
Ki oszczędnościowe imienne i na о-
kaziciela jedynie w walucie polskiej,

Według art. 12 ustawy ubezpie-
czeń bezpośdernich mogą być za-
wierane tylkc w walucie polskiej.

Ant. 14 ma brzmienie następu-
jące:

1) jeśli wierzytelność instytucji
kredytu dłużoterminowego wyrażo-
na jest w walucie zagranicznej,
dłużnikowi można zapłacić należ-
ność z jej tytułu pieniędzmi pol-
skiemi:

1) w razie zapłaty terminowej
lub przedterminowej wedie kursu
wypłat lub kruszcu złolego w prze-
dedniu zapłaty;

2)w razie opóźnienia zapłaty
według kursu wypłaty lub kruszcu
złotego sto:ownie do wyboru insty-
tucji — bądź z aniem wymagalności
należności, pądź z przedednia jej
zapłaty, bądź z dnia płatności walo-
rów, na ktorych uiszczenie należ-
ność była przeznaczona, zgodnie z
planem umorzenia, jeżeli termin tej
płatności już upiynął.

„stępuje pienięjzmi zagranicznemi,
instytucja może żądać, aby dłużnik
zapłacił różnicę kursu według zasa-
dy wyłuszczonej w ustępie I-ym,
pkt. 2.

III) Jeżeli wierzytelność insty-
tucji jest wyrażona w jednostce innej

tej lub inne; wedie której ma nastą-
pić zapłatasłuży instytucji.

Przepisy o przerachowaniu na walut
ę polską listów zastawnych i obli-
$acyj wypuszczonych przez instytuc
je kredytu diugoterminowego oraz
zabezpieczające te wierzytelności.
W artykułach od 22 do 32 prze-

widziane jes. przerachowanie listów
zastawnych i obiigacyj oraz wierzy-
telności służących za ich podstawę
na walutę polską,

Wedłuż art. 22-go wszelkie po-
stanowienia o walutach zagranicz-
nych zawarte w listach zasiawnych
i obligacjacii instytucyj kredytu dłu-
goterminowego, wyreżone  jedno-
cześnie w walucie polskiej i innej
lub kilku walutach zagranicznych,
jak również >ostanowienia te zawar. 

  

lytowych czynnych i biernych jedy-
nie w walucie polskiej.

“a

te w aktach bądź innych dokumen-
tach lub w pismach hipotecznych

Telefon Redakcji,

 

PARYZ (Pat.) Ministerstwo oświe-
cenia publicznego ogłosiło następu-

„Rząd Francji li-
rodziny

zmarłej Marji Skłodowkiej-Curie, by
pogrzeb jej odbył się jedynie z u-
działem najbliższej rodziny, nie zgło-

dzenie wielkiej uczonej pogrzebu na
rząd za-

mierza na początku roku akademic-
klego zorganizować uroczystość ku
czci kobiety, która oddała niepo-
spolite usługi nauce i ludzkości, któ-
rej Francja ma zaszczyt być drugą

II) Jeżeli zapiata opóźniona na-'

| istniejące.

waluty zagranicznej, wybór waluty

nnie.

PARYŻ. |Patj. Wszystkie dzien-
niki podają szczeżółowe sprawozda-
nie o walkach ulicznych, jakie się
toczyły w Amsierdamie ubiegłej no-
cy i które trważy jeszcze dziś do
południa.

Zaburzenia wywołane
przez komunistćw, którzy podjęli
energiczną akcię wśród  bezrobot-
nych, wzywając ich do przeciwsta-
wienia się akcji rządu, zmierzającej
do ograniczenia zasiłków.

Komuniści w dzielnicy Jordan
wykorzystali niezadowolenie  bez-
robotnych 1 zorganizowali kilka ma-
nifestacyj przeciw rządowi. W róż-
nych punktach miasta sformowały
się pochody, kóre wznosiły wrogie
okrzyki. Pochody połączyły się w
dzielnicy Jordan, przyczem doszło
do starcia z policją, która przy po-
mocy pałek gumowych usiłowała
rozproszyć tium. Manifestanci jed-
nak mieli przewagę, wobec czego
policja ustąpiła. W. tym czasie ko-
muniści na kilku ulicach ustawili
barykady, używając słupów latarni,

zostały

 
GENERALNA CZYSTKA W. OD-
DZIAŁACH SZTUKMOUWYCH.
LONDYN. (Pat). Agencja Keutera

z dobrze pointormowatńego zródła
donosi z Berlina, że czystką oddzia-
łów szturnowych trwa nadal i że
około 40 proc. stanu liczebnego tych
oddziaiów, iiczących 2 i pói miljona
ludzi — zostaio już zwolnionych.

REDUKCJA ODDZIAŁÓW
SZTURMOWYCH.

BERLIN. (Pat). Nowomianowany
szeł sztabu sziurmówek Lutze u-
dzielił wywiadu  narodowo-socjali
stycznemu „Angrifłowi', w którym
powiedziane jest, że Hitler odnosi
się do szturmówek z  niesłabnącem
uczuciem: mifości, jednakże reorga- 
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pozmehy komysisfyczne w Amsterdamie,
,wobec czego cała dzielnica pogrą-
|żyła się w ciemności. O 22-ej po-
licja otrzymiia ozkaz przywrócenia
porządku a burraistrz, by nikt nie
„zbliżał się do zbuntowanego Jorda-
|nu. O godz. 23-ej rozpoczął się
|szturm. Atakujących policjantów
| powitano gradem kamieni, cegieł i
sprzętów domowych rzucanych z
okien domów. Z początku policja
strzelaia ze ślepaków, jednakże mu-
siała sobie torować drogę przy po-
mocy rewolwerów. Jeden policjant
jest zabity a 10 ciężko rannych.
Straty maniiestantów nie są jeszcze
ustalone, jednakże paryskie dzien-
niki przypuszczają, że są znaczne.
Dokonano 50 aresztowań. Zaburze-
nia trwały cały dzień, Urządzono
kilka zasadzek w wąskich ulicach
Jordabu. Przedpołudniem robotnicy
usiłowali podpalić jeden z mostów
portowych, lecz straży pożarnej u-
dało się zapomocą sikawek zmyć
naftę z mostu, Policja otrzymaał su-
rowy rozkaz położenia kresu podbu-
rzającej akcji komunistycznej. 

POGŁOSKI © KARDYNALE
FAULHABERZE,

dent Reutera donosi, że pałac kar-
dynała Fauikabora, arcybiskupa mo-
nachijskiego, znajduje się pod  ści-
słą obserwacją detektywów, którzy
skrupuiatnie obserwują wszystkie o-
soby wchodzące : wychadzące z pa-
łacu arcybiskupiego.

BERLIN. (Pa:j. Niemieckie biu-
ro  informacyjie donosi z Mo-
nachjum: O ka-dynale Fauihaberze
krążyły w «statn'ch dniach wszelkie
go rodzaju pogłoski, Generalny wi-
karjusz archidiecezji w Monachjum
Freising upoważnił nas do oświad-
czenia, że wszystkie te pogłoski są
bezpodstawie, o czem mógł się oso- nizacja musi być przeprowadzona.

LOSY VON PAPPENA.
LONDYN. (Pat). Agenjca Reutera

donosi z Be-ina, że von Pappen po-
zostaje nad»l na stanowisku wice-
kanclerza i p.zehywa wciąż w Ber-
linie, Agencja z4znacza, że von Pap-
pen uda się wkrotce zagranicę na
urlop, a następnie wycoła się z życia
politycznego. :

ZWOLNIENIE PRZYJACIOL
VON PAPPENA,

BERLIN. (Pat), Urzędowo ko-
munikują, że trzy osobistości z ber-
lińskich kót politycznych, areszto-
wane w. związku z rewolią von
Roehma Fritz Guenther von Tschir-
sky, Friedrich Karl von Savigny i
Margareta vom Stozinger zostały o-
becnie z powro:cm wypuszczone na
wolną stopę. Wspomniane  osobi-

'stości należą do najbliższego ою-
czenią von Vapena.

 

wierzytelności zabezpieczających li-
sty i obligacje uważa gię za nie-

1

"Przepisy o przeruchowaniu na walu
tę polską zobowiązań z tytułu umów
ubezpieczemiowych zawartych przez
zakłady podlegające nadzorowi mi-

nisterstwa skarbu.
Omawiany dekret reguluje wresz-

cie sprawę umów ubezpieczenio-
wych wyrażonych w walutach za-
granicznych a zawartych z zakłada-
mj ubezpieczeniowemi polegającemi
nadzorowi nunisterstwa skarbu.

Dekret przewiduje, że umowy u-|
bezpieczeniowe bezposrednio mogą
być zawierane tylko w walucie pol-
skiej.

Dekret w dalszym ciągu zawiera
przepisy końcowe, w których m, in.
wyszczególnione są rozporządzenia
tracące moc obowiązującą z chwilą!
wejścia w życie dekretu.

Wykonanie dekretu poruczone
jest ministrom skarbu i sprawiedli-!
wości.

biście przekonać.

ZAPRZECZENIE FRANCJI
BERLIN. Niemal cata prasą ber-

« MONACHJUM. (Pat). Korespon-| b

zagranicą 8 zł.

(W.W
MOSKWIA. 'Pat). Z Chabarow-

ska donoszą: W Sacheljanie,
żonym na prawym brzegu Amuru
naprzeciwko Błagowieszczeńska żoł
nierze japońscy rozpoczęli strzelać z
karabinów maszynowych i ręcznych
w pobliżu gmacau konsulatu ZSRR,
co wywołał» panikę wśród persone-

Pod powyższym tytułem donosi
„Kurjer Poznański” z Warszawy, że
podobno zanosi się na zmianę osoby
wojewody pomorskiego.

„W mieyce p. Kirtiklisa — pisze
„Kurjer Poznański” miałaby
przyjść wybitna osobistość ze świata
„sanacyjnego” o głośnem nazwisku i
znajomości zagadnień morskich i po-
morskich. Wymienia się kandydatu-
rę b. ministra p:zemysłu i handlu p.
Eużenjusza Kwiatkowskiego oraz b.
ministra gen. Gr. Ferdynanda Za-
rzyckiego.

„ Do zadań newego wojewody po-
;morskiego mieioby należeć znale-
Įzienie języka porozumienia się z
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Po wypadkach w Niemczech.
jakoby gen. Schleicher byi w bli-
skich stosuukach z francuskim szta-
em genera.nym i że szłab ten wie-

dział od niego o przygotowywanym
zamachu na Hitlera.

BERLIN. (Pa*). Ambasada fran-
cuska w Be-linie kategorycznie za-
przecza pogioskom o rzekomych ro-
kowaniach irancuskich z gen.Schlei-
cherem.

O DEBIT PISM SZWAJCARSKICH
W. NIEMCZECH,

BERLIN (Pa:). Wielu dziennikom
szwajcarskim, które ostatnio cieszy-
ły się w Niemczech wielką poczyt-
nością, odebrano na przeciąg 2-ch
tyśodni deb.t. Przeciwko temu za-
rządzeniu protcstowało poselstwo
szwajcarskie w Berlinie, O ile zarzą-
dzenie to nie zustanie zniesione w
przeciągu 72 godzin, rząd szwajcar-
ski zastosuje represje. 

LONDYN. (Pat). Jak podaje.
„Daily Herald“ zostało postanowio- |

października, Jednym z motywów

LONDYN (Pat). Na zapytanie
; członka parti pracy, Morgana Jone-
sa, odpowiedział Baldwin w izbie
$min, że wizyta lorda Hailshama we
Francji nie zawierała żadnych mo-
mentów politycznych 1spowodowana
zostałą pragaieniem pewnych brytyj
skich czynników oficjalnych odby-
cia podróży na pola bitew z czasu
wielkiej wojsy. iego rodzaju podró-
że podejmowane były już kiłkakrot-
nie w przeszłości. Co do wizyty mi-
nistra Barthou to Baidwin odesłał
interpelanta do odpowiedzi sir Si-
mona w dniu 24/6. Minister spraw
zagranicznych oswiadczył wówczas,

stowarzyszeń | organizacyj pismo,
wzywające do desygnowania swoich
przedstawicieli w - koiporacjach.
Przy desygi owaniu tych osób orga-
nizącje korzystająz pełnej autono-
mji a ministerstwo korporacji ma je-
dynie zbadać, czy desygnowany po-
siada pełne kwaliłikacje, Muszą oni Dekret wchcazi w życie z dniem

ogłoszenia. być dobrym: faszystami, ludźmi mo-
ralnymu, posiadać zdolności technicz
ne i należeć do tych kategoryj, które

liūska zamieścił: wiadomość o tem, :

Konferencja rozbrojeniowa.
zwołania konfe.encji w tak późnym
terminie — zdeniem dziennika —

ne nie zwoływać konferencji rozbro- jest to, że w październiku Niemcy|
jeniowej wcześniej, niż w. połowie|wrócą do G:newy.

Jaki mają charakter
wizyty francuskie w Anglji.

że wizyta món. Barthou w Londynie
da sposobność omówienia z nim
spraw interesujących wzajemnie
Francję i Anglię Następnie Morgan
Jones zapytał, czy można sądzić, że
nietylko wizyta lorda Hailshama we
Francji, ale 1 wizyta generała Wey-
$anda nie miała żadnego znaczenia
politycznego i że w czasie tych wi-
zyt nie powzięto żadnych zobowią-
zań honorowych tak jak się to stało
w czasie wizyt oficjainych w roku
1914. Na to Belawin odpowiedział,
że w wizytach tych nie było nic wię-
cej ponad to co wymienił w swojej
poprzedniej odpowiedzi,

Korporacje we Włoszech
RZYM. (Pat). Dziennik urzędowyi

„ogłosił dekroty powołujące do życia |si być dokonane przed 26/10 r. b.
| 6 ostatnich już korporacyj, których|Utworzenie «orporacyj nie pociągnie
liczba wynosi ostatecznie 22, W dniu |za sobą zwiększenia liczby urzędni-

j dzisiejszym ministerstwo korporacyj|ków w ministerstwie korporacyj ani
przeszle do partji faszystowskiej,|wzrostu kosztów

ich wybierały, Desygnowanie to mu-

poło- ,

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

WOTBEOEREGRYWCI -

Ogłoszenia
Terminy

TATSIADARBAS IDCAMRA KCI

nano Paula
 

lu konsulariego Władze japońskie
wyjaśniły następnie, że strzelanina

„ta byław związku z manewrami,
podczas kiórycn przeprowadzono
walkę uliczną Konsul sowiecki w
Sachaljanie Gross złożył z tego po-
wodu protest werbalny władzom
mandżurskira.

ATLASTINA STI akisI DUE VRS

Zmiana wolewody pomorskiego? -
rdzenną ludnością pomorską. Mówi
się również o pstrzebie wzmocnienia
żywiołu pomor:kieżo na wyższych
stanowiskach w administracji ogól-
nej.“

Podajemy tę wiadomość z obo-
wiązku informacyjnego.

Zmiany w oświacie.
W kołach urzędniczych zapowia-

dają, że niehawem ma nastąpić zmia
ną na stanowisku ministra oświaty.
Pono min. B-ck pragnie p. Wacława
Jędrzejewicza wciągnąć spowrotem
do pracy dyplcmatycznej, w której
on pozostawał przez objęciem. pod-
sekretariatu stanu w min. skarbu.

Nie jest podcbno wykluczone, że
w razie jego ustąpienia tękę oświaty

jewicz.
Ta ostatnia informacją

się nam trochę nieprawdopodobną. 
” Mówi się w Poznaniu i podajeto

denta miasta nie będzie przez wła-
dze nadzorcze zatwierdzony. Powo-
du się jednak nie podaje. Utrzymu-
je się przytem wersja, jakobymizły
być zarządzone jeszcze jedne, trze-
cie już wybory prezydenta miasta—
co nie byłoby zgodne z ustawą, bo
ta przewiduje tylko wybór dwu-
krotny a jeśli i wtenczas nie
byłaby wysunięta uzgodniona (?)
kandydatura, miałby rzekomo
przyjść definitywnie komisarz rzą-
dowy. 3

 

Wiadomości
telegraficzne.

** Prezes Rady Organizacyjnej
Polaków zasranicą mianował braci
Adamowiczėw  Lonorowymi delega-
|tami na Zjazd Polaków zagranicz-
nych.

** Wskutek powodzi, jaka nawie-
dziła północhy Afganistan zginęło[90 osób i 1000 s-tuk bydła.

"* W pobliżu miasta Liebenwerde
w Saksonii od kilku dni szaleje
wielki pożar lasv. Spaliło się 1000
mósg lasu stsnowego. W. akcji ratun
kowej bierzc udział 1000 osób.

** Wszef | «czesrym r-nk'em
w pobliżu lotniska Upperneyford w
Angiji spadł nowego typu samc-
lot przeznaczony do bombardowa*
nia. Jedna oscba została zabita 4
inne odniosły rany.

** Prasa japońska donosi, że mi-
nister handlu w poprzednim gabine-
cie postawiony będzie w stan
oskarżenia w zw'ązku ze skanda-
lem, który spowodował upadok ga-
binetu Saito.

Katastrofa lotnicza. |
POZNAN. (Pat). Wczoraj wyda-

rzył się wypadek lotniczy między
Fabjanower. a Chlewiskami wpo*
wiecie poznańskim. Dwa samoloty
zawadziły o siebie i spadły na zie-
mię z dużej wysokości, ulegając cał-
kowitemu  1ozbiciu. Pilot Langer
zginął na miejscu. Pilot drugiego a-
paratu Malarow:cz zdążył wysko-
czyć na spadochronie i nie odniósł

| poważniejszych obrażeń,

 
PRZRANEEWOZNECEYDRTOAETRACOZIRCA: SDA IPARP SZCZTANT WSPAKZRANYCAWEZ

KOMU
W uiedzielę dn. 8 lipca o godz. 9 m. 30 w lokalu

NIKAT.
przy ul. Mostowej

odbędzie się odprawa

SEKCJI MŁODYCH
STRONNICTWA

Obecność wszystkich członków obowiązkowa,

Nr. 1897

objąłby spowrotem p. Janusz Jędrze

daje

O prezydenta m. Po-

prasa poznańska, że ponowny wy-.
bór p, Cyryla Ratajskiego na prezy- |
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Lagadka poythoogiczna
narodu niemieckiego.
Narėd niemiecki ma niewątpli-!

wie olbrzymi:; zasługi dla cywilizacji
i kultury eurcpejskiej. Musi to

przyznać każdy człowiek bezstron

my niezależiie od tego jakie jest je-
go ustosunkowanie się uczuciowe,

czy polityczne do Niemców. W, każ-

dej dziedzinie, czy to nauki, czy lite-
ratury, czy sztuki, czy techniki
wikiad nasodu niemieckiego do

skarbnicy cywilizacji i kultury świa-
ta jest bardzo duży. Nie sposób pra-

cować naukowy w jakiejkolwiek
dziedzinie nie zapoznając się z bo-

gatym dorolkkiem niemieckim,

Ten dorobek cywilizacyjny i kul-
turalny narodu niemieckiego zdawa:

łoby się powinien obowiązywać cały

naród. Po aarodzie, który wydał
tylu nietylkt. wybitnych ale wielkich

filozofów, prawników, poeiów poż-

naby się spedziewać, że w życiu
swem pubii-znem i w stosunkach
zewnętrznych stosować będzie

szczytne zasady. głoszone wśród
wielkich ludzi.

Tymczasem obserwiując Niemcy,

szczególnie ną przestrzeni ostatnie

go ćwierówiecza raz po raz spoty-

kamy się z 5bjawami zupełnie otwar
tego barbarzyńsika z krańcowen:
zaprzeczeniem pojęć elementarnej

sprawiedliwości, z  przekrešleniem

tych wszysta1ch zasad prawa moral-

ności publicznej, które narody euro-
pejskie wytworzyły w' ciągu dzie-

więtnastu wiekiw, ery chrześcijań-

skiej.
Jaskrawym rrzykładem tego są

ostatnie wypadki w Niemczech.

Wszędzie się zdarzają krwawe prze:

wroty, wszędzie się zdarzają wojny

domowe, w każdem państwie zda-

rzają się oxresy, że w!iadza ucieka

O co są oskarzeni?

puje: L : e |
Jak wynisa z pisma wydzial: śledcze-

go do wiceprokuratura 1 iejonu w Często-

chowie i zeznań św. Miriszewskiego, Mło-

dzi Stronnictwa Narodowego są związkiem

w znaczeniu art 166 К. k. gdyż posiadają

organizację hierarchicznie zorganizowaną i

zdyscyplinowaną a mianowicie: najniższą

jednostką organizacyjną je:* placówka, pod

legająca Wydz:ałow. Grodzkiemu w mieś-
cie, a w powiecie Wydziałowi Fowiatowe-

mu. Wydziały te podlegają Wydziałowi

Okręgowemu. Organizacja ia była i jest le-

galną, z wyjąteiem najwyższego szczebla

hierarchji, mianowicie — W:elkiego' Oboźne

go i Wielkiej Rady, które — jak wyżej
wskazano — są zalsonspirowane.

„Wydział :ledczy w Częstochowie miał

pouine informace, *e w ostatnich czasach

organizacja Młodyca Stronnictwa Narodo-

wego miała na celu m. in. popełnianie prze-

stępstw, a mienowicie: mirzczenie mienia

pewnej grupy obywateli państwa (żydów),

dokonywania zamachów na ich nietykal-
ność fizyczną'i jako dalszy cel — dokona-

nie zmiany przemocą ustroju Państwa Pol-

skiego.

Odnośnie do zmiany przemocą ustroju

państwa i do obalesia istniejących władz,

to — jak wynika z całokształtu sprawy —
nie był to jakiś ściś!e sprecyzowany i okre-

ślony plan w ym k erunku, a jedynie tylko

bylo to dąženiem crganizacji tej. Odnošne
dane konfidencjonalne znalazły potwierdze-

nie w objektywnie stwierdzonych danych,

że na zebreniach Młodych
okrzyki: „Niech

a mianowicie,

stale bywały wznoszone
żyje rewolucja nar:dowa!'"

Z tych względów i wobec obawy u-
cieczki lub ukrywa:na się, sąd uważał za

wła'ciwe zażaień ich nie uwzględnić i utrzy

mać w mocy dotychczasowy środek zapo-

biegawczy — tymczasowe zaaresztowanie”.

Neminem captivabimus.
MW. „Mysi Narodowej“ Nr. 28 p. 

się do środków nadzwyczajnych, że

zostają obo:trzone kary za pewne

przestępstwa, że zostaje na pewien

czas uproszczona procedura sądo-
wa w kieruiku szybszego ; ostrzej-

szego wymierzania * wykonywania
kar. Jednak zawsze { wszędzie PO-|cje” obecną sytuację w Niemczech,
zostaje zasada, że podejrzany o po-

pełnienie przestępstwa może się tłu-
maczyć i bronić ; że poto żeby go
skazać trzena mu winę udowodnić

Może być bardzo surowa walka
domowa, lecz walka, w której obie

strony mają broń w: ręku, obie stro-

ny dla sprzecznych ze sobą celów
w różnym stopnzu narażają swe Žy-

cie. ' k dw
Zupełnie inaczej było w Niem-

czech w czasie ostatniej rewolty.

Po raz pierwszy w dziejach świata

cywilizowanego ukazał się w komu-

nikatach urzędowych termin „za-

strzelony”. Nie skazany na śmierć,
nie rozstrzelany z wyroku sądu do-

raźneżo, czy polowego, tylko  cał-

kiem prosto „zastrzelony”.  Więk-

szość zastrzelonych poniasłe śmierć

nie w chwili wystąpień przeciwko

rządowi, tylko w łóżku, po zbudze-

niu ze snu bez żadnego sądu, bez

możności usprawiedliwienia z. swe-

$o postępowania, bez możności ja-

kiejkolwiek obrony.

Zastrzeleni byli przeważnie wro-

gama Polsk: a więc ludźmi, dla nas

niemiłymi, *ednak sumienie  katoli-

ka i europe'czyka nie może po-

wstrzymać się od oburzenia na myśl

o podobnych rzeczach.
Byiy wprawdzie okrucieństwa w

pierwszych latach po rewolucji w

Rosji, ale po pierwsze była to bar-

barzyńska Rocja, która dopiera parę

wieków temu weszła w orbitę cy-

wilizacj; europejskiej, a nie współ:

twóry tej cywilizacji, Niemcy.
Pozatem. większość gwałtów po-

pelnił tam ciemny, nieedpowiedzial-

ny motłoch, a nawet krwawa czre

zwyczajka przed wydaniem wyroku

śmierci przeprowadzała badanie o-

skarżonego, wprawdzie okrutne i

bezwzględne, zle zawsze badanie.

Przed rozstrzelaniem  czrczwyczaj

ka wydawała wyrok, wprawdzie nie-

sprawiedliwy, ale jednak wyrok,

Nie podobnego nie było w kul-

turalnych Niemczech. Jedno słowo

wodza wystarczyło, żeby pozbawč

życia ludzi. Zastrzelenie kobiety,

żony gen. Schechera nie biorącej

żadnego udziału w życiu politycz-

nem jest objawem wielce charak-

terystycznym dla nowoczesnej psy

chiki niemieckiej.

Jest rzeczą ciekawą, że w osta

tniem ćwierćwieczu barbarzyńskie

okrucieństwo w Niemczech wystę-

puje we wszystkich momentach

dla tego kraju i narodu przełomo-

wych.
Wielka wojna—bestjalstwa w Ka-

j szystych i akademų;

!

Jan Rembieliūsii porusza temat hi-

|storyczny, tednak zawsze aktualny:
Niespostrzeżenie bez obchodów uro-

minęło w roku ubie-

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
głym  pięćsetle.ie wielkiego wydarzenia

Narodowcom, przebywającym w historycznego, jakie był t. zw. przywilej !
więzieniu w Częstochowie, wręczo-_jedlneński, nadany przez Władysława Ja-' ogiaszazych

no, jak donosi „Glos Narodu“, decy-, giełłę rycerstwu korunnem: dnia % stycznia perjodyczne w ióżnorodnych  kwe-

zję Sądu Okręgowego, zawierającą | 1433 r. Pamiętny przywilej, dokładnie for-! stjach w celu zainteresowania czy-

uzasadnienie aresztowania, Wyjątek, mujący słynną zasadę „neminem captiva-! telników.
z tego uzasadnienia brzmi, jak nastę-|bimus”: zapewnienie. iż nikt (z wyjątkiem: mógł pozostać w tyie, rozpitat więc

schwytanych ua go.ącym uczynku zbrodnia

rzy) nie może tyć ar: pozbawioay wolności,

ani karany, bez rozpatrzenia przez właści-

wy sąd jego winy . bez prawomocnego wy-

roku skazującego.

Cytuje potem p. Rembieliński ła-
ciński tekst jagzellońskiego przywi-
leju, wspomina ćwczesnych wielkich
mężów polskich: Pawła Włodkowica
i Stanistawa ze Skarbimierza, a na-
stępnie omawia pierwotne pojęcia
prawne, które słusznie nazywamy
barbarzyńskiemi:

Pierwotne pojęcia 0 sprawiedliwości,

mającej charaster „vendetty“, o tyle nam

jednakowoż łatwiej zrozumieć, że i w dzi-

siejszych czasach możemy widzieć ten naj-

niższy szczebel ro.woju myśli prawniczej,

mianowicie wśród tybylców Australji, Poli-|

nezji, Afryki »achodniej i šsodkowej i t. d.

Tak np. u kraejowcćw australijskich w wy-

padkach ciężkich zbrodni, w szczególności
zabójstwa, musi się zawsze

odnaleźć, a jeżeli nie udaje się stwierdzić
objektywnie jago ossby, „ladzie starzy lub
czarownicy” wyszukują jakiegokolwiek

człowieka, „naturalnie zwykle w innem ple-

mieniu”, przeciw k*'remu zwraca się „eks-

pedycja mszcząca” pokrzywdzonej grupy

lokalnej czy też klanu.
Miarą poziomu spo=

łeczności jest — między innemi — stopień

poczucia bezpieczeństwa, jakie posiada jed-
nostka, przeświadczcna, że nie może paść

ofiarą samowoli, że ochrania ją puklerz

prawa, że nie "ędzi karana za winy niepo-

pełnione i t. d. To poczucie bezpieczeństwa

w epoce jagiellońskiej, pod: iesione zostało

bardzo wysoko, ono właśn”*, — w niemałej

mierze powodowałc ową „słodycz życia”

staropolskiego którego urok tak pociągał i

asymilował lud; ościenne. O tem wszyst-

kiem godzi sie przypomnieć w momencie,

kiedy lat już «górą pół tysiąca minęło od

chwili zatwierdzeria przywileju jedlneń-

skiego.

Historja Polski obejmuje nie lat
piętnaście, «zy dwadzieścia, lecz to-
czy się od wieków. O tem wszyst-

„winow:,ca“

cyw l'zacyjnego

 
Dr. Rozmarin omawia w „Momen-

przewiduje zaczepną wojnę ze stro-

'ny Niemiec i ostrzega kierowników

! polskiej poliryki zagranicznej,aby nie

dowierzali Niemcom.
Francja orjeutuje się w sytuacji.

Kierownicy polskiej polityki zagra-

nicznej wini m:eć na względzie ry-

chłą wojnę: A
„ — Że Francja pamięta o tem — już

wiemy. Niemaiej wiani o tem pamiętać kie-

rownicy polskiej polityki zagranicznej”.

Kierownicy polskiej polityki za-

granicznej winni być bardzo subtelni

i winni dostrzez, o co obecnie cho-

dzi:

W] okresie kryzysu wielce aktual-
ną stałą się sprewa obniżenia kosz*

tów produks1, zarówno w przemyśle

jak i w rolmictwie. Wobec spadku

cen antykułow rciniczych, każdy rol.

nik jest zainteresowany w tem, aby

ceny artykułów przemysłowych były

możliwie najniższe, inaczej bowiem

nie jest w stanie ich nabywać. Z dru-

giej strony. zainteresowany w tem

jest i przemysł, dla którego rynek

wewnętrzny, jako najpewniejszy i

jego pojemność, bynajmniej obojętną

sprawą nie jest. Nie ulega zatem

wątpliwości, że przemysł chciałby

produkować jakrajtaniej.

Powstaje zatem kapitalne za-

gadnienie, jak obniżyć koszty pro-

dukcji, rolnik bcwiem miałby mniej-

szy deficyt, a przemysłowiec mógłby
obniżyć ceny i liczyć na większy

zbyt.
Wśród środków do celu tego zmie

szających, wymienić mależy płace

robotnicze, ktćre składają się mię-

dzy innemi na koszt wytwarzania.

Jakoż ostatnienii czasy wysiłki pra-
codawców zmierzały i w tym kie-
runku, a obniżki płac były i są na
porządku dzienrym. Warto zbadać,

jakie mniej więcej są oberne płace,
aby się zorientować, jak daleko re-

dukcja płac posunięta być może.
Według urzędowych danych, o-

głoszonych przez Główny Urząd
Statystyczny, liczba mężczyzn zara-
biających (cyfry dotyczące kobiet
umieszczono w nawiasach) poniżej
10 zł. tygodniowo stanowiła 8.8 proc.
(13.1 proc.) ogólnej ilości pracują-
cych, od 10—20 zł. tygodniowo —
21.7 proc. (36.2 proc.), 20—30 zł. —
24.2 proc. (33.5) proc.), 30—40 zł. —
19.1 proc. (12.6 proc.). A więc męż-
czyźni, zarabiający do 40 zł. tygod-
miowo, stanowiii 73.8 proc. ogółu
pracowników fizycznych, kobiety—
95.4 proc. A zatem zaledwie 26,2
proc. mężczyzn i 4.6 proc. kobiet

Belgji. Później w pierwszych latach

powojennych, zamordowanie Erz-

bergera,, mordy kapturowe, krwawy

pucz Kappa. Obecnie—zastrzelenie

bez sądu.

kiem dobrze jest zawsze pamiętać.

Żydzi ostrzegają
„ — Polityka zagraniczna w dobie 0-

becnej jest rzeczą bardzo subtelną. Musi się

ją b. subtelnie traktować. Szczególnie kry-

|tyka musi być bardzo wstrzemiężliwa, a to

| ze względu na to, że nie zawsze można

dostrzec całkowity rozwój wypadków. Po-

mimo wszystko, 54 jędnak sprawy, które

1 dzięki swojej wyrazistości — wybijają

|się na pierwszy plan i pobudzają do nale-

żytego zrozumienia i to jaknajprędzej inaj-

bardziej stanowczo.

wierzyć, aby chociaż na minutę dano się

wziąć na lep niemieckich deklaracyj i de-

klamacyj. Przeciwnie. Im więcej Niemcy

deklamacją o pokoru, o miłości sąsiedzkiej,

tem mniej można im wierzyć”.

 

Dalsze zmniejszenie zarobków
pracowniczych—nie de pomyślenia.

otrzymało z pracy swej więcej niż
40 zł. tygodnicwo, ogromna zaś

większość mężczyzn, oraz prawie

wszystkie kobiety zarabiały poniżej

minimum niezbędnego dla wyżywie-
nia rodziny, przyczem upośledzenie
w tej mierze kołiet jest całkiem wy-
raźne, wręcz rzuca się w oczy.

Przytoczone liczby stwierdzają

ponad wszeiką wątpliwość, że dal-
sze zmniejszenie zarobków jest nie
do pomyśleuia.

Ponieważ warstwa pracujących

jest dość liczna, sięga bowiem nawet
przy uwzględnieniu bezrobocia
600.000 osób, a z rodzinam;y 2, 2 i pół
miljona, byłoby to podcinaniem ga-
łęzi, na jakiej siedzi zarówno prze-
mysł, jak i rolniotwo, dla których
zubożenie szerokich warstw spo-
żywców pożądanem być nie może,

Jeżeli porównamy poszczególne
miejscowości, przekonamy się że w
Warszawie do 40 zł. tygodniowo za-
rabią 62.7 proc. w woj. warszaw-

skiem — 78.9 proc, w łódzkiem —
85.0 proc, w sląskiem — 69.0 proc.,
w bialostockiem — 86.8 proc, w
poznańskiem — 84.2 proc, pomor-
skiem — 97.1 proc., poleskiem —
93.8 proc., wileńskiem — 88.1 proc.,
tarnopolskiem — 92.9 proc., stani-
stawowskiem — 96.6 proc. itd,

Z przytoczonych cyfr wynika, że
jedynie w nade: nielicznych woje-
wództwach, mianowicie więcej od
innych uprzemysłowionych, płace są
cokolwiek l:psze, mianowicie w woj.
warszawskiem : Ww samej /Warsza-
wie oraz na Sląsku, Już woj. łódzkie
pomimo swego uprzemysłowienia,
ma płace kardzo niskie, a w woj.
rolniczych piace te znajdują się poni
żej poziomu minimum kośztów utrzy
mania.
Czy takie płace mogą być jeszcze

bardziej obniżcne — wydaje się
wprost niemożliwe,

WEKAATARI SO TIA TT AEATAOSI TTT

wielką cywilizację i kulturę Niemiec

z wręcz pierwotnem barbarzyństwem

w pewnych momentach życia tego

narodu?
« Jest to zagadka psychologiczna  fiszu, okrucieństwa izaburzenia w Jak można pogodzić ze sobą narodu niemieckiego.

Wszak nie chce się;

Atak oskrzycdlający.
(Ankieta „Kurjera Porannego" o małżeństwie).

Mamy dziś nową modę — ankiet,
przez wydawnictwa

1 „Kurjer Poranny” mie

| ankietę małżeństwie w dobie
kryzysu, wyzisaczając szereg na-
gród za wyróżnione odpowiedzi,

O wynikach iej ankiety pisze o-
becnie w temże piśmie (d. 25,VI) p.
M. J, Wielopolska, utrzymując, że
plon jej jest „uuerzający”.

Oczywiście, znaczenie podob-
nych „piebiscytow' nie może być
uożólniane, Co najwyżej mogą one
świadczyć o poziomie kultury umy-
słowej, poglądach i nastrojach pew-
nych, określonycii środowisk. W! da-
nym wypadku amy do czynienia z
czytelnikami o.ganu p. W. Stpiczyń-
skiego. Jest to »ałam inteligencji ra-
dykalnej, podlegający wpływom ma-
sońskiego wolnomyślicielstwa, oraz
ta częsć mówiących po polsku mie-
szkańców północnej dzielnicy War-
szawy, którą sie zadawalą „Nasz
Przegląd”, jako.e zbyt trąci Żabo-

„0

Zresztą i sama p. Wielkopolska
nie jest wysokiego mniemania o u-
czestnikach ankiety. Wie też, że
„w wielu wypadkach było zaintere-
sowanie to litylko wygodnem ujś-
ciem dla nagmisnie panującej gra-
fomanji”',

Pan Wielopolska barwnie i z
temperamentem opowiada nam „o
goryczy serc pemeńskich, skazanych
ną wieczyste nienasycenie”, o „trom
tadracji samców,  podkzęcających
wąsa' « t. p. nastrojach, odbijających
się jak w lustrze w tej ankiecie. Pu-
blicystka „Poramiego“ przy sposob-
ności rozprawia się z „fałszywą do
gruntu  moralnością* — widocznie
jeszcze w danein środowisku wege-
tującą. Łatwo domyśleć się, o jaką to
właśnie moralność chodzi,

Uczestnicy arkiety wykazali sła-
be zainteresowania kwestją „zarob-
kowania żony”, uprawiającej jeden z
wolnych zawod*w, a mającej dom,
męża i dzieci. Nikt nie zapytał —
skarży się p, W — czy wymagane
jest także od nie' poświęcenie talen-
tu ; sławy dla spraw cgniska domo-
wego”... Widocznie w sterze czytel-
ników „Porannego” kwestja ta albo

wątpliwcšci — vbowiązek na dru-
gum planie,

„Natomiast riepokoi mocio spra”
wa rasy 1 róznicy narudowości, Wi-
docznie jest duzo u mas maiżeństw

mieszanych i te kwestje są jakieś
dotkliwe i częsietiriwe. Niewątpli-
wie ohodzi tu o maiżeństwą polsko-
żydowskie. Zjawisko pospoute w 0-
bozie radykain» - wolnomyśliciel-
skim. Kzecz ciekawa, że i ten obóz

nie jest wolny od termentow: raso-
wych.

(Wielu — p:sze p. Wielopoi-
ska — „kładzie szczególny nacisk
nie na różnice poglądów politycz-
nych (pomiędzy mafżonkamu), lecz
na różnice poziomu duchowego, po-
ziomu inteligencji, wyksztaicenia.
Swiadczy to zaęewne, iż dobór poli-
tyczny wśród radykałów nie pozo-
stawia nic do życzenia...

Okazuje się dalej, że „zdrada
małżeńska w zwierciadle ankiety ma
małe znaczenie. Trzeba ją wybaczyć,
o ile nie jest ch:oniczua į niwecząca
ognisko domowe. trzeba oddzielić
zdradę z ducha od zdrady czysto fiz-
jologicznej'. Słowem wolno zdra-
dzać, byle nie za często i byle za-
chować nieskaziielność ducha. Nie-
stety, prostytucja cielesna idzie w
parze z deprawacją ducha...

Jeden tylko głos byłego poste-
runkowego wyrożnił się zasadniczo
w tym chórze,  Posterunkowy bo-
wiem za zdradę małżeńską domagał
się aż kary śmieici, gdyż taka zdra-
dą jest, jeżo zdaniem, najgorszą for-
mą prostytucji. Był to jednak pro-
stak i sprawę traktował obcesowo.

„W tysiącac: listów(?7?) prawie
nie pada słowo .religja'" Na terenie
np. zagadnień rozwodowych nie e-
gzystuje wcale. Znikoma ilość wypo-
wiadała się nierozerwalnością
dogmatyczną małżeństwa”. = Mniej-
szość ta — to prawdopodobnie przy-
godni czytelnicy „Kurjera Poranne-
go”. Zdaniem > Wielopolskiej, im
kto głębiej ujmuje zagadmenie ro-
dziny,tem kate$cryczniej domaga się
sekularyzacii związków ludzkich.
absolutnego wykłuczenia wszelkich
wyznań z takich spraw, oraz odda-
1ia ich w wyłączne władanie urzę-
dów świeckich”.

Znalazła się nawei osoba płci
pięknej która wyraziła przekonanie,

za wcale nie istnie'e, aibo nie budzi 
| Przy udziale 124 delegatów: Zrze-

szeń z całej Poiski, reprezentujących
1307 głosów: odbyio się pod przewod-
nictwem p. d-ra A. Bakałowicza do-
roczne Zgromaczenie Rady Naczel-
nej Związku Zrzeszeń Własności Nie
ruchomej Miejskiej w Polsce.

W| przemówieniach delegatów
dominowała nuta bardzo pesymi-
styczna co do sytuacji włascicieli i
stanu ich domów,

Delegaci zwracali się z. bardzo
gorącym. apslem do prezesa Związku
dr. Artura hr. Poiockiego i do całego
Zarządu, aby przedstawili rządowi
rozpaczliwą sytuację właścicieli do-
mów. celem spowodowania  zarzą-
dzeń ratunkowych, a mianowicie:

2. przerzucenia ciężaru dostar-
czania mieszkań bezrobotnym loka-
torom na całe społeczeństwo, albo-
wiem w dzisie,.szym stanie ustawa
moratoryjna, obciążając tylko jedną
warstwęwłaści zeli domów i to w do
datku najmniejszych domów, położo-
nych na peryłerjach miast, jest nie-
sprawiedliwa i :ujnująca domy.

2. stopniowego zniesienia ustawy
o ochronie lokatorów w miastach,
posiadającą dos'ateczną ilość miesz-
kań, a przynajripiej usunięcie z pod
ustawy g ochro.ie lokatorów: wszyst
kich lokali i mieszkań, zmieniają-
cych lokatora, oraz o wyznaczenie
ostatecznego terminu wygaśnięcia
ustawy o ochronze,

3. przywrócenia ważności umów
najmu na wszeikiego rodzaju ubika-
cje i mieszkania, o ile właściciel do-
mu i lokator dobrowoinie taką umo-
wę chcą zawrzeć,

4. prolongo'vania spłaty długów
j hipotecznych, k:órych termin mora-
toryjny upływa z dniem 1 paździer-
nika 1934 roku na okres dalszy, wo-
bec braku jak:egokoiwiek kredytu,

5. przyśpieszenia postępowania
sądowego w sprawach, tyczących się
eksmisji mieszkaniowych,

6. spowodowania zniesienia w
drodze ustawuaawczej uprawnień
$min miejskich do pobierania opłat
za prawo korzystania z wodociągów
i kanalizacji miejskich od osób, nie
korzystających z tych uprawnień,

| 7. zniesienia przymusowych ob-
wodów kominia:skich,

8. umorzenia lub obniżenia po-
datku od nieruchomości dala tych

| właścicieli, którzy w domach swoich
mają bezrobotnych lokatorów, nie
płacących dzierżawy,

9. obniżenia podatku od lokali 1
nieruchomości : ustalenia wymiaru
od faktycznie płaconego komornego,
a nie z roku 1914,

10. szybkiego załatwienia odwo-
łań, wniesionyc': przez podatników
do urzędów wzgl. Izb Skarbowych
od wymiarów podatkowych , doty-
czących własnosci nieruchomej miej 
 

iż „racjonalne podejście do sprawy

Dani Rady Naczelnej Źwiądła Zrzegzeń.
11, obniżenia podatku lokalowe-

go od mieszkań większych do 8%,
12. pobierania opłaty stemplowej,

w starych dom.:ch, od zawartego
kontraktu na piśmie, tylko na czas,
na jaki kontrakt zawarto.

Na posiedzeniu tem została po-
wzięta uchwała o połączeniu Związ-
ku Zrzeszeń i Centrali Stowarzyszeń
w jedną naczelną ozganizację pod
nazwą: „Polski Związek Zrzeszeń
Własności Nieruchomej Miejskiej'.
W wyniku tei uchwały do Zarzą-

du Polskiego Związku  Zrzeszeń
Własności Nieruchomej Miejskiej
wybrano 8 członków Zarządu z b.
ministrem p. inż Kazimierzem Tysz-
ką na czele ja'o pierwszym wice-
prezesem teżoż Zarządu, przyczem
liczbę członków Zarządu powięk-
szono do 30.

Wi ten sposób z dniem 1-ym lipca
istnieje tylko jedyna naczelna orga-
nizacja ną terenie całej Rzeczypospo
litej — „Polski Związek  Zrzeszeń
Własności Nieruchomej Miejskiej“,
który jedynie uprawniony jest do
przemawiania w imieniu całej włas-
ności miejskiej.

Na czele połączonych otganiza-
cyj własności "aiejskiej stoi prezes
dr. Artur hr. Potocki,

W, wyniku wyborów  uzupełnia-
jących lista członków Zarządu Pol-
skiego Związku Zrzeszeń Własności|
Nieruchome: Mie'skiej, jest następu-
jąca: p. prezes dr. Ariur hr. Potocki,
wiceprezesi: inż imierze Tysz-
ka, red. Kazimierz Janikowski, inż.
Michał Kossows'i, mgr. Józef Mat-
Ikiewicz, poseł! Jerzy Schimmel,
członkowie Zarządu: inż. Władysław
Brokman, zast sej. Wacław Dutkie-
wicz, mec. Kaz.nietz Gronkiewicz,
Tadeusz Hoiuc, zastępca sekretarza
mec. Antoni Maciejko, poseł Miko-
łaj Osada, posłanka Elina Pepłow-
ska, sekretarz Ludwik Rząśnicki,
Jan Rackman, Adam Regirer, poseł
Witold Staniszkis, Stanisław Sey-

denbeutel — skarbnik, prezes Bo-
żysław Stern mec, Władysław Za-
wadzki — zastępca skarbnika, dr.
Aleksander Bakałowicz, gen. Teo-
dor Bałaban, Wiktor Kornberger,
dyr. Eugenjusz Kukulak, inż. Natan
Król, posei Józei Mazur, Maksymil-
jan Pluciński, dr. Józef Steinberg,
Maks Schott, inż. Jerzy Wolff.

Na zastępców członków Zarządu
wybrani: pp. r:ec. Adolf Jagowd,
Stanisław Rozumek, Ludwik Sikor-
ski, inż. Stefan Sikorski, Teofil Czy-
żewski, Józef Manaczyński, dr. Jó-
zef Westreich, dr. Stefan Życzkow-
ski, dla Wilna pozostawione jest
wolne miejsce.
Do komisji rewizyjnej wybrani: pp.

Bronisław Gepaer, Karstens Maury-
cy, dyr. Mieczysiaw Suligowski i na wa p. inż Władysław Jabłoń-
ski.

małżeństwa w dobie kryzysu może
wskazać jedynie czynnik decydują-
cy w: Rzeczypospolitej. !

Pani Wielopolska surowo zgro-
miła tę entuzjastkę, pisząc, że to
„niedobry obyczaj zwalania odpo-
wiedzialności za wszysiko co się w
kraju dzieje na jednego człowieka”,
A przecież jest to wyraz tęknoty

za autorytetem moraluym. Ludzie,
odrzucający autorytet Kościoła, mu-
szą szukać auterytetu gdzieindziej...

Nie odbyło sę i bez zabrania gło-
su przez wychowawców typu p. Spa
sowskiego i p. Zaklickiej . Barlic-
kiej,

Rzecz jednak ciekawa, że prze-
sadnie pojmowana eużenika nie zna-
lazłą uznania wśród uczestników
ankiety. Na gwałt ludzie ci potrze-
bują w tej materji gruntownego
przeszkolenia.  Wpadają wprost w
„herezję katolicką”. Artykuł p. W.
podaje w końcu porcję głosów, wo-
iających o reguiowanie małżeństw
przez Państwo. Nie zapomniano i o
insynuacji, że nawet w Kościele ka-
tolickim unieważnienie małżeństwa
może otrzymać tylko człowiek bo-
gaty. A przecież chodzi o udostęp-
nienie rozwodów, o ich populary-
zację...

Widać zaten: ze wszystkiego, że
impreza  „Kurj:ra Porannego" jest
jednym ze sposchów walki o rozwo-
dy; siuby cywilne. Po przegranym a.
talku frontowyn: — rozpoczyna się
nowa ofenzywa oskrzydlająca.

Rozluźnienie węzła małżeńskiego
w Polsce jest punktem programu kół
radykalno - woinomysinych, ślepych
głuchych na to, iż rozwiązłość oby-
czajów, jak to iyle razy stwierdziła
już historja, jes! początkiem rozkła-
du moralnego państw i narodów”.

Kościół katolicki, broniąc niero-
zerwalności małżeństwa, występuje
i w obronie prawa Bożego i w imte-
resie narodu.

Zagadnienie naszej przyszłości
oczywiscie może nie obchodzić pew-
nych warstw społeczeństwa, uśrzę-
złych w materjaliźmie i hedoni-
stycznem pojmowaniu życia, częścio
wo mechanicznie, tylko związanych
z polskością, ale żywo obchodzi
wszystkich katolików w Polsce, i z
tem panowie wolnomyśliciele rady:
kalni liczyć się muszą. :

on Radziejowski.
——

Polskie subwencje
dla żydów

„Sanacyjny” „ilustr, Kur. Codzien-
ny“ ogłasza sprawozdanie z działal-
ności Komunalnej Kasy Oszczędńo-
ści m. Krakowa w r. ub.
‚ Wi sprawozdaniu tem ciekawy
jest przydział subwencyj dla po-
szczególnych zrzeszeń i instytucyj
społecznych. Znajdujemy tam m, in,
pozycję 500:) zł. „na cele dobroczyn-
ne 1 kulturalno . oświatowe żydow-
skie'; jest io najwyższa ze wszyst-
kich pozycyi.

*

fite zasiłki od swych współrodaków
z Ameryki, jeszcze wspomagają ich
polskie komuna:ne Kasy Oszczędno-
ści. Nasza szczodrobliwość w okre-
sie szalejącego kryzysu i nędzy
wśród rdzennej ludności polskiej jest
doprawdy: wzruszająca...

Bunt w więzieniu.
. M czwartek pod wiecz6r grupa

więźniów . kryzunalistów, przeby-

$o przy ul. Długiej z nieustalonych
dotychczas przyczyn zaczęła dość
gwałtownie demonstrować, wzno-
szącokrzyki przeciw służbie wię-
ziennej,

Po kilkunastu minutach prawdo-
podobnie według zgóry ustalonego
planu, gdy demunstrujący więźnio-
wie przekonali się, że *a forma wy-
stąpienia nie zwróci na nich specjal-
nej uwagi, zaczę!i demolować cele.

W! kilkunastu celach pojedyń-
czych i gromadnych powybijano szy-
by, połamano prycze, porozbierano
piece, przyczem kallami ; cegłami
poczęto bombardować straż więzien
ną, która usiłowała niedopuścić do
dalszych demonstracyj. t

Naczelnik więzienia,  niechcąc
pozwolić na użycie broni, wezwał
pogotowie policyjne, które po przy-
byciu na miejsce między awanturu-
jących się więź:iów rzuciło kilka
bomb z gazami łzawiącemi,

To poskutkowało 1 więźniowie
uspokoili się.

Przybyli na miejsce przedstawi-
ciele władz bezpieczeństwa oraz
sędzia śledczy wszczęli natychmiast
dochodzenie, które ustaliło, że awan
tury rozpoczęły się na t. zw. oddziale
warjatow, t. j. tych, którzy symulują
obłęd, aby w ten sposób uzyskać
przeniesienie do szpitala dla umysło-
wo chorych. ' |

Toa e” a 3

Pierwsze dni pracy
zegara telefonicznego

Zegar podający automatycznie
godzinę, ustawiony w central; tele-
fonicznej w Warszawie cieszy się
dużem, powodzeniem, we wtorek
naprz. zanotowano 36,805 połączeń,
a w środę 28,199, co dowodzi, że du-
żo abonentów dzwoni nie z potrzeby, lecz z ciekawości, aby usłyszeć mó-
wiącego „robota”, Team:
 Й

Niedość więc, że żydzi dostają ob-

wających w $m:chu więzienia karne,
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie przeważnie duże z

deszczami, (głównie w środku i

wschodnich dzielnicach kraju. „W

dalszym ciągu daść chłodno. Umiar-

kowane wia!ry północne i północno-
zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr.

2-90); suko, Chomiczewskiego — ul. |

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza

i Maciejewicza — ielka Nr. 29 i

Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr 26,

oraz wszystkię ma przedmieściach, prócz

iszek,

ее WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wyjazd J. E. ks. biskupa

Niemiry. Bawiący od paru dni w
naszem mieście J. E. ks. biskup

Niemira, sufragan piński, wczoraj

wyjechał, udając się do Jewja, a
następnie do Minojt.
W miejscowościach tych ks. Bi-

skup zabawi kilka dni, poczem od-
jedzie do Pińska.
— Echa ureczystości marjań-

skich. Jak obliczył Archidiecezjainy
Instytut Akcji Katolickiej, w uroczy-
stościach marjańskich, odbytych w
Wilnie w dniach 30 ub. mies. oraz
1, 2, 3 1 4 bież. mies., ogółem wzię-
ło udział ponad 50,000 wiernych. W
tej liczbie było około 10,000 piel-

23 (telef.

grzymów, przybyłych z różnych

części kraju. Reszta — to ludność
miejscowa.
— Na łono kościoła. W, Wilnie

otrzymano wiadomość, iż znany u-

czony rosyjski prof. W. Artemjew b.
proł. teologii seminarjum duchow-
nego w Wilnie przeszedł na łono

kościoła katolickiego i przyjął z

rąjk biskupa Czarneckiego w Kowlu
święcenia kspłańskie.

Z MIASTA,
— Min. Piłsudski przybył do Pi-

kieliszek. W dniu wczorajszym po-
ciągiem osobowym warszawskim
przybył do Wilna min. spraw wojsk.
p. Piludskį w towarzystwie dr, Woy-
czyńskiego i adjutantów; p. Piłsud-
skiego na dworcu powitali przed-
stawiciele władz wojskowych i cy-
wilnych.

P. Piłsudski z otoczeniem samo-
chodem po przez ulice: Zawalna,
jagiellońską i K:lwaryjską odjechał
do Pikieliszek, gdzie spędzi przer-
wany urlop wypoczynkowy.
—Pobyt $ości z Francji. Bawią-

cy w Wilnie . przedstawiciele
Konsulatów Polskich we Francji
zwiedzili miasto i zapoznali się z
historycznemj zabytkami Wilna.
Niezależnie od tego przedstawiciele
polskich placówek konsularnych we
Francji zwiedzili niektóre zakłady
przemysłowe w Wilnie, interesując
śię żywo ich działalnością i rozwo-
jem. W, dniu dzisiejszym  przedsta-
wiciele placówek polskich we Fran-
cji opuszczają Wilno i udają się na
teren woj. białostockiego.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Prezydent miasta na urlopie.

Z dniem dzisiejszym prezydent
miastą dr, Maleszewski rozpoczyna
miesięczny urlop wypoczynkowy.
Kierownictwo Zarządem miasta na
czas nieobecności prezydenta obej-
muje wice-prezydent inż. Jensz.
— Remont $machu magistratu.

Zarząd miasta w najbliższych dniach
zamierza przystąpić do gruntowne-
go remontu wewnętrznego gmachu
magistratu, W; związku z aktualną
sprawą znalezienia odpowiedniej
sali posiedzeń dla zwiększonego
składu personalnego Rady Miej-
skiej powstał pzojekt powiększenia
obecnej sali. Wrazie więc realizacji
tego projektu posiedzenia Rady
miejskiej odbywać się będą nadal w
gmachumagi :tratu.

Budowa nowych kanałów.
Zarząd miastą przystąpił do wstęp-
nych prac przy budowie nowego
kanału przy ul. Antokolskiej. Nowy
kanał otrzyma połączenie z egzy-
stującym juz kanałem przy ul. Ka-
nonicznej. Drugi kanał murowany
zbudowany będzie przy ul. Dobrej
Rady, Roboty rozpocznąsię w po-
łowie sierpnia rb.
— Rozbudowa sieci wodocią-

gowej. Zarząd rsiasta zakończył bu-
dowę pierwszej części planu sieci
wodociągowej. Z projektowanych
robót przeprowadzono na prze-
strzeni 2300 mtz, sieć wodociągową
w t. zw, strefie dolnej, Dalsze prace
trwają i do końca br. zbudowana
będzie sieć dłużoścj; około 1200 mtr.
przeważnie na przedmieściach.
—Regulacja ul. Zakretowej. Pra-

ce przy uregulowaniu ulicy Zakre-
tawej postępują szybko naprzód.
Jezdnia jest już prawie uregulowa-
na, zaś obecnie są prowadzone pra-
ce przy uki:daniu nowych chodni-
ków betonowych. Zakończenie re-
gulacji ul. Zakretowej nastąpi osta-
tecznie dopiero w końcu sierpnia r.
b. i z dniem: 1 września ulicą ta zo-
stanie oddaua do publicznego użyt-
ku. Będzie to jedna z najlepiej ure-
śulowanych ulic w Wilnie.
= _ SPRAWY SANITARNE.
— Lustracja kramów. W: Hali

, Miejskiej (komisja sanitarna prze-
prowadziła lustrację. Zbadano
wszystkie kran:iki, trudniące się
sprzedażą artykułów spożywczych i
wędlin. W! wyniku lustracji sporzą-
dzono kilka protokułów za nieprze-
strzeganie przenisow sanitarnych i
administracyjnych:*

| Zarządzenie to zostało
przez Wiilman z radościąe

POCZTA i TELEGRAF.
—Poczta peronowa. Poczta pe-

ronowa w: Wilnie będzie czynną ca-
łą dobę, tak aby w czasie przyjazdu
pociągów podróżni mogli załatwiać

DZIENNIK

Wśród
Nadzwyczaj miłem  urozmaice-

niem programu wyścigów konnych
byto ogolne zebranie wszystkich

'pp. zawodników ;, niektórych orga-

ną stacji wsze!ką korespondencję.!nizatorów.
powitane

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie murarzy | beto-

w.|nlarzy. W lokalu Centrali Chrześci
jańskich Związków Zawodowych
przy ul. Metropolltalnej 1 odbyło
się zebranie Związku Murarzy i Be-
toniarzy. Obradom przewodniczył
p. Stanisław Szarko. Zebranie to
było poświęcone ściśle sprawom za-
wodowym. Miedžy innemi rozpatry
wano sprawę niestosowania się kie-
rowników — żydów robót budowla-
nych do umowy zbiorowej. Ci, któ-
rzy wypowiadali się w tej kwestji,
stwierdzili, iż na wielu robotach pra-
ca trwa w godzinach nadliczbowych,
co powoduje, iż jedni pracują za-
dużo, a inni wogóle nle mają pracy.

Chcąc ten stan usunąć, związek
postanowił zwrócić się do starosty
grodzkiego z prośbą о ingerencję,
gdyż praktyki te mogą niepotrzeb-
nie wywołać niejeden zatarg.

Drugą sprawą, która z niemniej-
szem ožywieniem była omawiana
na tem zebraniu, to kwestja „dni
wychodnych“.

Robotnicy sami zorganizowali
akcję pomocy bezrobotnym. W tym
celu każdy z pracujących w ciągu
tygodnia pracy oddaje jeden dzień
b:zrobotnemu. Pracodawcy žydow-
scy niechętnie zgadzają się na za-
trudnianio bezrobotnych podczas
tych dni.
W tej sprawie postanowiono

bezpośrednio układać się jeszcze z
pracodawcami.

SPRAWY ROLNE.
— 10.000 rolników do Łotwy.

Państwowy Urząd Pośrednictwa
Pracy zakończył już przeprowadza-
ny od szeregu uniesięcy werbunek
robotników rolnych na roboty sezo-
nowe do Łotwy. Wobec opłakanych
warunków  materjalnych ludności
wiejskiej wojewodztwa wileńskiego,
dotkniętego klęską  nieurodzaju —
popyt na roboty zarobkowe w Ło-
twie był bardzo znaczny. W ciągu
mają i czerwca zwerbowano z po-
szczególnych powiatów przeszło
10.000 osób Większość stanowią
kobiety.

Powrót *obotników: do Polski na-
stąpi w pierwszych dniach paździer-
nika rb. į

в TURYSTYKA.
—Młodzież amerykańska w Wil-

nie, Dnia 9 bm ao Wilna przybywa
liczna wycieczka młodzieży amery-
kańskiej, Goście amerykańscy za-
bawią w Wilnie w ciągu dwóch dni
ipo zwiedzeniu miasta i zabytków
historycznych udadzą się do Trok i
nad Narocz.
— Wycieczka Polaków z zagra-

nicy w Wiluie, Do Wilna nadeszła
wiadomość, że w połowie sierpnia
ma przybyć do Wilna większa wy-
cieczka Polaków z zagranicy. Wy-
cieczka liczyć będzie ponad 80 osób.
W) skład jej wchodzić będą Polacy z
różnych państw, najliczniejszą re-
prezentację stanowią emigranci pol-
scy z Ameryki, Wycieczka ta przy-
bywa do Wilna w związku z obra-
dami zjazdu Polaków zagranicznych,
który odbędzie się w pierwszej po-
łowie przyszłego ' miesiąca w War-
szawie.

Teatr i muzyka
— Miejski Teat: Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim Dzisiejsza premjera w Те-

atrze Letnim. Dzi. o godz. 8.30 wiecz, po
raz pierwszy doskonała sztuką czołowego

przedstawiciela fransuskiego komedjopisa-

rza Ludwika vernet:l'a p. t. „Musisz się ze
mną ożenić”. Jak wszystkie komedje, które

wyszły z pod pióra tego świetnego pisarza,

utwór ten porywa jubliczność swem zacię-

ciem, humores: i werwą oraz daje doskonałe

pole do popisu ze:połowi aktorskiemu w

osobach pp. Zofji Karwińskiej i Józefa Wa-

silewskiego (występ gościnny), oraz W.

Górskiej, J. P'ytlasińskiej,j M. Szpakiewi-
czowej, J. Woskowskiego, M. Więgrzyna, A.

Łodzińskiego, K. Pvchniewskiego i St. Sko-

limowskiego. keżyserja W. Czengerego. De-
koracje W. Makojaika.

Jutro o godz. 8 30 wiecz. ,„Mus'sz się ze

mną ożenić,

—Niedzielna popołudniówka w Teatrze
Letnim. Jutro o godz. 4-ej sztuka współ-
czesna N. Druckiej p. t. „Zamknięte drzwi”

z udziałem artystki Teatru Katowickiego—
p. Zofji Barwińskiej Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Pagani-
ni*, Występy J. Kulczyckiej, i R. Petera.
Dziś po raz drugi operetka Lehara „Pagani-

ni”. Przepiękna muzyka, oryginalna treść,

oraz stylowa oprawa, składają się na ca-

łość wysoce artystyczną i godną widzenia.

W. roli tytułowej, obdarzony nad wyraz
pięknym głosem, wybitny artysta operowy

Radzisław Peter, Rclę księżnej Lukki kreu-

je J. Kulczycka. W rolach główniejszych

biorą udział: E. Łasowska, M. Tatrzański i

po powrocie z urlopu K. Wyrwicz-Wichrow

ski. Ceny letnie, Wycieczki i akademicy

korzystają z ulg biletowych.

— „Orłow* na przedstawieniu popo-

łudniowem w „Lutni”*, Jutro na przedsta-
wieniu popołudniowem po cenach propa-

gandowych, po raz ostatni w sezonie, barw-

 

 na i melodyjna op „Orłow*' z J. Kulczycką

w roli główne, —-.. *

|

Oto staraniem 4 p. uł, a przede-
wszystkiem dzięki p.  puik. L,
Schweizerowi z:.stały zadzierzgnięte
węziy przyjaźni sportowej między
poszczególnemi puikami, które przy
stały do Wilna swoich najlepszych
jeźazców.

Trzeba powiedzieć z prawdziwą
przyjemnoścąi, ze tegoroczne wyści-
$i jubileuszowe 75-lecia Wil. Low.
riod. Koni i Pup. Sportu Konnego,
ściągnęty na Pospieszkę nienotowa-
ną dotychczas i'ość koni,

Kezprezentowane są bowiem
wszystkie miasta. Polski, a jak mó-
wią zawodnicy, nie mieli on; nigdy
tak dobrze zorganizowanej imprezy
sportowej, przemyślanej w każdym
najdrobniejszym szczególe,

Zawodnicy w Wilnie nie są trak-
towani jako ci, którzy tylko jeżdżą
na torze, ale jaso serdeczni goście, a
że taktycznie tak jest, to najlepiej o
tem świadczy miła uroczystość spor-
towa, jaką przygotował niespodzie-
wanie zawodnikom 4 p. uł,

Sport konny, chociaż ma piękne
karty swych sukcesów, jednak nie
posiada jeszcze dostatecznej popu-
larności. Społeczeństwo jest zamało
poinformowane o ciekawych szcze-
gółach życia sportu konnego, który
zaliczany jest do najtrudniejszych ga
łęzi sportowych.

, Cena wyników konkursów hip-
picznych, steeple - chasów, czy go-
nitw jest całkiem inna, a inną ona

REGATY NA W/IOBLU ODWOŁANE,
Dowiadujemy się, iż konkurencyjne re-

gaty międzyklubowe, mające się cdbyć na
jeziorze Wilobelskiem pod Poznaniem w

tym samy terminie co i regaty w Trokach,

zostały odwołene.

Cieszy więc nas bardzo, że mieć bę-

dziemy tylko regaty w Trokach, aie z dru-

giej strony szkoda, że odwcianie tych regat
nie nastąpiło nieco wcześniej, przed termi-

nem zgłoszeń do regat trochich. Mielibyśmy

bowiem dalekn więej zgłoszeń.

Zawody  strzelecko-łucznicze
WARSZAWA. (Pat). Wczoraj o

godzinie 8,20 zostały otwarte w
Warszawie »ierwsze centralne za-
wody strzelecko-łucznicze o  mi-
strzostwo PPW w roku 1934, W za-
wodach bierze udział 8 reprezenta-
cyj ze wszystkich okręgów PPW,
117 mężczyzn i 54 niewiasty,

 

Pleśń niszczy konserwy i dlatego do

konserwowania owoców, marmeląd, galare-

tek, soków owocowych, ogórków i t. d.
należy używaż środka konserwującego d"ra
Oetkera. :

Popularne  prze;isy na konserwowanie

można bezpialnie otrzymać w każdym
składzie, ktoy prowadzi wyroby d-ra

Oetkera lub bezpośrednio od firmy: Dr. A.

Oetker w Warszawie, Rakowiecka 23. a

także Dr. August Qetker, Oliwa — Gdańsk.

——

Ostrzeżenie.
Otrzymaliśmy z prośbą o zamie-

szczenie komunikat treści następu-

jącej:
„W dniu wczorajszym została ro-

zesłana do członków Związku Za-

wodowego Dozorców Domowych,

wydana nielegalnie (bez wskazania

drukarni) odezwa, zaopatrzona w

rzekome podpisy zarządu naszego

Związku, wzywającana zebranie w

dniu dzisiejszym w sali Klubu My-

śiwskiego. W odezwie tej wskaza-

na jest jako siedziba naszego Związ-

ku ul. Ssopówka. L
»Niniejszem ostrzegamy przed

tą karygodną robotą, podszywającą

się pod nasz Związek. Zadnego ze-

brania na dzień dzisiejszy nie zwo-

łujemy, w dalszym ciągu lokal na-

szego Żwiązku mieści się przyul.

Metropolitalnej Nr. 1, przeciwko zaś

anonimowym autorom i wydawcom

fałszywej odezwy bezprawnie wy-

drukowanej występujemy ze skargą

do p. prokuratora.
Zarząd  Chrześcijańskiego

Związku Zawodowego Do-
zorców Domowych".

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien. Wil.”

Na remont Bazyliki zł. 50 — Kazmerz

i Józefa Tarłowscy.

Na pomoc młodzieży narodowej

do rozporządzenia N. O. K.

P. Marją Godlewska 5 zł. N.N. 2

zł, p. M. Zapaśnikowa 4 zł, Trusz-

kowska 2 zł, NN. 5 zł., N.N. 2 zł,
P. M, 1 zł, N.N. 10 zł.

Polskie Radjo Wiino
Sobota, dnia 7 lipca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka: Dzien. por. Roz-

maitości. 1157: Czas Hejnał. Kom. meteor.

Przegląd prasv. 12.10: Muzyka lekka. Dzien.

połud, Wiadomości eksportowe. Giełda rol-
nicza. 16.00: Muzyka popularna. 17.00: We-
soła audycja dla dzieci, 17.25: Rec. fort.
18,00: Transm. nabożeństwa z kaplicy w
Ostrej Bramię 19.15. Muzyka operowa (pły-
ty). Wiadomości sportowe, Wil. kom. sport.
20.00: Koncer: chopinowski. 20.30: „Regaty
w Trokach". 20.40: Arje operowe. 21.00:
Transm z Gdyni. Dziennik wiecz. 21.12:
Muzyka lekka. 22.00: „Budowa portu w
Drui“ odczy:. 22.10: Audycja regjonalna.

 

  Kom. met, 2300: Muzyka taneczna.

WILEŃSKI

'SP:ORT
ułanów.
jest dlatego, że prócz opanowania
"nerwów jeźdztą trzeba opanować
| całkowicie ne wy i „humory nieraz
| bardzo żywego konia, który nie ro-
zumie przecież na czem polega

sport — co to jest wyścig. Zanim
nauczy się konie rozumu, trzeba du-
żo wiożyć pracy, a co ciekawsze,
często bywa tal, że w czasie wyści-
gu koń będący „uśmierzonem stwo-
rzeniem” siaje się do niepoznania

dzikim.
Nie rozstrząsajmy jednak teraz

tematów „końskich, a wróćmy do

sali, która szczwvinie zapełniła się pp.
uianami. S

Pik. L, Schweize“, dziękując za-
wodnikom, że tk licznie zjechali do
Wilna, cieszy sit, iż tegoroczne kon-

kursy pozwalają wysnuwać wniosek,
że sport konny u nas tu na kresach
cieszyć się będzie niebawem rekor-
dowem powodzeniem,

Orkiestra gra piękne marsze puł-
kowe, Roziegają się peine młodzień-
czej wiary w zwycięstwo, lśniące
tantary,

(Wsród zap.oszonych "gości był
również przedstawiciel armji szwedz
Ikiej, po przemówienu którego ode-
grano hymn Szwecji.

(W, czasie uroczystości zapozna-
nia się zawodników przemawiali:
płk. Schweizer, płk. Ubuch-Wosz-
czatyński, rtm  Nesiorowicz, płk.
Chmielewski, por. Goszczyński, mjr.
Golcz, por. Mineyko i red. Nieciecki,

Wszyscy mawcy wznosili toasty
na cześć sportu. konnego w Polsce i
jego organizatorów z uwzględnie-

niem Wilna. 
Igrzyska kobiece w Londynie.
WARSZAWA. (Patj. W, ramach)

tegorocznych światowych igrzysk,
kobiecych w Londynie od 9—11
sierpnia odbędzie się mecz tinałowy
w jordance i koszykówce, Co do
koszykówk zaszły ostatnio zmiany,
gdyż spotkaaie półfinałowe Polska—
Francja również odbyć się ma w
Londynie, iKomitet organizacyjny
igrzysk w Londynie zwraca obu re-
prezentacjom. ikoszty podróży i u-
trzymanie w Londynie.

FANTASTYCZNE REKORDY. |
WMilwuakeerozegrane zostały wiel-

kie zawody lekkoa!letyczne, na których
osiągnięto szesegfantastycznych wyników.

Na 1500 m. Boatkron vzyskał wspaniały
wynik 3:48,8, bijąc dotyckczasowy rekord
światowyBeccali'ego o 0,2 sek.

W rzucie kulą Jack Torrance pobił
znowu rekord światowy osiągając tym ra-

zem 16,89 meirów a zbliżając się coraz
bardziej do 17-nietrowej granicy.

Na 400 m. przez płotki Clen Hardin
poprawił swój r: ko jrd światowy na 51,8 sek.

Inne wyniki byiy również świetne: na
100 m. Metcalie miał czas 10,4, a na 200 m.

21,3 sek, 400 m, wygrał Fugua w 47,4 sek,
na 800 m. Ben Eastman miał 1:50,4, Owen
skoczył wdal 281,7 a Marty wzwyż 2.048
cm.

(UEI S STS T DYKTEETA PEEKPOSPORE ADAC ›

Rewalcjonisia po pijanema.
Onegdaj wieczorem na ullcy Ar-

|senalskiej posterunkowv zatrzymał
podchmielonego mężczyznę który,
wznosząc okrzyki  „rewolucyjne*,
groził wycięciem wszystkich „bur-
žujow“. Przy tej sposobności żądał
natrętnie od przechodniów na
wódkę.

Ofiarą aroganckiogo pijaka padł
między innemi przechodzący oficer,
który oddał „rewolucjonistę”* w rę-
ce policji.
W komisarjacie wyjaśniono, iż

awanturnikiem jest niejaki Gowo
rek, zam. przy ulicy Pożarowej. Do
czasu wytrzeźwienia zatrzymano go
w areszcie.

liwieny małunek w pała
Brocha Bersonowa zam. przy uli-

cy Kalwaryjskiej 65 od dłuższego
czasu podejrzewała męża o zdradę.
Drogą długich obserwacyj zazdro-
sna kobieta ustaliła, że mąż jej spo
tyka się z niejaką Sonią Chaimeró
rkwną i że miejscem poufaych scha-
dek służy mieszkanie wspólnika jej
męża Sztejnhauera przy ulicy Ste-
fańskiej 24

Onegdaj wieczorem  ustaliwszy,
że mąż jej przebywa w mieszkaniu
Sz. w towarzystwie kochanki, za-
zdrosna kobieta zmobilizowała swe-
go starego ojca oraz czterech braci
i cała grupka wtargnęła do miesz
kenia zacisznych schadzek Bersona.

Zaskoczonych in flagranti Ber-
sona i jego towarzyszkę, bracia

| zdradzonej żony, dotkliwie pobili,
oraz odebrali mu rewolwer i 60 zł.
poczem zbiegii.

Berson zgłosił się do policji,
gdzie złożył o zajściu meldunek, w
związku z czem dwóch napastników
zatrzymane.

"it

— Karambol. Na ulicy Połockiej
szybko mknąca taksówka nr. 44 na-
jechała na furmankę Franciszka
Taraszkiew:cza — mieszkańca po-
bliskiej wsi Matuliszki.

Skutkiem zderzenia Taraszkie-
wicz doznai poważnych poiłuczeń,
Umieszczono gow szpitalu. 

KRONIKA POLICYJNA.
— Radca Izby Kontroli pastwą

włamywaczy. W. .nocy złodzieje
przedostali: się „a strych domu nr. 2

niu zamków otworzyli kuier nale-
żący do zamieszkałego w tym о-
mu radcy Okręgowej Izby Kontroli
W, Kownackiego Lupem złodziei
stała się garderoba zimowa, warto-
ści 600 zł.

Policja poszukuje złoczyńców.
Siedruioro dzieci porzvcono na'

pastwę losu. Na ulicy Zawalnej tuż przed|
drewiami I-go komisarjatu znaleziono troje!

dzieci narodowości zydowskiej porzucone|

przez rodzicćw. Dzieci skierowano do

przytułku. Bvzrobotna Hnuda  Noskinowa
(Nowogródzka 25) zbiegła przed kilku |
dniami z don:i;, pozostawiając na pastwę

losu czworo małych dzieci Powiadomiona

o tem policja umieściła dzieci w przytułku.

Za zbiegłą mavką zarządzono poszukiwania.

Wczoraj około godziny 2 nad ra-
nem dozorca żydowskiej kliniki gi-

śgmachu kliniki, posłyszał nagle od

nie brzęk tłuczonych szyb.
Dozorca szybko wybiegł na uli-

cę i spostrzegł w oddali sylwetkę u-

Jak się okazało osobnik ów ka-

   

Czysty przypadek zrządził, że w ostatnich
tygodniach odkryto w Paryżu cały szereg
aktów, wycinyów z gazet, protokuiów, od-
noszących się do czasów Napoleona. 3

U autentynczczności tych aklów nie
można wątpić. gdyz cytowane są nazwiska
licznych i poważnych świadków, którzy ze-
znania swe potwie.dzili częściowo własno-
ręcznemi podpisami

Najciekawsze są nieznane dotychczas
zupełnie rewclacje o jakimś tajemniczym
„czerwonym człowieku*  (I'homme rouge),
który w życiu i karjerze Napoleona odegrai
rozstrzygająca rolę,

Pierwszy raz pojawia się ów „czerwony
człowiek 5 lipca 1798, w przeddzień słyn-
nej bitwy pod piramidami.

Wieczorem. Napoleon w otoczeniu swe-

gi sztabu przejeżdzał koło piramidy Che-
irena, — gdy nagie pojawił się jakiś czło-

wiek, nikomu nieznany, okryty czerwonym

płaszczem. Nieznajomy skinąi ręką ku Na-

poleonowi, każąc nu iść za sobą. Ku zdu-
mieniu caiego sztabu Napoleon zsiadi z ko-

mia i poszedi za nieznajomym, który znikł
wkrótce w podziemnym chodniku,

Po godzinie Napoleon wrócii sam, Zu-
pełnie zmieniony i oswiadczył krótko a zde-

cydowanie czekającym na niego i zaniepoko

jonym oticerom: „Veiła, mossieure: jutro sto

czymy tu bitwę — i zwyciężymy!*
Ud tej chwili datuje się fańcuch nie-

przerwanych sukcesów militarnych Napo-

leona, — až do bitwy pod Aspern, pierwszej
porażki Napoleona

„Czerwony cziowiek“ pojawia się znów

5 lipca 1809 w przeddzien bitwy pod Wa-
gram. Napoleon przesiedział noc caią przy

ognisku, na biwaku. O świcie zjawia się

przed nim „czerwony człowiek”,. Skąd się

wziął, jakim sposokem przeszedł przez łań-

cuch straży, — nikt nie umiał wyjaśnić. Na-

poleon odprawia swó sztab i prowadzi z

przybyszem długą rozmowę w cztery oczy.

O czem mówiono, nikt nie słyszał: z gwai-

townych jednak giestów mogli oficerowie,

znajdujący się w pewnej odiegłości, wy-

wnioskować, że Napoleon o coś prosił przy-

bysza. W pewnej chwili do uszu oficerów

powiew wiatru przyniósł urywek zdania,

wypowiedzianego przez „czerwonego czło-

wieka”: ...„Dobrze zatem.. na pięć lat"...

Kiedy po chwili pułkownik Jeronne
Duval zbliżył się do ogniska, niosąc świeże
naręcze drzewa  - „czerwony Człowiek”

zniknął już jak cień. L
Po raz trzeci zjawia się „czerwony czło

wiek“ dnia 28 stycznia 1814 w Paryżu.

Mija wartę stojącą pod pałacemTuille-

ryjskim — a gdy szyldwach, stary wiarus
napoleoński Andrzej Dovergue chce go za-

trzymać, — „człowiek* bez słowa wyciąga
z pod iałdów płaszcza prawą rękę i kładzie

mu ją na ramieniu Szyldwach blednie śmier

telnie, cofa się, drży cały, broń wypada

mu z ręki.. „Czerwony człowiek idzie da-

lej, wkracza na korytarz pałacu. Podchodzi

do pełniącego służbe adjutanta Franciszka

de L'Estraix | każe się zameldować cesa-

rzowi: „Proszę powiedzieć, że człowiek w

czerwonym płaszczu pragnie widzieć się z

cesarzem”, i

Adjutant melduje o tem Napoleonowi,

przekonany, że idzie tu chyba ojakiśnie-
smaczny żart, Ale Napoleon zrywa się ika-

że wprowadzić natychmiast tajemniczego

gościa — poczem zamknął szczelnie drzwi.
Z poza drzwi dochodziły tony głośnej,

gwałtownej rozmowy. L'Estraix zaniepoko-
jony, puka raz i drugi, napróżno, Przykłada

tedy ucho do dziki od klucza i słucha.

Nieznajomy mówi głośno, dobitnie: „Pamię-

taj o pierwszym kwietnia! Dłużej nie mie-

szam się w wasze sprawy. Tak było już

dawno umówione —- i przy tem obstaję.

Zatem przed tym dniem, albo odeprzesz nie-

przyjaciół, albo zawrzesz z nimi pokój. Po-

wtarzam: pierwszego kwietnia opuszczam

przy Zwierzynieckiej i po zw

nekologicznej na Zwierzyńcu, prze-|
bywający wówczas na podwórku!

strony ulicy jakieś krzyki, a P.

ciekającego. Mimo natychmiastowe-|
go pościgu nieznany osobnik zbiegł.|

„Czerwony człowiek”
w Życiu Napoleona.
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Zezw. Z. F. O. 58/34, 5/3-34 r.

la ak ad mi DAii da

— Kradzież 268 kloców. P. Wła-
dysław Weudift (Dominikańska 1),
zawiadomił policji, iż w czasie
spławu tratwy, stanowiącej własność
jego mocodawcy Mieczysława Bo-
$danowicza w drodze z Wilejki po-
wiatowej do W.:ima, skradziono 268
kloców wariośc: blisko 400 zł.

Ustalono że kradzieży dokonali
mieszkańcy wsi Rypszany A. Zon-
kierewicz i Zacharjusz Durowicz.
Obu zatrzymano, Skradzione kloce

' odnaleziono

Nocne najście na kiinikę ginekologiczna.

 

mieniami wybił 5 szyb: dwie w sali
chorych ; zy w. sali operacyjnej,
przyczem jeden pocisk padł tuż przy
'tóżku jednej z položnic.

Chora ovudzoną brzękiem — Ни-
czonych szyb i halasein spadających
kamieni podinosła alarm. Zbiegła
się caia służbą szpitalna wraz z le-
karzami, ktorzy z trudnością uspo-
koilį przestraszene kobiety.

O wypadku powiadomiono  po-
licję, która wszczęła dochodzenie.

, Kto był ów taiemniczy „czerwony czło-
wiek”, który w taki niewytłómaczony spo-
sób przepowiedział przysziość? Na tym
punkcie brak jakichkolwiek danych  Wi-
działo go dużo osób — nikt jednak nie
zauważyi dokładnie rysów jego twarzy, nikt
nie umiał wyjaśnić skąd się nieoczekiwanie
zjawiał i w jaki sposób również nieoczeki-
wanie znikał.

Cała ta historia wyglądałaby na ianta-
styczną bajkę, gdyŁy nie protokuły i zezna-
nia świadków a nawet wzmianki w najpo-
ważniejszym wówczas dzienniku „Moniteur*
który kilkakrotnie pisał o tajemniczym
„czerwonym człowieku”...

Gie ł d a.
CENY NABIAŁU I JAJ.

według notowań Związku Spółdzielni Mle-
czarskich i Jajczarskich w Wilnie, Końska

12. Dnia 6 lipca 1934 r.
Masło za 1 kg w zł. Wyborowe 2.10

(hurt), 240 (detal). Stołowe 1.90 (hurt), 2.20
(detal).

SERY za | kg w zł. Nowogródzki 2.20
(hurt), 2.60 (detal). Lechicki 1.90 (hurt),
2.20 (detal). Litewski 1,70 (hurt), 2 (detal).

Jaja: Nr. 1 — 4.50 (za 60 szt.), 0.09 (za
szt... Nr. 2 — 2,30 (za 60 szt.), 0.08 (га 1
m Nr. 3 — 3,60 (za 60 szt.), 0,07 (га 1
szt.).

GIEŁDA ZBOŻOWO-IOWAROWA
I LNIARSKA W WILNiL,
z dnia 6 lipca 1934 roku,

Za 100 kė parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjae, Żyto I standart

13.35. Mąka pszenna gat. I C — 33, Mąka
żytnia 55 proc. — 23.50.

Ceny orjeatacyjne. Pszenica zbierana
18—20, Jęczmień na kaszę zbierany 15—16.
Owies standartowy 15—16. Mąka żytnia
65 proc. — 1S—19. Mąka żytnia sitkowa
17—18. Mąka żytnia razowa 16.50 — 17.
Otręby żytnie 9,50—10. Otręby pszenne
miaikie 11—11 50,

Len — tez zmian.

WARSZAWA. (Pat). Sytuacja
walutowa w dalszym ciągu nie wy-
kazuje w. dniu dzisiejszym  poważ-
niejszych ziaian. Dewiza na Berlin
notowana była w Warszawie bez
zmian 203; w Zurychu 117,80 wobec
117.50 w duiu wczorajszym. W: Pa-
ryżu przy  dzisiejszem otwarciu
579.75, Nieco osłabła dewiza na Lon
dyn, którą notowano w: Warszawie
26.71 wobec 26.77 wczoraj, w Zury-
chu zaś 15,51 wobec 15.54 a w Pa-
ryżu przy dzisiejszem otwarciu 76,53
wobec 76.61 przy wczorajszem zam-
knięciu, Pozatewi lekkie wzmocnie-
nie wykazała dewiza na Medjolan.
NOWY JORK. (Pat). 5 bm. po-

życzka stabilizacyjna notowana była
na giełdzie nowjorskiej przy zam-
wnięciu 114/s, a więc po kursie
bardzo wysokim. Zaznaczyc należy,
że od ałuższego czasu pożyczka sta-
bilizacyjna wahałą się w granicach
111 do 113. Również inne pożyczki
polskie na $iełdzie nowjorskiej ©-
siąśnęiy stosunkowo wysoki kurs,
M, in. 6 proc. dolarowa 72 a 8 proc.
dillonowska 85.

WARSZAWA. (Pat). Belgja 123,70 —
124,01—123.30. Beriin 203—204—202. .Ho- cię, a wiesz dibrze, co z tegowyniknie!“

Napoleon prosił, zaklinał, błagał o dłuż-

szą zwłokę, — ale napróżno. „Czerwony

człowiek” pozostał nieubłagany. . ;

Po chwili drzwi się otworzyly, nieznajo-

my wyszedł, wyminął stojącego opodal ad-

jutanta i zbiegł po schodach na ulicę, <

Wszystko to zeznai Frangois de L'Estraix

swych zeznań własnoręcznym podpisem. :

A zapowiedž .czerwonego czlowieka'

wypelnila się co do joty: 31 marca 1814 woj-

ska sprzymierzone wkroczyły do Paryża!  do protokułu, pożwierdzając wiarygodność|

landja  359.10—360 90—358.20. Kopenhaga
119.30—119.90.-118.70 Londyn 26.71—26,84
—26.58. Now» Jork 5.2875—5,3175—5.2575.
Nowy Jork kabel 5.2925—5.3225—5.2625.
Paryż349150—-35.00 —34.83, Praga 22—22.05
—21.95. Stonolm 137.70—138.40—137.00.

Szwajcarja 172.23—172.66—171.80. Włochy
45.46—45.58—-15.34,

Akcje: Bznk Polski 87—86.50. Lilpop 10
Starachowice "0.65. Tendencja mocniejsza.

! Papiery procentowe: budowlana 44.40,
, konwersyjna 63.75, kolejowa 57.50, dolaro-
wa 73, dolarówka 53.50, stabilizacyjna 68—
68.75—68.25, stabil. setki 70, 4 i pół proc. 1.
z. ziems. 49,25—49,3R—49.
KT 5.23 (w żądaniu), 5.26 (w płace-

niu).
Czeki i wpłaty: Londyn 26.90 (w żąda-

niu), 26.65 (w >laceniu). Belgja 124 (w żąda-
niu), 123,40 (w płaceniu).

Ruble 4620 (w żądaniu), 45.80 (w pła-
ceniu).

Papiery n:ocentowe: 3 proc. Prem. Poż.
Budowlana 44,50 (w żądaniu), 43.85 (w pła-
ceniu). cia
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lzy w bony jałmużnicze „Caritas“ iyż zaopatrzyłoś się?
L Indi
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Z KRAJU.
50-ro dzieci z Niemiec pod Grodnem.

GRODNO — (Pat). Do Grodna wości Dzikowo. k/Grodna. Miłych
przybyło 50 dzieci z Niemiec (21 | gości spotkali na dwoscu kolejowym
chłopców z Pewiśla ; 29 — ze Ślą-|przedstawiciele Grodzieńskiego Ko-
ska) na kolonje letnie, położone na| mitetu T-wą Pomocy Dzieciom i
uroczym brzegu Niema» w miejsco-|Młodzieży t'olskiej w Niemczech.

Wojskowy cmentarz z XVill wieku.
Na terenie śm. Szydłowskiej w znajdował się cmentarz z XVIII stu-

ostatnich dniach wykopano mnóstwo lecia, na którym było pochowanych
szkieletów. Jak się okazało, w po-| wielu żołnierzy polskich i moskiew-

DZIENNIK MIEEŃSKI4
 

Transport towarów polskich do Litwy via
Prusy.

Z Raczek donoszą, iż przez Gra- towarów polskich, a między innemi
jewo i Raczki odeszio do Prus, a 2 cysterny olejów, nafty i różnych
stamtąd do _itwy kilka transportówismarów.

Ceraz mniej wysiedień.
Wysiedlenia z terenu Litwy od zaś z Polski do Litwy 14. Wysied-

początku rb. niemal ustały zupełnie. lenia obecnie na granicy są rzad-
W, ciągu I połroczą rb. wysiedlono z kością,
Litwy do Polski zaledwie 19 osób,!

Prace meijoracyjne na pograniczu.

Najlepsi rezyserzy filmowi
żyją w nędzy?

Ogromny rozuwit produkcji fil- czości filmowej wymaga się coraz to
mowej i spoięguwanie się zaintere-| więcej bruialnost, gwaitowniejszych
вомаша Билет ze stróny publiczno-|ataków na widza, Nikt z reżyserów
ści idzie w wierurku, nie wywierają- obecnie nie może wytworzyć odważ-
cym korzysineśv wpiywu na giębo- nego i giębukieje dzieła, bowiem u-
ką tworczosc ariystyczną, Wniosko- | czynienie z tilmt artykuiu handlowe
wać to możaa z tego, „że wiaśnie ci| go uniemożi'wiżo duchową tworczość
najlepsi europejscy tilmowi reżyse-| w filmie,
rzy, którzy dali tilmowi największe We Fraatji :ytuacją jest jeszcze
wartości artysi;czne, nie mogą w igorsza. Abe! Gznce, który dawniej
dosłownem :.ego stowa znaczeniu u-. dysponował miljenami, znajduje się

bližu wsi Dereczyna i Juchniewicz skich.

Autobus. spadł do rzeki
Cztery osoby poszwankowane.

BARANGUWICZE. (Pot). W dniu
wczorajszym: © godz. 6.30 autobus
zdążający z Batanowicz do Nowo-
gródka, prowadzony przez kierow-
cę Michała Łatosza na 5 km, od Ba-
ranowicz, pomiędzy wsiami Kołpini-
cą Małą 1 Koipinicą Wielką, śm.
stołowickiej, najechał na zakręcie
na poręcz mostu, złamał ją i spadi
do rzeczki, Z pośród i1 podróżnych

GE

We wsi Ostaniszki gm. niewia-;
rowskiej tłum kobiet usiłował zlin-
czować 34 letniego Piotra Łukszę,
który podawał się za doktora i
trudnił się leczaictwem.  

Jan Telechowicz, mieszkaniec os,
Krynki, doznał złamania prawej
ręki i ogólnego obrażenia. Rannego
w stanie ciężkim przewieziono do
szpitala międzykomunalnego w Ba-
ranowiczach. Ponadto 3 osoby do-
znały lżejszych obrazeń, Wypadek
nastąpił prawdopodobnie z winy
sierowcy, którego zatrzymano.

(Znachor w niebezpiecznejiopresjij |
szek Marja Sadowska, której oszust
udzielił zamiast iekarstwa trujących
ziół, co spowodowało jej zgon.

Ciężko pokaleczonego i nieprzy-
tomnego Lukszę wyrwano z rąk

Skutkiem jego znachorskich prak- | rozwścieczonych kobiet ; ukryto w
tyk zmarło 7 osób, zaś przed kilku| domu sołtysa.
dniami 27 letnia mieszkanka Ostani- :.

 

 

Z POGRANICZA.
Konferencja graniczna polsko - sowiecka.
GŁĘBOKIE. (Pat). Dnia 5 bm.

w Orzechow:e po stronie sowieckiej
odbyłą się konferencja graniczna
polsko - sowiecka.

Konferencja dotyczyła: 1) spra-|
wy oczyszczenia 3 metrowegopasa |
neutralnego z drzew i zarośli; 2) wy-| uzgodniły
znaczenia pzłnomocników do załat-| całkowite porozumienie.

między słupami granicznymi; 4) za-
łatwienia incydentu pomiądzy pa-

| trolem polskim a oficerami ZSRR z
dnia 4 maja 1b. oraz 5) spraw rybac-
kich na wodach granicznych.
We wszystkich sprawach strony

stanowisko i osiągnęły
Następna

wiania bieżących spraw granicznych|konferencja w tym rejonie odbędzie
i określenia rejonu ich działalności;| się po stronie polskiej w Zahaciu.
3) zmiany łożyska rzeki Znikły po-,||

Wzmocnienie straży na pograniczu polsko-
pruskiem.

Z Wiiżajn donoszą, iż wzdłuż ca-
łego pogranicza polsko-pruskiego
wzmocniono posierunki straży pru-
skiej, przyczem na punktach  przej-
ściowych rolnych potrojono straże

kontrolne,
Zarządzenie to wydane zostało

w związku z zaostrzoną sytuacją we-
wnętrzną w Prusach Wschodnich.

Wspólne komisje polska : łotew-
ska prowadzą intensywne prace
meljoracyjne na pograniczu polsko- |

W ub, miesiącu organa K. O. P.

czem zlikwilowaty dwie zorganizo-
wane szajki przemytnicze.

Od przemytrików odebrano i
skonfiskowano 560 klg.
tewskiego, 220 klm. niemieckiego,

 

Co stało się z
| Charles Rist zajmuje się kwestją, co
. stało się z aowcwydobytem złotem
i jakie jest jego działanie w kryzysie
gospodarczym.
— Wediug statystyki Federal

| Roserveboard w Stanach Zjednoczo-
i nych A. P, swialowa produkcja złota
wynosiła w 1935 r. 495 miljonów do-
larów wartości, t. j. około 2.500
miljonów szwajcarskich franków.
Jest to produkc'a rekordowa. Nato-
miast zapasy złota 49 centralnych
banków w głównych państwach nie
zmieniły się podczas, śdy w latach
ubiegłych powiększyły się w pro-
centach równolegle ze wzrostem pro
dukcji złota, Ch Rist jest zdania, że
pomnożenie zapasów złota w ban-
kach cedułowych powodowało zaw-
sze wzrost siły kupna i wywierało
swój wpływ i ra kształtowanie się
cen. Tak n. p. od 1925 r. w bankach
cedułowych przybyło nowego złota
za 16 miljardów szwajcarskich fran-
ków, podczas, śdy w latach 1900 —
1914 zapasy złota powiększyły się
tylko o 26 miljardów szwajcarskich
franków. To wystarczyło, aby ceny
podniosły się o 20 proc. Z całego za-
pasu zfota zatrzymała Anglja około
300 miljonów dniarów, reszta — zda
niem Rista — była tesaurowana.

Ciekawe jest, że wschód, który
w  tesaury/acj zajmował zawsze
pierwsze miejsce, złota tego nie te- 

łotewskiem. į

Walka Zz kontrabandą.

zatrzymały 33 pszemytników, przy- dzenia niemieckiego,

tytoniu li-|t. p. wantosci 24.000 zł,

Wybitny eliocnomista francuski,.

Dotychczas odwodniono już z gó-
rą 100 ha łąk i bagien. znajdujących
się w pasie pograniczuym.

Dalsze prace meljosacyjne trwają.

papierosów pocho-
325 baniek

spirytusu i większość ilość kropli
Hofmana, oraz jedwab, galanterję,
narzędzia ickarukie, chirurgiczne i

18.000 cygar i

nowem złotem?
sauryzowai, p.zeciwnie, ze swych
wielkich zapasów część wydał. O-
becnie tesauryzuje zachód,

Za zjawisko to Rist czyni odpo-
wiedzielnemi kierownicze waluty,
ponieważ oiie przeczyniają się do
wywołanią niepewności i tesauryza-
cji. Jeżeli polityka taka będzie kon-
tynuowana, to dzisiejszy kryzys dla
braku złota moze się znacznie za-
ostrzyć; nie dla'ego, żeby dzisiejsza
produkcja była niewystarczająca,
ale dlatego, że «produkcją złota nie
potrałią się obcirodzić, Że tak jest,
świadczy fakt, że w 1913 ogólne za-
pasy złota w bankach cedułowych

wynosiły ty!ko £ miljasdów dolarów,
podczes, gdy «becnie powiększyły
się na 12 miljariów, a tych 5 miljar-
dów wystarczyło, aby finansowany mógł być hande: zagraniczny przy
wyższych cenach j przy większem
rozpięciu hundlu zagranicznego, niż:
w 1934 roku.

Zapasy ziota nie są więc niewy-,
starczające, ale tajemnica, jak га°
pasy te maja byc wyzyskane, jak się
zdaje została zapomniana.

1

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritas“. 

trzymać się przy życiu,
Drastyczny jest wprost wypadek

G. M. Fabsta, jednego z najinteli-
geniniejszyci: :  najsumienniejszych
reżyserów iilmowych, który w „U-
liczce bezradnosci' odkryt Gretę
Garbo, który wsławił się tilmem
„Białe Piekło na Pitz Palu', który
z wielkiem powcdzeniem wytworzył
film „Front za.liodni 1913, który
„Operą żebraków podniósł film na
wyżyny, a który filmem „Koledzy
dał swiatu lilm społecznie najodważ-
niejszy. Człowiek ten, którego
wszystkie tłumy miały ogromne po-
wodzenie na caiym swiecie, które
zapełniły kieszerie wszystkich przed
siębiorców  filriowych i kinemato-
graficznych, znajdował się ostatnio
18 miesięcy bez pracy. Pisze o tem
sam następunjąco:

„Co wiaściwie mam począć?
Przebijałem się przez życie jak się da
ło. Po „Koiegach” jednak zostałem
sześć miesi:cy bez pracy, po „Kró-
lowej Atlantydy' pięc miesięcy, po
„Don Quicrocie' 18 miesięcy, nie
mając możności pracować dla dal-
szych filmów. Iiaczego? Dlatego
tylko, że nie «.ogę przyjąć takich
motywów, do :akich przyjmowania
jestem zmuszony W! podobnej sytua-
cji nie znajduję się tylko ja, wypadki
takie znajdą się nietylko w Europie,
ale i w Ameryce. Co robi Sternberg,
King Vidor, Eric Stroneim, Clarence
Brown? Sternberg przybył w roku
ubiegłym do Europy, łudząc się, że
tu znajdzie pra:ę, Po 4 miesiącach
powrócił do Ameryki i pogodził się z
tem, że produkować będzie drugo-
rzędne filmy. E-yka Stroheima od-
rzuciły wszystkic amerykańskie wy-
twórnie. Films, jakie narzuca się
publiczności, im dalej tem więcej o-
kradane są z wszystkiego co ludzkie
pozbawiane są uczuć ludzkich. Pub-
liczność obecnie wskutek tego traci
poczucie wszelkiej delikatności.
Publiczność tępieje.
wiadomości o filinach coraz to sensa
cyjniejszych,a dlą tego co dawniej by
ło wielkiem zdarzeniem kulturalnem
umysłowem zna;dują zaledwie kilka ||
wierszy miejsca Również w twėr-

 Niemka poszukuje kon-

Gazety podają || 

obecnie na skra;u nędzy, Mówi o so-
bie: „Ponieważ nie miatem pieniędzy

a miaiem chorą zonę, w ciągu czter-
nastu dni wykoraiem po raz drużi

tilm „Mater doiorosa', którego sce-
narjusz napisałem w czasach nieme-
go tilmu w ciągu jednej nocy. Odda-
Liiem s'ę od produkcji, nikt mnie nie
woła spowroiem. Czuję się opusz-
czony przeź otoczenie, w  którem.
mógibym mieć qrzyjaciół, Może i ja
pomoszę winę d'etego, že nie chodzę
składać pokłonów i nie chodzę do
klubów, aby «am ściskać dłonie,
których ściskać nie mam najmniej-
szego zamiayu. Napisałem nowy sce-
narjusz, ale nie znalaziem nikogo,
któryby zechci:: go przeczytać, A
przecież zdaje mi się, że film zabłą-
dził gdyż obecnie czołga się w kie-
runku teatralnych moczarów. Co jed
nak mam robic? Wyjechać zagrani-
cę? Mam dużo przyjaciół w Rosji
miałera tam donończyć
ale postanowiłem inaczej. Jeżeli
mam coś powiedzieć, mogę to powie
dzieć iepiej w domu, niż na Uralu.
Człowiek winieu iść swą drogą na
swym gruncie”,
Takie przyznanie do nędzy brzmi

wprost tragicznie jeżeli w dodatku
uświadominiy sobie, że Abel Gance,
dumny i wymażający reżyser w 1915
roku zakładał iizncuską produkcję i
okazał wielsie zdolności reżyserskie
i odwagę, n:kręcając wielki film wo
jenny „I'accuse!' (Oskarżam), który
swą techniką :eżyserską doprowa-
dził do zenitu, nakręcając „Napole-
ona' który kosziował 8 milj. a przy-
niósł 14 milionów).

Podobnie żali się Renć Ciair, któ
ry nie znalazł we Francji zrozumie-
nia a swe łrantuskie, znane na ca-
łym świecie filrnv „Pod dachami Pa-
ryża', „Miljon'. „Czternasty lipiec”
OE. dia niemieckiej firmy To-

is. `; оат ;
Ija 1 mr >;

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.znOSZ a

 

 

Napoleona, -

DZIŚ. Ewenement sezonu. K:pitalny
film. Najelekawsze arcydzieło genjal-
nego króla reżyserów E. UUPONTA

w rolach głównych:
wiośniana piękność Juneż Knight i K

Czarujące piosenki.
Nad program: Najnowsze [atrakcje dźwiękowe.

М
KINO-REWJA

„COLOSSEUM

K!
Е

Dziś! Po raz pierwszy. Wieiki U ZProdukcja Europejska 1934 r. z udziałem
slynniejszej pary kochanków Mery GloryI Al- Ę

kasta Brojesna vt „PRZYGODA Mizoska” CMIŁOŚC I NĘD
nagrodzony Złotym Medalem.

Na scenie: Nowa Rewja Wiino—Monte Carlo.
1) Jarmark miloścl—-komiczna scenka małżeńska—cały zespół. 2) Fox-trott—duet

Norton 3) Opowieści dziada—F. Kaczorowski. 4) Taniec rosyjski—duet Grey, 5) Gazeciarze
Program:

warszawscy—Kaczorowscy, 6) Aktówka „Należy się
ton, 8) Postój cyganow, 9) Pociąg do Monte—finał

Na scenię: Program Nr. 5.
Przebojowa REWJA p. t;

tenegro, Noach Beery. Początek o godz. 4

DZIŚ. Wielki filmpei LIB ZECH W
euskiej p. L:

Nad program: Na żądanie
publiczności niesamowite,

ae araydzieło
porywają s Groza. Napięcie. Sensacja. Ceny zni

-—u Rządca - Ekonom z do-OGŁOSZENIA | brem świadectwem i u-wersaeji polskiego języ-„KA 0 BIE TA-ORCHIDEĄ"
Wartka akej.

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

Wiwatlił Kobiety!ii Kobietki!ii Kobieciatkai!!
h. Udział biorą: Nowo zaangażowany BALET PODGORSKICH Nina Fedorówna, Marta Popielewska,

PW 2 3 Stanisław Gozdawa GolęstoWuki, Seweryn Orliez. 3 ы

Na ekranle: Rewelacyjny film p. t.: „KAJDANY ZYCIA“. W agłównych: Victor Mac Laglan, Cenchita Mon-
st.

2, FANTOMAS 72

eil Hamilton.
a.

Ceny od 25 groszy.

Film
zostal

placiė“, 7) Poliejant (groteska) duet Nor-
w wyk całego zespołu. — Ceny od 25 gr.

Seans o godz. 10,20.

iłości Gi:
żone od 25 gr.
 

 

==

ZPORT SAN
Rowy .
== ! h Cłaudette Colbert | Ben Lyon BIALI I ŻÓŁCI ludzie trześli s'ę ze strachu widząę co się dzieje w

asd omwa L Baciak o godzinie: 2%), 4, 6, 8 i 10.15 wiecz. CENY MIEJSC od 25 gr. na wszystkia seanse.

MIGNON G. EBERHART „LAI 8)

Biała: Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

Jeszcze naciskałem dzwonek, wzdrygając się przed wzrokiem zabi-

tego i przekiinając siebie za nerwy, kiedy skrzypnęł; drzwi od północne-

go korytarza. Wyszedłem z jolkoju, obchodząc martwą rękę, Z mroku wy-

łonił sę gospodarz, zupełnie ucrany. Na mój widok przyśpieszył kroku, a

potem zaczął piec, tak jakby zobaczył co się siało.

(W piewszej chwili nie zapytał mnie o nic, tyiko upadł na kolana

i pochylił s.ę nad trupem. Zbadał puls, dotknął głowy i pochylił się jesz-

cze niżej, jżkby chcąc się przekonać, czy ofiara oddycha. Stałem i pa-

trzyłem. Kiedy podniósł twarz, wyczytałem w niejprzeraźliwą, siną trwo-

gę. Czoło połyskiwało kropelkami potu. Nim dowył głosu, musiał zwilżyć

usta aż dwa razy. To, co powiedział, było zupełnie 2iespodziewane:

— Pan go zabił?
— Na Boga! nie. i 5

Patrzył na mnie paciorkami czarnych oczu, wyskakujących z sinej,

obwisłej twarzy.
6 się stało? Sam się nie zabił! `

—Znalazłem go na schodach pod drzwiami dw pasażu. Przekonaw-
się, że nie żyje, zadzwoniłem.

Ró Gaisię sk mnie z niedowierzaniem, a ja na niego. Na podwórzu

tymczasem szalała wichura i tańcowały czarownice,, jakby z radości, że

stała się tak okropna rzecz. B j

Lovscniem spuścił oczy, sięgnął do ozdobnej rękojeści noża, tkwią-

cego w piersiach zabitego, cofnął rękę, jakby z obawy przed krwią i znów

ją wyciągnął. Pierścienie migotały złem światłem.
— Nicch pan niczego nie dotyka — rzekłem, — Jego musiano za-

=""Wydavca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. e

Dziś. Nareszcie nadszedł | oęenzurowany rewelacyjny filmp.t:

 

DIEGO  
| mordować. Policja nie lubi psucia śladów.

Opuścił rękę i twarz mu poziele.

L]isole |

POKÓJ

z osobnem wejściem u-
meblowany do wynaję-
cią Portowa 19 m, 11

śr. 2

=

 

Trzy pokoje lub dwa i
Jeden umeblowane do
wynajęcia z wszelkiemi
wygodami | telefonem,
nadające się dla adwo*
kata, lekarza lub biuro,
ul. Wileńska 3!, m. 5.

Mieszkania
2, 3,415 pok. z wygo
dam|, słoneczne aż

z  urządze-
sklep niem do wy-
najęcia Dominikańska 8
dozorca wskaże. 808

 

 

5 pokojowe | 4 ro po-
xojowe mieszkania, lu=
ksusowo odremontowa-
ne, ze wszelkiemi wygo-
dami, na | piętrze, soli-
daym lokatorom Zakre-
towa 11 dozorca WA

 

 

[=]
 

LETNISKO
z doskonałem człodzien-
nem utrzymaniem w
zdrowej lesistej miejsco-
wości Komunikaejaauto-
busowa až do miejsca.
Irforn acja: Mieklewleza
35—41 od 4—6 820

zz

  

książeczkę wojskową na
imłę Stanisława Juchnie-
wicza roczn 1908 un. się.

816

m

)  NAWKA
OKERIDER
Nauczycielka francus-
klego, wychowana w Pa-
ryżu, młoda, zdolna,
Przyjmie posadę nauczy-
<ielki domowej w Wilnie
Łaskawe zgłoszenia: „Ma-
demolseile Jeannette—
Niemenczyn — skrzynka
pocztowa 30. 818

 

ka u sterszego wykszt.
intl. pana lub pani. Wza-
mian n'emiecki ul. Filipa
6 m. 8. 89

| RÓŻNE
7 CERN ZYCEZRGENEAELANENE

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za:
kres stolarstwa jak rów-
nież reperacje I opakos
wanie mebll. Wykonanie
solidne, ceny niskle Mie-
klewicza 24 m. 17 J.
Chmieiewsk!. 812—1

 

Тар!сег | dekorator,
przerabia otomany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowe i inne w zakres
tapicerstwa wchodzące
wykonanie solidne z gwa-
rancją po cenach nzjniż-
szych  Bronifratelska 8
m. 2. gr3

Kucharki-gospodyni
poszukuje dwór wiejski,
dowiedzieć się Bernar-
dyński 10—1 w godzi-
nach rannych. 821

 

  

   

 

  

   

  

do DZIENNIKA wI-
LEŃSKIĘGO oraz do
wszystkich pism bar
dza tanio załatwia
Bluro Reklamowe
Stefana Grabowskie-
go w Wilnie Garbar-
ska 1 tel 82. 3   

 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYT

W. perfumerjl

— Więc pan twierdzi,
że jeden słoiczek tego
upiększ:jąceuo kremu
napewno wystarczy?

— Ponad wszałką wą-
tpliwość. Dotąd jeszcze
nikt nie przyszedł po
drugi słolk.

Młody człowiek z śre»
dniem wykształceniem po
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej, mo-
#в być kelnerem (uawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa | referencje
Łoskawe zgłoszenia kie-
rować do Adm. „Dz.
WII” pod „Potrzebujący
А. $ * gró  

kończorą Szkołą Rolni=
czą poszukuje posady
dowiedz. osob. od g. 4
do 7 p. p. ul. Ludwisar-
ska 1 m. 20 Bar Świą-
tkowskiej. gri

Iykwalifikowany
rolnik poszukuje posady
Rządey lub leśniczego.
referencje poważae, (I
Zamkowa 4 m. 7. gr2

>
DRUK!

PILME:;
3 B BILETY

 

ZAPROSZŁArA
BROSZUWY
„AFISZE-

WYKONYWA
DRUKARNIA.

i. TRIERZYĆSKIEGG
kMiosiowa ul. Mr.7.

Talefcn 12-44.

[LLIMTTTNE

skaczą

 

3

WIZYTOWA —

niała. Wyvaz „policja przeraził go |
tak samo ;sk morderstwo. Po długiej chwili zamamiotał: :

chcę, żeby mi tu zaglądali... Nie chcę... |
| — Policja. Ależ policja... jestem zgubiony. Nie potrzeba policji, Nie ,

i Urwał szybko ze strachu przedemną,
— To zabójstwo — rzekłem. — Musi pan wezwać policję,

) Przyglądał mi się przenikliwie
| końcu powiedział:
! — [dzie mi o renomę hotelu.
| wie, kto to jest?

Potrząsnąłem głową.

| Musiał m: uwierzyć, bo, nie
dorzucił:

— I ja go nie znam. I ja go
ukradkiem.

— Nie widziaiem tego człowieka nigdy w życiu. |

Ale jeżei. on mnie uwierzył, to ja jemu ani trochę. Czułem, in-) € ja |

z pod przymro.onych powiek. W. į

Taka rzecz odstrasza gości, Pan |

przestając "mnie badać wzrokiem, |

nie widziałem. Napewro wszedł tu

znięty i pod wrażeniem mordu,
.— Pan dobrze wie, kto ja jestem. Jeżeli pan u:ewinny, proszę we-

zwać policję. Jeżeli pan nie zechce, ja wezwę. Ręce zdaleka! ;
Ustrzegłem go za późno. Już trzymał w palcach mordercze narzę-

dzie. Po ciemnem ostrzu spływała ciężka kropła. Ale nie był to-wcale
nóż, lecz bronzowy mieczyk, jaki widziałem na krótko przed morder-
stwem.

Lovschiem również go poznał i, wstawszy powoli,
pokoju za muą. Nie do wiary, ale prawica bronzowego
sta. Mieczyk z zegara albo laki sam mieczyk
gospodarz. Niestety! Jego brzydko triumfalne
dzieję w zarodku:

— W domu jest iylko jeden taki zegar. Nie, panie Sundean,

wszedł do mego
jeźdźca była pu-

, trzymał w tłustej ręce
słowa zgasiły moją na-

pan
sam go zabiłeś. Głupj człowieku, z twarzy wydajesz się inteligentniejszy,
niż jest nay:awdę, Pan go zabiłeś. Ale, żeby tak sfuszerować!

Są rzeczy, które odbierają człowiekowi w pierwszej chwili świados
mość istnienia. Wiedziałem, że patrzę na jakby uspokojoną twarz Lo-vschiema. Wiedziałem, że patrzę na mieczyk, który on trzyma w grubychstynktownie, że kłamie hultaj jak z nui. Stałen tak blisko, że zdjęła |

mnie pokusa kopnąc go w tłuste udo, żeby zrozumis!, že mnie nie wy-
wiedzie w pole. Ale kiedym znów spojrzał na uwupa. odeszła mi ochota
do wszysikiego.

— W takim razie trzeba wezwać policję — powtórzyłem.
Lovs:hiem, rad, żem mu uwierzył, pochylił się'znów nad zabitym.
— Qnmo, przecież jego obrabowali. Kieszenie puste, zupełnie puste,

— Obmacał hienowato ciało, jakby w nadziei, ze jeszcze coś znajdzie,
Jeżeli tak było, to musiał się zawieść, bo spojrzawszy na mnie ze zjad-
liwą złością, zapytał:

= Kto pan jestes?
Późnie. zastanawiałem się nad item warjackiem pytaniem, W: owej

chwili wprawiło mnie we wściekłość, Byłem ws'rząśmęty,znużony, zmar- |
  

Drukarnie A. Łwierz gźóskiego, Milo, Mostowa Nr. 1,

 

palcach, Aie było mi tak, jakbym się rozpływał w aicości. Tak na i
podziałało jego oskarżenie. ra "aga

— Kažesz mi pan wezwać policję — dodai iotr niemal > ušmies
chem. — Giupi człowieku, nie myśl, że to zdecyduje © twojej niewinnościl

Jeszcze nie odzyskałem głosu, ale poczucie rzeczywistośc; wracało,Nagle przypomniał sobie ze wstrząsem, że na tem miejscu co gospodarz
stała niedawno Sue Tally, próbując różowemi paluszkami klingi mieczy-
ka i mówiąc, że jest ostry jak sztylet. Tak. Potem
poszedłem co hallu po klucz. A potem mignęła mi na tle otwartych drzwimego pokoru. A zaraz potem znalazłem niedaleko człowieka, zamordo=
wanego tym samym mieczykiem, który widziałem w jej ręku. :

(d. c. n.)
`

Odpowiedzialny Madaktor STANISLAII JAKTTOMNŲA, ©
w 15

zostawiłem ją samą i  


