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REDAKCJA 1 ADMINISTRACIJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

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

 

  

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMYNASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DO
ODBĘDZIE SIĘ

DL 0-00 Lipca

 

$ P,

Witold Górecki
syn sp. Piotra Samuela i Hortensji Celestyny z Houwaltów.

Kapitan 3 D.A.K-u, kawaler orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
opatrzony Św. Sakramentami zmarł dn. 7 lipca 1934 r. w wieku lat 35.

Nabożeństwo za spokój duszy zmarłego odbędzie się dn. 8 lipca
a 9 rano 1 BAYSRR yna» przy ul. Mickiewicza

2 „, poczem z tejže kaplicy o godz. 5 po poł. nastąpi *
tarz po-Bernardyński do grobów kodeingych: Ai

O czem powiadamiają, pogrążeni w głębokim smutku
Żona, Dzieci, Rodzeństwo i Rodzina

Eugenja Tomaszewska
Z ZAJĄCZKÓW

po długich I ciężkich cierpieniach zmarła dn. 7 Vii 1984 r. opatrzo-
na św Sakramentami

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby uł. Beilay 16 — 1 na emen-
"tarz Rossa odbędzia sięda. ©Vi © Sdz В м m

odbędzie się dn. 9-Vil o godz. 9 rano w kościele Gatetanki =

© czem zawiadamiają pogrążeni w rozsaszy
Mąż, Córki i Rodzina. 

KOMITET TARGÓW PÓŁNOCNYCH
organizuje

w_ Wilnie
w czasie od 18.VIII. do 9.1X. 1934 r.

TARGI FUTRZARSKIE OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁY:

1) Zwierzęta futerkowe, hodowane w Polsce (oprócz owiec), 2) Hodowlą

cwiec (szczególnie owiec kożuchowych), 3) Surowce futrzane, 4) Skóry

futrzane, 5) Konfekcja i galanterja futrzana, 6) Przemysł garbarski, 7 Kon-

tekcja i galanterja skórzana, 8) Przetwórstwo produktów owczych, 9) Arty-

kuły uboczne, 10) Maszyny, narzędzia i artykuły pomocnicze używane

w przemyśle futrzarskim i garbarskim.

Dyrekcji Targów zostały przyznane kontyngenty.

Wystawcy będą mogli korzystać ze składówwolnocłowych.
Zgłoszenia kierować:

Wilno, Targi Północne Ogród po-Bernardyński,

„|KONIEC p py zy SPIZEGAŹ|
| sezonu "o " za bezcen

Bielizny, galanterji, trykotażyart. plażowych.

Zesłanie do obszu izelacyjnege.
"eefonem 04 mMasazgo korespondente)

WARSZAWA. Do obozu izolacyjaego w Berezie Kartuskiej zostali

zesłani: . : :

8 р; Warszawy członkowie org. narodowo-radykalnej adw. Jodzewicz,

adw. H. Rosman, apl. adw. Mieczysław Prószyński, akademicy Bolesław

Piasecki, Wład. Hackiewicz, Włedz. Sznarbachewski, Jerzy Korycki, Ed-

ward Kierenitz, Zygmunt Dziarmaga i optyk Łączyński, u którego przed

kilkoma dniami wykryto skład „Sztafaty*. Pezatem wysłany zestał komu-

| nista žyd Aron Skrobek. 3

; Z Łomży: red. Józef Przybyszewski i sokretarz Strennictwa Narod.

Lniński.
Z Poznania: akad Budniak i jeden ukrainiec.

Z Nowego Targu: Bartyze! i Żelawski.

Z pew. Sorlickiege trzech ukraińców.
Komendantem obozu izolacyjnego mianowany został inspektor po-

licji Greffner, zastępca komendanta P. P. w Poznaniu.

Sędzią śledczym do spraw obozu izelacyjnego wyznaczony został

Sąd Okręgowy w Pińsku sędzia Wilhelm Kordymowicz.

Kraków. W dn. 6 b. m. adw. Kazimierz i prof. Sikora interwenjo

wali u wicewojewody Walickiego w sprawie akademików Ant. Grembo-

sza i Bel. Świderskiego. Wicewojewoda odpowiedział, że zostali obaj wy-

wiezieni do Berezy Kartuskiej. Interwencje wszelkie należy przeto skiero-

wać de komendanta obozu izolacyjnego, gdyż ten tylko może, w razie

cdpewiedniago sprawowznia się zatrzymanych, zwolnić ich przedter-

minowo.

(AS ATS V TI E KISS

KOMUNIKAT.

Dziś, o godz. 9 m. 30 w lokalu przy ul. Mostowej 1

odbędzie się odprawa

SEKCJI! MŁODYCH
STRONNICTWA NARODOWEGO

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

przez

codziennie.

КОВЕ н УСНМОИКИ).

 

Cena„numeru 20 gr.

Nr 181“ S
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z icą 8
QGŁOSZENIA: za wiersz milim. ae
tekstem (10 łamowe) po

Rz   

gu  

+ przeniósł się na ulicę

Giedyminowską Nr. 18, m. 1.
Godz. przyjącia 37, — 4%, pp. ma tte W POŚPIEGZCE, | Będzie

-D-r. N. BANIEWICZ |

| kai
осс m e Konierencja

 

daipovažaiejaaą spółdzielczą instytncją bankową w Polsce jest
CENTRALNA KASA aaa
asasas SPÓŁEK ROLNICZYCH

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzpiitej.

|
i „RYGA: (Pat). Z Kowna donoszą:
Dziś o godz. 12 w południe otwarto

е konferencję przedstawicieli

T Ga,ntowanie. Е аиг ала4 >
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów Ea ergo B=ków i

omis! 'wnie

®
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę | Lójpik, Łotwę sekret 1

a, sekretarz generalny

MSZ Munmiers i chargć d'ałtaires ło-
tewski w Kownie Siwert, Litwę zaś
minister spraw zagr. Lozoraitis, by-

„ty poseł litewski w Rydze a obecny
"dyr. departamentu politycznego
, Urbszys oraz dotychczasowy kierow
ra tego departamentu Turauskas.

wytwórców—drobnych rolników, a temsamemł
skutki kryzysu rolniczego. ' >

Składając swe oszczędności w Centrainej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla sieble, ale służymy także

I sprawiepuklicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

Funkcje sekretarza konferencji peł-

©

000000000000000000000000Ś :js i sekretarz litewskiego MSZ Bacz-

Kandydaiiry na wicem. spraw Wwewn. |
iTalefonem od własnego korespondenta.j
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iposiedzenie poświęco-

+ i + a P н zWARSZAWA. Stanowisko wiceministra spraw wewn. nie zostałe je- dał ie rzezgad

Es

wiedliwości p. Glouhego.

marsz. Pilsudskiego w Pikieliszkach.

PARTJA A ODDZIAŁY
SZTURMOWE |

BERLIN. (Pat), Minister Ru-

dolf Hess jalko zastępca Hitlera w

partji narodowo . socjalistycznej u-

dzielił narodowo - socjalistycznej ko

respondencji prasowej wywiadu, w

którym z naciskiem zapewnił, że

partja nie zapomni o swoich sztur-

mowcach. Minister nie dopuści ni-

gdy, aby lżono i'poniżano jego sta-

rych towarzyszy i w tym duchu wy-

dał już ostre instrukcje do wszyst-

kich organizacyj pantyjnych. Mó-

wiąc o przyszłej roli szturmowców,

minister zaznaczył, że S, A. powróci

do swoich dawnych zadań. Przyszły

szturnmowiec musi znać katechizm

narodowo. - socjalistyczny światopo-

glądu a równocześnie być gotowym

w: każdej chwili do partyjno-bojowej

interwencji na rzecz partji.  Mło-

dzież. niemiecka po przejściu pierw-

szej szkoły wychowania narodowo-

socjalistycznego w organizacji hitle-

'rowskiej otrzyma ostateczne zahar-

towanie w S. A.
socjalistyczna, zakończył
zdobędzie w S. A. to co przedtem w

nich posiadała, a mianowicie potęż-

ne narzędzie ochrony i siły, pozatem

zaś niezastąpioną szkołę dla przy-

szłego pokolenia przywódców.

Partja narodowo-

dze rozeszłła się pogłoska, mająca

burg od trzech dnie nie żyje, a że o

zgonie jego umyślnie nie poinformo-

wano opinji publicznej, aby chaos

tem wytworzony nie utrudnił Hitle-

rowi akcji oczyszczającej w szere-

gach oddzia:ów szturmowych i aby

domowej.
zwrócił się przeto do, letniej rezyden

cji Hindenburga w Neudecku, skąd

z ust adjutanta Hindenburga, Schu-

lenberga, ot”zymał odpowiedź, że w

na przechadzce. Popołudniu przyj-

PARYŻ. (Pat).

ludności sunkowania się

 

|nister Rzeszy  Treviranus,

| dzonych
minister, |

nie wywoła!a ta wiadomość wojny|
Lzienik praski „A-Zet”|

'mochody kursują jak zwykle.

tej chwili prezydent Hindenburg jest

 

Z Waszyngtonu

donoszą, że w ostatnim plebiscycie

zorganizowanyni przez dwutygodnik

„Łiteratury Digest" w sprawie usto-
Stanów

 

= głosów, zaś przeciw prezydento-

szcze obsadzone. Obecnie wysuwane są dwie kandydatury: dyrekt
dep. więziennictwa p. Krychowskiego i dyrekt. tegoż milstakiiwa - иspra-

Rozmowy polsko-litewskie.
(Telefonem od własnegą Korespoadanta.]

TWBRSZAWN, 06 akimisS ч

«=„еысёейасеЬ rozpoczną się ana nowo в

aby estateczniė duprawadzi4-da-nawiązania S ой qpidnaa,„blipa,
i gospedarezych między obu państwami.

Pogłoski te wiążą się z pobytem p. Prystora w Bruskienikach i

m. krążą pagłoski,
zdów ża w najbliż-

Po rewolcie w Niemcze
TRZEBA MILCZEĆ.

BERLIN. (Pa!). W wielu miastach,

m, in, we Wrocławiu, Frankfurcie

n/M,, Goslaru, władze policyjne wy-
dały ostre ostrzeżenią do ludności,

w których pod groźbą surowych kar

zakazuje się rozsiewania wszelkie-

go rodzaju pogłosek w związku z
rewoltą Roehma i Schleichera,

TREVIRANUS W. ANGLJI.
LONDYN. (Pat). Krążą tu nie-

sprawdzone wiadomości, że były mi-
o któ-

rym donoszono wczoraj, .iż został

rozstrzelany, schronił się gdzieś w

okolicy hrabstwa Dorset.  Trevira-

nusowi udało się wprost cudem wy-

dostać się z Berlina samochodem,
który  ostrzeliwano.
spraw wewnętrznych, interpelowa-
ne w tej sprawie, oświadczyło tylko,

że przed paroma dniami było proszo-

ne o kontrolowanie osób prywat-

nych. Tasama informacja dotyczy

Brueninga, który wedle niespraw-
pogłosek przebywa w

18Anglii.

BERLIN. (Pat), Od dwóch dni

| zauważyć się daje w Berlinie brak

| ziemniaków.

Pegłoskiz0 Śmierci Hindenburga.
Praga (Centropress). — W! Pra-,

W wielkich halach

muje panów dla odebrania sprawoz-

dan, Adjutant zapewnił, że prezy-

swe źródło w Rerlinie, że Hinden-| dent jest zusełnie zdrów. Adjutant

nie mógł odpowiedzieć na pytanie,
czy w Neudecku byi Hitler lub Pa-

pen. Informacje takie może dać je-

dynie urząd prezydenta państwa w

Berlinie. Adjut»nt też zaprzeczył,

jakoby cała okolica rezydencji pre-

zydenta była hermetycznie zamknię-

ta, Wszystkie drogi są otwarte i sa-
Adju-

tant oświadczył wreszcie, że w Neu-

deku bawi również syn prezydenta,

który rownież może potwierdzić, że

wszelkie pogłoski o śmierci prezy-

denta nie polegają na prawdzie,

Za polityką Roosevelta.
Zjednoczonych do polityki obecnego;zytę ministra Barthou „Times“ pod-

Roosevelta, kreśla, że w chwili obecnej o żad-
otrzymałmil-. nym sojuszu francusko - brytyjskim

choć niewątpliwie

prezydenta Stanów
prezydent Roosevelt

wi oddano 680.000 głosów, «, *

 

 

i wewnętrznych,

Ministerstwo .wej, й е
I dnia jutrzejszegc,
t

| nienia i zobowiązania ze strony or- | ków, od których
| niła zgodę na zmniejszenie pensyj i

podejmowani byli śniadaniem przez
posła estońskiego w Kownie Lep-
pika. O godz. 20-ej wydał obiad
min. spraw zagian. Lozoraitis,

RYGA. (Pat!. Z Kowna donoszą:
Otwierając konierencję przedstawi-

cieli Łotwy, Litwy i Estonji, minister
Lozaraitis wyśłosił mowę, w której
bałtyckiego dla spraw pokoju. a
przemówienie to , odpowiedział
przedstawiciel Łotwy Munters, za-

zB EG GREC

ch.
targowych oraz przed sklepami w
dzielnicach wschodniej i północnej

widźiano dziś długie ogonki, czeka-

jące na swoją kolej. Wydany dziś
komunikat urzędowy tłumaczy brak

ziemniaków  przejściowem  zmniej-

szeniem dowozu z terenu prowincyj
z poza Berlina, spowodowanem od-

bywającem się ua nich obecnie zbio-

rami siana i zboża.

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyiką pocztową Zł. 4gr. 50,: - 80,

przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35
О 12 gr., nekrologi przed tekstem 25 аи

cyfrowe, Ppplikowane13 zastrzeżeniem miejsca o 25 Sło aloże) Terminy
uku mogą być przez Administrację dowolni ieniane. :

Konto czekowe w P. K. G. Nr. B

Ogloszenia

=

 

DATEK.

EHU ET“ Koaliaw. Wiratogo A Pat
ERRAGIIIIPIIS

DZIŚ w niedzielę 6-ty dzień Wyścigów hy dzień Wyścigów Ko
Totegrana nagroda Imiexia Paa Marszałka Jóżela Piłondskiego. I "ab

Początek
m godz. 3-ej pp.

poństo bałtychich © Kownie
OTWARCIE KONFERENCJI.

znaczając, że idea, która doprowa-
dziła do zwołania konferencji, zro-
dziłą się z chęci współdziałania dla
sprawy pokoju światowego a w
szczególności pokoju na wschodzie
Europy.

PRASA KOWIEŃSKA
O KONFERENCJI.

RYGA. (Patj. Z Kowna donoszą:
„Lietuvos Aidas* w artykule po-
święconym konferencji przedstawi-
cieli trzech państw bałtyckich do-
wodzi, że współpraca tych państw
staje się niezbędna, choćby dlatego,

że mają one wzpólne cele, a nie po-
siadają żadnych sporów narodowo-
ściowych. Są one jakby trzema
braćmi siamskimi, Po śmierci jed-
nego z nich trudno byłoby utrzymać
się przy życiu innym. Dziennik za-
znacza, że przy tworzeniu związku
należy się ustosunkować odpowied-
nio do specyficznych potrzeb każde-
60 z państw. Artykuł kończy się
życzeniem, aby rozpoczęta  konfe-
rencia doprowadziłą do  konkret-
nych rezultatów. :
do rozpoczynającej się konierencji,

pisze, że głównym celem związku

państw bałtyckich jest kwestja bez-
pieczeństwa. Należy cieszyć się,pi-

sze dziennik, że idea państw i wza-

jemnego zaułania zaczyna pokony-

wać dotychczasowe przeszkody.
zdaniem „Lietuvos Žinios“, sprawa
jest nieco spóźniona, ideę związku

bałtyckiego należało realizować

LLU Iza
PRETO AC
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Kongres kombatantow w Paryžu.
Minister spraw

przemawiając na

rannem posiedzeniu rady gabineto-

udzielił :nformacyj odnośnie
kiedy to zbiera się

kombatan-

PARYŻ. (Pat).

wielki kongres związku
* tów wielkiej wojny. Minister oświad|

czył, że, wobec wyraźnego zapew-

ganizatorów jutrzejszej manifestacji,

iż manifestacje te będą miały cha” |rent.
zdecydował szość mówców wypowiedziała się

|przecząco

| gen. Minister

rakter pokojowy, rząd
* nie zabronić manifestacji, o ile ona

| BRAK ZIEMNIAKÓW w BERLINIE będzie zlokalizowana i odbędze się

ściśle wedle zgóry ustalonego planu.

PARYŻ. (Pat). Dziś rozpoczęły

się obrady nadzwyczajnego zebra-

nia rady byłych kombatantów, któ-

re potrwają przez dzień dzisiejszy i

jutrzejszy.

 

Rada naczelna konfederacji na-

rodowej byłych kombatantów rózpo-

częła popołudniu obrady w obecno-

ści 600 delegatów. Sekretarz gene- -

| ralny Barral nawiązując do uchwały -

! а 12.IV zadaje pytanie, czy rząd.
premjera _Doumergue'a uczynił

wszystko, celeri spełnienia warun-
konferencja uzalež-

W burzliwej atmosferze więk-

na pytanie sekretarza
Rivolett starał się

sprostować niektóre błędne  twier-
dzenia poprze:nich mówców i za*

powiedział, że jutro złoży z polece- -

nia premjera Doumergue'a. dekla-

rację o reformie państwa.

BEŻ DIOS NERD 1 5 Poraj aaa

Exposć min. Barthou.
PARYŻ. (Pat). Wczoraj wieczo*

rem na komis zagranicznej

deputowanych wygłosił exposć mi-

nister Barthou. Na wstępie minister

zaznaczył, że w wiadomościach pra-

sy niemieckiej, dotyczących roli

przypisywanej min, Barthou, niema

an; słowa prawdy. Następnie cha-

rakteryzował politykę Francji. Dru-

gą część swego exposć minister po-

święcił sprawom rozbrojenia, Fran-

Przed wizytą
LONDYN. (Pat). Omawiając wi-

(niema mowy,

izby
' kończeniu minister
| sprawozdanie ze swych podróży do |
| Rumunji i Jugostawji, podkreślając,

|že były one i

|jakie złożył w Polsce i Czechosło- |
| wacji i oświadczył, iż polityka Fran- |
| сй nie ma charakteru agresywnego,
| lecz zmierza do współpracy między-
| narodowej,

cja trwa nadal przy zasadzie reduk-
cji lub ograniczenia zbrojeń, W za-

Barthou złożył

uzupełnieniem wizyt,

min. Barthou.
,by bardzo chętnie, Wielka Brytanja

uważa swe zobowiązania, wyplywa-

jące z traktatów locarneńskich za

| wystarczające, a minister Barthóu,

| przybywając do Londynu, zdaje so-

myśl taka we Francji przyjęta była- bie z tego zapewne sprawę.

  



Kurs nalewo.
Przed tygodniem niespełna od-

były się w Warszawie narady kiero- stępstw,

Natu duszn Trzeciej Rzeszy. |
Aby zdać sobie sprawę z na-n

jakie zdarzenia w Niem-

wników grup regjonainych DD, przy- czech, w ciągu trzech krwawych |

tem na konterencjach byli

premjer p. Kozłowski i świeżo mia-

nowany minister spraw wewnętrz-

to na sprezentcwanie się nowych!

steriników polityki wewnętrznej w

państwie przedstawicielstwa pracy
politycznej Bb. na terenie kraju. Na

naradzie mówiono o kilku sprawach.

Komunikat _ agencji sanacyjnej

„Iskra“ bardzi, lakonicznie zdał

sprawę z konierencji. (W. każdym
razie to wiadomo, iż p. Kościałkow-

ski mówił między innem o koniecz-
ności pogłębienia roboty organiza-

cyjnej w masach społeczeństwa.
Trzeba się domyślać, że mowa była

o przyciągnięci. do BB ludności

włościańskiej i robotniczej, O tem

pisze się w prasie sanacyjnej już

oddawna. Szczególnie po wyborach

samorządowych w miastach kwestja

ta stala się nagląca. Cytowaliśmy

już głosy dzienników  sanacyjnych,

zwracając uwagę na konieczność

zajęcia się drobnymi rolnikami i ro-

botnikami po miastach. Rekonstruk-

cja rządu, wejście doń pp. J. Ponia-

towskiego i Kościałkowskiego nie-

ma: nic innego na celu. Do tego też

zmierzą wbijanie klina w Stronnic-

two Ludowe w: Sejmie, ten sam cel

przyświecał „Kurjerowi  Poranne-

mu“, gdy niedawno próbował —

bezskutecznie zresztą — kokieto-

wač P. P. S.
Jednem słowem widoczne jest

bardzo wyraźnie przerzucenie steru

nalewo. Czy zatem coś zyskają ma-

sy chłopskie i robotnicze, to znowuż

inna sprawa. Ta nagła miłość obo-

zu sanacyjnego do szerokich rzesz

ludności ma swoje uzasadnienie.

Wybory do gromad wiejskich i rad

$minmych, jakkolwiek prawie w 90

procentach „zwycięskie”, odsłoniły

istotne nastroje wsi. A przedtem
jeszcze był tam szereg wydarzeń, z
punktu widzenia ogólnego ładu nie-
pożądanych, które mośły były po-
ważnie zaniepokoić obóz sanacyjny,

dbały o utrzymanie się przy obec-

mym stanie rzeczy. Nie jest to więc

sentyment bezinteresowny. Tylko,

spožmony. Way Srę w tiąguwzurcyi
lat systematycznie podkopuje zaufa-

nie, bardzo trudno potem odrobić
czas stracony i zasłużyć sobie na mi-
łość. Doba dzisiejsza odznacza się
śwałtownością różnych procesów

społecznych. Bierna masa włościań-

ska i rzesze robotnicze po miastach

ocknęły się istotnie, ale spoglądają
wcale nie w kierunku sanacyjnym,
ani też lewicowym. Gdyby hasta ra-

dykalne miały posłuch śród mas,

zyskiwałyby na tem zwolenników
stronnictwa ludowe i socjalistyczne.
Tymczasem równocześnie ze wzra-
stającem  zainieresowaniem  szero-

kich rzesz sprawami publicznemi
stronnictwa klasowe tracą grunt pod
mogami. Nie przyciąga jednakże

tych mas także obóz sanacyjny, re-

krutujący się przeważnie z dawnych
działaczów lewicowych, jeśli nie
brać w rachubę garstki konserwaty-
stów i kół urzędniczych. Sternikami

obecni dni od ŚU-gu czerwca do 2-go lipca:nie rzeczywiste w parze z niewąt-
Ir.b, będą iuiaty nawewnątrz 1rze-

|ciej Kzeszy j nazewnątrz, trzeba o-

s a kreślić sobie przedewszystkiem wy-

nych, p. Kościałkowski. Wyglądało rążnie te rysy niezwykłe, które na-
dają dokononemu działaniu rządo-

wemu jego znamię czy piętno, utrwa

lające się w umysiach kraju i świata.

2. W obozie nacjonal - socjali-

stycznym ujawm się już dostatecz-

nie i do głębi od dłuższego czasu za-

rysowujący się rozłam, W. jego rze-

szy bojowej, a mianowicie w oddzia-

łach szturmowych, obliczanych na

jakieś 3 miljony iudzi, a tworzących

żywą siłę panującego stronnictwa,

jest to nietylko rozłam, ale wręcz

rozpad. Co go rozejściu się na wyw-

czasy, zarządzone narazie na mie-

siąc od 1-lipca r. b, z częściowym

zakazem noszenia mundurów poza

określonem: okolicznościami, pozo-

stanie z tego posiłkowego wojska

jednego stronnictwa, które okazało

się przeżarte bardzo rozbieżnemi dą-

żnościami społeczno - politycznemi,

niewiadomo, ale, że zjawisko to nie

powróci w swym poprzednim roz-

miarze i postaci, to pewna, Zanim

Fihrer Hitler dokona przebudowy

S. A, czyli oddziałów szturmowych,

mając narazie tylko około stutysięcz

ne S,5., czyli oddziały ochronne, o-

piera się kanclerz Hitler już prze-

ważnie o Reichswehrę i o Schutz-

polizei, czyii o czynniki nie przezeń

stworzone 1 składające przysięgę nie

jemu, lecz państwu. в

2. Zgniecenie t. zw. spisku czy

buntu odbyło się w sposób, jaskrawo

urągający zurówno poczuciom ludz-

kim jak urządzeniom prawnym, któ-

re przeświecają nowoczesnemu ży-

ciu zbiorowemu narodów cywilizacji

chrześcijańskiej. Nawet rozbieżności

w łonie S. A. nie przybraiy wcale

postaci ani kuntu ani nawel spisku,

tak iż przewódty, posądzani o złe

zamiary z kap. Roehmem na czele,

wpadali w tęce zupełnie zaskoczeni,

bezbronni, spiący, czjn w całej tej

pliwem zacnwianiem pojęciowo - u-

Być może, iż pvzbycie się upatrzo-

Jak informuje „Gazeta Polska“
zwolnieni zostali ż więzienia wszy-

| scy członkowie Stronnictwa Narodo-
wego, którzy byli aresztowani po
zajściach w Łodzi w dniu 3 maja
przy kościele Katedralnym. Pozo-
staje w więzieniu tylko E. Piotrow-
"ski, Z informacji tej wynikałoby, że

nych przeciwników daje doraźne ko-' zwolnieni zostali także członkowie
rzyści, niewiadomo jednak czy nie Stron. Nar., którzy zostali wybrani
zrównoważone conajmwviej, mawet w na radnych, a więc m. in. adw. Ko-
znaczeniu prostej siły, rozpadem! walski, Potwierdzenia tej wiadomo-
własnego wojska Fiihrer'a, Niechyb-, ści w innych pismach nie znajduje-
ne jest natomiast zwichnięcie tego; my. '
pędu, ktėry ruchowi Hitler'a dawa- W, Piotrkowie po dziesięciodnio-
ła, wśród uziesiątek  miłjonów dzi-|wym pobycie w areszcie i więzieniu
siejszego  „okorenia niemieckiego,|zostali zwolnieni: pp. Jerzy Jóźwiń-
wiara w młodą i czystą krzepkość|ski, redaktor „Piotrkowskiej Gazety
obozu  nacjonai - socjalistycznego,|Narodowej”, T. Gasiński, wiceprezes
dziś zbryzganego krwią i brudem, a| Stronnictwa Narodowego w Piotrko
niemniej tez urok dojścia do władzy| wie, prot. Henryk Popowski oraz
drożą prawą i sprawowanie jej w|przysłani z Radomia do Piotrkowa |

ia były one nieprawne.
A następstwa?
Nawewnątrz wątpliwe wzmocnie

czuciowego podłoża ruchu Hitler'a.

 

Zwolnienia narodowców.

zgodzie z prawem, choćby po swej

całkowicie w wybuchu nieokielza-
nego bezprawia Ruch Hitler'a stra-
cit, w oczach ludności niemieckiej,
prawdopodobnie dużo siły gromad-

duchowego.
Nazewnątrz przebudzenie usy-

pianej i usypiającej czujności, przez
oświetlenie, jak w: błyskawicy, tej
prawdy, że hitlerowska Trzecia Rze-
sza jest zdolna do wszystkiego. Nie-
ma niemożliwości, byle była sposob-
ność: wszelkie "posoby będą wtedy
dobre. To przeświadczenie nie-
uchronnoie się ustaliło po krwawej
trzydniówce wszędzie w świecie. Т

zawažy ono bardzo powažnie na sto-

sunkach innych krajów z Trzecią

Rzeszą, oraz na rozwoju tych wszyst

kich przedsięwzięć europejskich, któ

re są w toku w obecnej chwili, a

zmierzają do zabezpieczenia się

przed wrznien. w kotle niemiec-

Ruch Hit'er r, który, wywołując

wiele zupeinie uzasadnionych nie-

chęci, zastrzeżeń i potępień, miał

jednak w sobie pierwiastki, budzące

bądźto szacunek, bądźto przynaj-
mniej życzliwe zajęcie,
wane  ujmuj
Fiihrer'a, niewąlpliwie bardzo sobie sprawie niż widać wogóle owego

buntu, a widać tylko przygotowaną

najdokładniej rzeź podejrzanych na

zimno. Objęcie obławą takżeinnych

kół, niewątpiiwie niczem nie związa.

nych z biegunowo przeciwległym od

łamem skrajnym S. A., jak b. kan-:

clerza jen. von Schleicher'a, wycze-

kującego na rządy Reichswehry, jak

naczelnego działacza katolickiego

berlińskiego d-ra Klausner'a, wal-

czącego o swobodę sumienia przeciw

strychulcowi nacjonal - socjalistycz-

nia wicekanclerza von Tage fiz
kół Herren::lubu, było wynikiem je-
dynie potwornego uznania dogodnoś
ci pozbycia się, za jednym zacho-
dem, wszelkich możliwych kiedy-
kolwiek przeciwników. Nad całym
zabiegiem żorujc, jako rys najważ-
niejszy i nieodwołalnie obciążający,
przeprowadzeni: straceń przez naj-
wyższe czynniki urządowe samowol

ukazaniem nagiej duszy nowoczes-

nego $erminizmu, którego chełpli-

we. nawroty ku pierwotności i po-

gaństwu tkwią bodaj giębiej, niż mo-

gło się zdawać,
Sianisław Stroński,

aaJ KAA spra-

30
Ё ‚ kawa gas

wie wypadków iemieckich z dn,
czerwca. ь ы

W numerze z dn, 5 b. m. dzien-
nik ten, obecnie zbližony do Fore-
ign Office, tak ocenia krwawą so-
botę hitlerowską:

— Brutalne prześladowanie wszystkich
podejrzanych o nieżyczliwość do hitleryz-
mu lub nawei tych, którzy stoją poza šcis-
łemi szeregami partji, zdławienie wszelkiej nie, bez sądu, a dołączają się do te-

go zabarwienia tak, mówiąc łagod-
nie, nieszlachetr.e, jak bezczszczenie
zabitych zarzutami przywar, na któ-
re latami patrzyło się przez palce,
lub tak wstrząsające, jak zgładzenie
żony jen. Schlecher'a u boku męża.|

Uchwalenie przez rząd Rzeszy dnia

3-go b. m., na podstawie polne

mocnictw, krótkiej ustawy, głoszącej

w jednym artykule i niewielu wy-

razach, że zarządzenia, wykonane od

30-go czerwca do 2-go lipca 1934. są

zgodne z prawem, jest tylko po-

twierdzeniem, że w chwili wykona-

MOTOCYKLE

 

wolności słowa i nawet o ile to było wy-
konalne — wolności myśli, plaga szpiego-
stwa i donosicielstwa, która oplątała cały
kraj i posiała nieuiność pomiędzy najbliż-
szymi ludźmi, propagowanie ekscentryczne-
go pogaństwa, gloryfikowanie przemocy i
śwałtu — wszystko to przyczyniło się do
wykopania przepaści pomiędzy Niemcami

współczesnemi i narodami Zachodniej Euro-
py. Ludzie tei miary co Roehm i Heines
znani byli wszystkim ze swej moralnej war-
tości i niczem niepohamowanej brutalności.
Pomimo to uznano ich w Niemczech za na-
rodowych bohaterów i powierzono im naj-
bardziej odpowiedzialne stanowiska, Wszyst
ko to było znane zagranicą, lecz mało kto
przewidywał nieuniknione konsekwencje te-
fo stanu rzeczy

podtrzymy” |
ujmującemi właściowościami;

zaszkodził tem nagłem i żywiołowem

członkowie Sekcji Młodych Stron-|

sław: Brzuchania,
da, Józef Kempa i Stefan Szczygłow
ski.

więzienia | na Danilowiczowskiej
zwolniono 21 narodowców, areszto-
wanych w nocy z 17 na 18 czerwca
i w ciągu kilku następnych dni. Mię-
dzy innymi zwolniono pp. Antoniego
Malatyńskiego, działacza Sekcji
Młodych Stronnictwa Narodowego,
dr. Tadeusza Gluzińskiego, inż. Lu-
cjana Kozłowskiego, inż. Tadeusza
Tadtlebena, Jacka Rząda, Andrzeja
Kułakowskiego, Kazimierzą  Gli-
nickiego, Amnd'zeja Świetlickiegoi
innych. (W! więzieniu przebywa je-
szcze 8, między innymi mgr. Mie-

 

Odroczenie wyborów
w Warszawie.

i „Gazeta Polska“ potwierdza wia-
' domość, iż sprawa odroczenia termi-
«nu wyborów samorządowych w sto-
ilicy została definitywnie postano-
wiona przez miarodajne władze,
Wybory do stołecznej Rady Miej-

skiej odroczone zostaną do dn. 13
stycznia 1935 r.

W, związku z tym faktem „Са-
zeta Polska' donosi, iż przejściowy
stan zostanie wyzyskany dla wpro-
wadzenia w życie zmian w ustroju
władzy samorządowej i rządowej w

5 i Warszawie. Jak wiadomo — piszeczysław Prószyński, mec, Jan Jo-| > T В
dzewicz, Bolesław Piasecki, Jerzy wkońcu „Gazeta Polska" —War-
Rutkowski, Włodzimierz Sznarba.|SZAWa dostanie nowy ustrój.
chowski i Dziermaga.

Wiieczorem 4 b. m. w lokalu Koła
Ochota: Sekcji Młodych Stronnictwa
Narodowego miało się odbyć zebra-
nie organizacyjne, jednak przed roz-
poczęciem: zebrania na salę wkroczy

myśli przekształconem, który prysł|nictwa Narodowego, pp. Mieczy-' ła policja i mimo, że wszyscy obecni
Wacław Sachraj-| posiadali legitymacje Str. Narodo-

wego, po szczeżółowej rewizji aresz-
towała ich. Aresztowani zostali

MW piątek w Warszawie w godzi-| przewiezieni do urzędu śledczego,

WARSZAWA. (KAP). Komenda
Legjonu Młodych rozsyła obecnie
komunikaty do pism, które mają na
celu „skoordynowanie akcji praso-
wej L. M.', Wśród artykułów jest je-
den specjalnie wyróżniający się na-
pastliwością pod adresem Kościoła
katolickiego p. tt „Wróg, któremu
młode pokolenie wypowiedziało za-
ciętą walkę“. Legjonowi Młodych
znane jest stanowisko Kościoła wo-
bec nadużyć systemu kapitalistycz-
nego, mimo: to uie waha się stawiać

| Kościoła na jednej płaszczyźnie z
| kapitalizmem i rzucać insynuację,
i jakoby Kościół wysługiwał się kapi-
| talizmowi.

„Gros napaści na ruch młodolegjonowy

— mówi komunikat L. M. — jest kierowany

|z zacisznych pałaców, z gabinetów dyrek-
| torskich potentatów przemysłu, no i oczy-

wiście z przepełnionych ekstatyczną atmo-

i sierą cel biskupich. Inne źródła napaści —

to służalcze ekspozytury powyższych. Gdy-

by kto chciał określić syntetycznie wrogów

nej, a napewno jeszcze więcej polotu nach rannych i popołudniowych z| skąd nazajutrz większość zwolniono.

Młodzi wykolejeńcy.
ki o żebraninę, gdy chodzi o pienią-
dze. Niedawno biuro kartelowe w
Min. Przemysłu i Handlu rozestato
do firm handlowych i przemysło-
wych polecenie o wsparcie pieniężne
dla Legjonu Młodych w formie ogło-
szeń. W inseratach poleca się firmy
kapitalistyczne, a w artykułach
zwalcza się kapitalizm,
W stosunku do Kościoła jesteśmy

świadkami podobnej etyki. W, pis-
mach Legjonu Młodych jest pełno
napaścj na Kościół, szyderstw z re-
ligji, z obrzędów katolickich, Mimo
to, przywódcy L. M., gdy chodzi o
poświęcenie sztandaru, uciekają się
nieraz do podstępu i oszustwa, by
wprowadzić w błąd kapłana i wy-
jednać poświęcenie sztandaru, jak
to, niestety, miało miejsce niedawno

wi — jak nas informuje Kurja Arcy- śjonu Młodych odwołanie oszczer-
stwi zaprzestanie napaści na Ko-

w Wilnie. Ks. prob. Makarewiczo- |

biskupia — obiecali przywódcyLe-|

W. kołach rządowych obmyślany
jest projekt zuniłikowania władzy
samorządowej i _ administracyjnej,
spoczywających dotychczas w rę-
kach prezydenta miasta ; komisarza
Rządu. W! tym celu ma się ukazać
odpowiedni dekret, zmieniający
podstawy ustrojowe stolicy.
W związku z powyższemi wiado-

mościami rozeszły się w Warszawie
pogłoski, że cziowiekiem, który jest
upatrzony na stanowisko prezyden-

„ta Warszawy, łączącej jednocześnie
„wladzę wojewody, ma być pułk.
| Aleksander Prystor,

 

 

| Proces o szpiegostwo
Przed Najwyższym Trybunałem

niemieckim w Lipsku toczył się w
tych dniach wielki proces o szpie-
gostwo. Sama sprawa nie tyle jest
zajmująca, ile osoby i nazwiska
oskarżonych, Obok pani Verg, żony
jednego z urzędników w zakładach
elektrycznych firmy Siemens 1 S-ka,
czytamy nazwiska takie, jak p. von
Hammerstein z małżonką, p. von
Falkenheyn, oraz dawniejszy oficer
armji austrjackiej, później polskiej,
p. Jerzy Sosnowski (Georg von So-
snowski). Ten ostatni miał się prze-
dewszystkiem starać o wykrycie
tajników fabrykacji niemieckich sa-
mochodów wojskowych najnowszego

| systemu, a przedewszystkiem syste-
mu najnowszych motorów, wprowa-
dzonych niedawno do armji „Niemie ;

| hitlerowskich", jak piszą gazety nie-
mieckie.

P. Sosnowski wsiadał właśnie do

ruchu młodolegjonowego, to zwróci przede- ściół, Obietnicy, naturalnie, nie do-|wagonu, którym jakoby miał zamiar

wszystkiem uwagę na dwa elementy: kapi-

talizm i kler"...

(Mimo to, Legjon Młodych nie
wstydzi się do wrogów wyciągać rę-

m rama U iMEAUUY KZĄdZENIA, O por
Po:parodniowem milczeniu „e j szanowanie diz ludzkiego życia i Wnlnać-:.

| Niemcy współczesne. przes. być współ-
czesnem państwem europejskiem, Coinęły
się one do czasów średniowiecza.

Oczywiście niema potrzeby roztkliwiać
się nad loszim przywódców hitlerowskich,
którzy aż nad!o zasłużyli na los, który ich
spotkał. Tak diugo, póki stali oni na czele
Brunatnej Aimji, stanowili oni groźbę dla
pokoju i dla wszelkiego uporządkowanego
postępu. Że ooalenie tych bałwanów budzi
powszechną radość w Niemczech, to jest
zgodnie z tradycjami każdej rewolucji.

Tem nie mniei złowrogim symptoma-
tem tego wszystkiego, co się dzieje w Niem-
czech, jest zdziczenie, deptanie wszelkich
iorm prawa, niezbędnych dla wymiaru spra-
wiedliwości i nietylkalnych w każdem pań-
stwie cywilizowanemw. Jeszcze głębsze zna-
czenie ma obojętność, prawie pobłażliwość,
z jaką potraktowano w Niemczech to zasto-
sowanie metod średniowiecznych.

To, co się stało, nie może być dla są-
siedów Rzesźy źródłem otuchy, choć w. la-
tach najbliższych wypadnie raczej obawiać
się o los Niemiec, niż bać się Niemiec.

Dla naszej Ojczyzny płynie z tych wy-
padków jasna nauka: trzeba zachować
ściśle dotychczasowe metody rządzenia przy

| pomocy perswazji, trzeba unikać wszel-
kich środków gwałtownych i wszelkiej
„krótkiej drogi', Trzeba raz jeszcze uświa-
domić sobie  jakiem niebezpieczeństwem
grożą wszelkie półmilitarne organizacje, dą-
żące do celów; politycznych”,

Opinja ta tembardziej znamienna,
że ukazała się w piśmie, które w 0-

' trzymali,
Po raz pierwszy spotykamy się

w Polsce z ruchem młodzieży, który|

wracać do Warszawy, kiedy go
aresztowano.

O ile dotychczas wiadomo, pani
| niesie z sobą tyle kłamstwa i obłudy.|Verś miała zostać skazana na śmierć

Do Legionu Młodych w całej a Sosnowski na 20 lat więzienia.

ale tak słuszny okrzyk p. Aleksan-
dra! Prystora

—dawai nianiądaa'*

pod adresem grup
bezideowych: „Niech żyje Piłsudski

ETEN ZRKTKE ASS IEIAAKNATSPAST pelni można zastosować ironiczny| Zresztą motywy i całą istotęproce-

° 44 °

„Times“ o wypadkach w Niemczech
"su zamilczają źródła niemieckie.

RozpowszechniajCie
bony Įatmužnicze „Carltasu“,

 

Wyrok w procesie o zamach!

LWÓW. iPat). Późno w nocy о- chowywanie me terjałów wybucho-
głoszono wyrok '* procesie przeciw- wych na 5 lat więzienia oraz piąty
ko członkom O. U. N., oskarżonym
o usiłowanie dokonania zabójstwa
na osobie kuratora okręgu szkolne-
žo we Lwowie Gadomskiego. Głów-
ny oskarżoiiy Seweryn Madą skaza-
ny został za usiłowanie dokonania
zabójstwa kuratora na łączną karę
12 lat więzienia. Zaznaczyć należy,
iż Mada odsiaduje obecnie karę
ciężkiegi dożywetniego więzienia za
usiłowanie zabójstwa wywiadowcy
Tendaja. Drugi oskarżony — Ale-
ksander Łu.ki skazany został za
zbrodnię stanu na 6 lat więzienia i
utratę praw obywatelskich na prze-'
ciąg 10 lat. Trzeci oskarżony — Jul-

joskarżony Wasyi Fedyński za kol-
|pottaż nielegalnej literatury O.U.N.
skazany na 2 lata więzienia.

 

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-
burzeń w działaniu żołądka i jelit. WODA
GORZKA MORSZYŃSKA w dawce od 14
do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.
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Dekret
o |wiezytelnościach w walutach

' zagranicznych.
WARSZAWA. (Pat). W, Dzien-

jan Iwańczuk skazany został za niku Ustaw Rzyplitej nr. 59 z dnia 7
zbrodnię stanu i podżeganie do zabój b. m. ogłoszone zostało m. in. roz-
stwa oraz przygctowywanie materja porządzenie Prezydenta Rzplitej z
łów wybuchowych na karę 15 lat dn. 12/6 34 r. o wierzytelnościach w
więzienia. Czwarty oskarżony Wa-; walutach zagranicznych. Treść tego
syl Medwid za zbrodnię stanu i prze- rozporządzenia podaliśmy wczoraj,nowego „kursu nalewo“ mają być

pp. Poniatowski i  Kościałkowski,

Ale oni też wywodzą się z gniazd

lewicowych. Wiedzą o tem dobrze

i chłopi i robotnicy miejscy. Dlatego

„kurs nalewo“ — naszem zdaniem

— zaprowadzi nawę sanacyjną na

mieliznę, podobnie jak to już się sta-

ło przy „kursie naprawo'”,

Narazie z szukania tych nowych
dróg przez sanację mają uciechę je-

dynie socjaliści Biorą odwet na

konserwie. Niedawno „Robotnik

oszy aaaeo tak znowu bez oporu dali się odpa-|

„Kiodyna mTF r. 1926 „zacząłsię”.lić. Gorącamiłośćminęła, zostało

Niešwiež, mrugano do nas chytrze lewem przywiązanie, które też wiele znieść
okiem, że oto nie warto się przejmować bo potrafi...
chodzi tylko o mądrą a prżenikliwą dy- | : 2 ;
ш па Wika M i“ „Kurs nalewo“ možna sobie tež

„poszła” znana polityka; i p. Meyszłowicz, +omaczyć zbliżającymi się wybora-
| KK Ruddiuii, 1 kartojo, 1 ustąpitwa: dla ido Sejmu i Sakė Kadencja par-
wielkiej własności rolnej, i „rozbijanie“ P. M В

P. S. i wszystko inne. j lamentarna kończy się jesienią 1935

Konserwatyści chodzili, jako dumne r., czyli za rok. Na naradach kie-

pawie. Lojalni, dostojni, uroczyści, łaskawi. rowników grup regjonalnych B. B.

O zy key > mówiono też o kampanji wyborczej.

ai p Kosika-Biecaaokiego niby księ- Mają być wkrótce opracowane wy-

cia udzielnego. Święciliśmy odrodzenie tyczne tej kampanji. `

„państwowej myśli”, oderwanej wreszcie od Nam się zdaje, iż na wybory po-

zgubnych tradycyj „demagogji“ S, lityczne czas byłby już nadchodzą-

Rat aaa cej jesieni. Tak znakomita większość

„niejeden książę młody” jB. B. w Sejmie,.i w Senacie zawio-

dła nawet własnych kierowników.
o Piłsudskiej Wandzi marzył”...

„Robotnik* przedwcześnie się Na martwym punkcie utknęła spra-

cieszy „ma całego”, Wprawdzie sen- | wa konstytucji, jeśli nie będzie się

B.S.A.
NAJNOWSZE MODELE na SKŁA-

DZIE
Dogodae warunki

Prospektv I cenniki na żądanie
NAJWIĘKSZY SKŁAD
CZĘSCI ZAMIENNYCH
PRZEDSTAWICIELSTWO:

Wilno, Mickiewicza 9.

 

dajnej „Gazety Polskiej” dostało sic

parę razy konserwatystom, a i dość

dotkliwie „Czasowi” i „Słowu”, ale

mie znaczy, to, aby konserwatyści 
 

B.S.A „

 

statnich czasach niedwuznacznie po-
pierało uroszczenia Trzeciej Rzeszy,
w sprawie dozbsojenia. W. pierwszej
chwili po rzezi z dn. 30 czerwca re-
dakeja „Times'a“ nie dawała wiary|
otrzymanym z Berlina wiadomoś-
ciom, dopiero po ich sprawdzeniu i
po zorjentowaniu się, jakiem oburze
niem przyjęto te wiadomości w opinji
angielskiej, redakcja dała wyraz
swej ocenie wypadków niemieckich.

  
dzącej sesji zimowej. Wśród społe-

czeństwa parlament (obecny niema

żadnego zaufania, gdyż ludność zda-

je sobie sprawę z jego niemocy. ° ; >.

Blok Bezpartyjny oblicza zape-Wiadomości

wne, że w wyborach 1935 r. będzie telegraficzne.

miał lepsze nastroje od dzisiejszych.

Nie rozumie widocznie procesów,|;

które się odbywają w społeczeństwie

polskiem.
Nie będzie też możliwe powtó-

rzenie wyborów ze wszystkiemi ich

praktykami 'na podobieństwo wybo-

rów 1930 r. Ludność kształci się w

miarę otrzymanej nauki i będzie

umiała skorzystać ze zdobytego

doświadczenia. :

Czas przytem pracuje przeciw

obozawi sanacyjnemu. Mimo to

pragniemy przyśpieszenia wyborów

politycznych w przekonaniu, iż przy-

śpieszą one również ten proces, któryi

tak rozwija się stalei konsekwentnie

—proces wzrostu sił narodowych,

na których można będzie oprzeć

trwały i zdrowy system rządów w

** W dniu 1 lipca r. b. poseł pol-
do parlameatu czeskosłowackie-

go dr. Buzek wystąpił demonstracyj-
nie z klubu posłów: i senatorów par-
tji robotniczej. [W] liście do parla-
mentu Buzek zaznaczył, iż powodem
jego wystąpienia z klubu są liczne i
nieustające szykany ludności pol-
skiej na Śląsku czeskosłowackim.

** W. Nowym.Jorku w dalszym
ciągu panują niebywałe upały.
stanie Michishan burza wywołała
wielkie szkody. 5 osób utraciło ży-
cie.

** W, związku ze strajkiem ro-
botników portowych w San Fran-
cisko w czasie zajść zabite zostały
2 osoby, 30 osób zostało rannych.
Gwardji narodowej udało się opano-
wać sytuację. Robotnicy portowi,
którzy strajkują od 8 tygodni, za-
mierzają wywołać strajk powszech-
ny. ' W| strzelania do każdego, kto ukaże się

  tymenty sanacyjno - konserwatywne , chciało przeforsować jej — wbrew

nieco osłabły, wprawdzie od miaro-| swemu przekonaniu—w nadcho-

 

państwie.

 

Rozruchy w Amsterdamie.
LONDYN. (Pat). Z Amsterdamu

donoszą, że rozruchy na przedmie-
ściu Jordaan wznowiły się wieczo-
rem. Policja piesza i konna wielo-
krotnie szarżowała, następnie zmu-
szona była użyć broni palnej, W; wy-
niku rozruchów jest 2 zabitych, 28
rannych, w tem 3 ciężko, Wśród za-
bitych znajduje się 80-letni starzec,
który przyglądał się zajściu. Policji
dopomagał oddział wojskowy, skła-
dający się z 300 szereżowych.

AMTERDAM. (Pat). Dziś po-
południu doszło do starć pomiędzy
policją a manifestantami. Policja
zmuszona była użyć broni palnej,
wskutek czego kilkanaście osób od-
niosło rany. Manifestanci usiłowali

wznosić nowe barykady, Włade po-
licyjne wydały zarządzenie, aby pu-
bliczność w. dzielnicach objętych
zawieruchami nie wychodziła z do-
mów, gdyż policja otrzymała rozkaz

na ulicy, W dzielnicy Jordan walki
uliczne trwają w dalszym ciągu przy
użyciu karabinów maszynowych.
Dziennik komunistyczny Tribune
został zamknięty za nawoływanie do
ataków  terorystycznych. Władze
skonfiskowały cały nakład Tribune.

AMSTERDAM. (Pat). Korespon-
dent Reutera donosi: Policja amster-
damską nie zdołała stłumić mani-
festacji komunistycznej. Komuniści

lem rozproszenia  mnaifestantów
wysłano oddziaiy policji i wojska w
samochodach pancernych. Strajk
robotników portowych trwa w dal-
szym ciągu, ponieważ agitatorom
komunistycznyin udało się przeko-
nać robotników o celowości niepo-
„dejmiowania pracy.

PARYŻ. (Pat). Wedle informacyj
dzienników rozruchy w Amsterda-
mie trwały przez cały dzień wczo-
rajszy i dzisiejszy. Premjer i mini-
ster obrony narodowej przybyli do
Amsterdamu. Według ostatnich do-
niesień w czasie zaburzeń w ciągu 3
dni zginęło 10 osób a kilkadziesiąt
odniosło rany Do Amsterdamu
ściągnięto bataliony piechoty. W
dzielnicy Jordan interwenjowato
wojsko, które rozproszyło grupę ko-
munistów przy pomocy karabinów
maszynowych. O czerwone sztan-
dary na barykadach stoczono for-
malną bitwę. Również w północnej
dzielnicy miasta ustawiono zasieki
druciane. Kilka sklepów splądrowa-
no. Szkody w mieście są bardzo
znaczne.

PARYŻ. (Pat). Havas donosi z
Amsterdamu: Popołudniu wybuchły
nowe zabużenia w dzielnicy Jordan.
Policja zmuszona była kilkakrotnie
użyć broni. Dwie osoby odniosły
ciężkie rany. Komuniści zbudowali
nowe barykady, na których wywie- ponownie powyłamywali bruk z

jezdni i powznosili barykady. Ce-
sili czerwone chorągwie.

 



KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda zmienna z przelotnemi

deszczami. Stcpniowe polepszenie

się stanu pogody. Nieco cieplej.

Słabe wiatry północno-zachodnie i

zachodnie,

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92), Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

iszek.
"5" WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Na obchód 50-lecia kapłań-

stwa ks. dziekana Pawła Szepeckie-

go w Turgielach udaje się dzis J. E.
ks. Arcybiskup-Metropolita,

= Z MIASTA.
— Sezon budowlany. W ciągu

bieżącego sezonu w śródmieściu
staną trzy domy murowane, zaś na
przedmieściach buduje się 17 domów
murowanych. Niezależnie od tego
na peryferjach miasta w tem u-
względniając Kolonję Wileńską w
br. wykończonych będzie 26 domów
drewnianych. Ogółem na jesieni w
mieście przybędzie około 30 nowych
budowli murowanych i drewnianych.

W. okresie letnim przeprowadzo-
no na terenie miasta 112 remontów
domów drewnianych i murowanych.

Na remonty domów wydatkowa-
no z górą 50 tys. złotych, z czego o-
koło 35 tys. wyasygnowały' różne
towarzystwa i banki wileńskie,
W chwili obecnej przeprowadza

się 34 remonty domów ż czego 11
murowanych.
— Walka z żebractwem. Ostat-

nio z miasta usunięto około 30 że-
braków-włóczęzów pochodzących z
prowincji. Usuwanie żebraków z
miasta odbywa się w dalszym ciągu.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zarządzenie na czasie, ale

czy odniesie skutek. W związku ze
stale notowanym u nas barbarzyń-
skiem ziawiskiem niszczenia traw-
ników grząd, klombów itp. w ożro-
dach i na skwerach miejskich, ma-
gistrat postanowił w najbliższych
dniach w parkach, ogrodach ; skwe-
rach wywiesić przepisy porządkowe
dla _ publiczności, /wymieniające
szczegółowo, czego ikulturalna pu-
bliczność w parkach publicznych
czynić niepowinna. 7 r
— Ul Niemiecka otwarta, Wczo-

rajw godzinace popołudniowych о-
twartą została ulica Niemiecka dla
ruchu kołowego. -W:-związku z tem
autobusy linji 3 wróciły do swej nor-
malnej trasy.

SPRAWY SANITARNE.
—Przeciwtyfusowe szczepienie

dzieci wyjeżdżających na kolonje.
Zgodnie z zarządzeniem władz sani-
tarnych wszystkie dzieci, wyjeżdża-
jące na kolonje letnie do obozów
granicznych i harcerskich musiały
poddać się szczepieniom  przeciw-
tyfusowym, a te w celu uniknięcia

/ zarażenia się chorobami zakaźnemi
w terenie i zawleczenia tej choroby
do miasta.
W związku z tem około 2000

dzieci poddało się szczepieniom z
terenu Wilna i okolic.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zmiany w administracji, Do-

tychczasowy starosta grodzki p.
Wacław Kowalski w dniach najbliż-
szych przechodzi do urzędu woje-
wództwa jako radca.
— Imprezy rozrywkowe w kom-

petencji starostw. W; myśl nowego
zarządzenia zezwoleń ma imprezy

rozrywkowe itp. będą udzielały sta-
rostwa powiatowe, a nie jak dotych-
czas wydziały urzędu wojewódz-

kiego. W Wilnie zezwolenią takie
będzie wydawafo starostwo grodz-

kie. i \ i i Ikot anasi Iukio

"Przed dwoma laty na tem miej-

scu zdawałem, sprawę ze słynnej po-

wieści Mostowicza p. t. Karjera Ni-

kodema Dyzmy. Dziś chciałbyra opo

wiedzieć o przyrodnini bracie Dy-
zmy, Józefie Żołądziu, bohaterze

świeżo wydane powieści zaszczytnie

znanej, acz jeszcze młodej, autorki

wileńskiej Wandy Niedziatkowskiej
Dobaczewskiej įwyd. J. Žawadzki,
str. 349).

Odrazu powiem: gayby nie finał,
jakgdyby urwany i niewykończony,
możnaby powiesc tę uznać za zupeł-

nie dobrą, nawet bardzo dobrą. Nie-
podobna nie dostrzec dużeżowysił-

ku, rzetelnie tworczego, ani zaprze-

czyć sumiennej znajomości dzisiej-

szych  stosunkćw na_ najbardziej wschodnich rubieżach Polski, Dalej
kilka charakterystyk zupełnie udat-

nych; rozmaitoś: środowisk, odtwo*

 rzonych  naogił przekonywująco;

studjum języka, raczej języków, sta-
ranne, acz nie bez niedociągnięć; ja-
sna i przejrzyst: myśl obywatelska,

 zaprawiona dużą dozą satyry, oraz...

melancholji, właściwej rasie zanika-
jącej, tak, niestety, już zanikającej;

| wreszcie akcja żywa i zajmująca —

oto są walory tej 'nietuzinkowej

książki, ujawniającej talent autorki
z nieznanej dotąd strony.

Jest to powizsć t. zw, z tezą. Na

wcale rozległem tle społecznem i o-

Ww.|wadzona akcja

>7 I

Homo novus zwycięžal

SPRAWY PODATKOWE.
|  — Wyjaśnienie. Na skutek licz-
nych zapytań oraz rozbieżności

| władze skarbowe wyjaśniają, iż tyl-
|ko rzemieślnicy, posiadający karty
rzemieślnicze, a wykonujący rze-
miosło przy współudziale najwyżej
jednego członka rodziny są wolni
od podatku obrotowego.
— Niepokonane trudności. Pro-

kontrolno-eżzeku-
cyjna przez Ubezpieczalnię Społecz-
ną napotyka na znaczne trudności w
sprawach ściągania zależłości z ty-
tułu ubezpieczenia społecznego na
terenie miasta, Pracodawcy nie po-
siadają gotówki i nie mają żadnych
cenniejszych przedmiotów, które
mogłyby być zajęte za zaległości.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Krytyczny zastój w rzemiośle.

W rzemiośle panuje katastrofalny
kryzys wskutek braku zamówień, W
związku z tem bez pracy pozostaje
350 rzemieślników. W, okresie od
20.VI do 5.VII na czas letni zam-
knięto 70 waisztatów pracy, zaś
niektórzy  rzemieśnicy otrzymali
urlopy bezpłatne,

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Sprawa zasiłków dla bezro-

botnych- Według ostatnych danych
w Wilnie z zasiłków Funduszu Bez-
robocia korzysta obecnie 638 bez-
robotnych robotników fizycznych.
W porównaniu z rokiem ubiegłym
liczba korzystających z zasiłków

ni mają prawo do pobierania  zasił-
ków wyłącznie w ciągu 13 tygodni,
W. latach poprzednich akcja zasiłko-
wa przedłużona była do 17 tygodni.

starania o przedłużenie okresu za-
siłkowego. Starania te jednak, jak
dotychczas, nie dały pozytywnego
rezultatu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Listy na Litwę. Związek Pola-

ków ziem; Kowieńskiej w Wilnie
(sekretarjat) od dnia, 5 b. m. 1934 r.
mieści się przy ul. Mała' Pohulanka
Nr. 10 m. 7. Listy i przesyłki na Lit-
wę przyjmowane są w godz. 9—10
ramo we wtorki i czwartki,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Kołą Rolników stud.

U. S. B. w Wilnie podaje do wiado-
mości absolwentów(tek) gimnazjów,
pragnących wstąpić na I-szy rok
Studjum Rolniczego w Wilnie, że
udziela wszelkich informacji co do
zapisów oraz .dla zamiejscowych o
warunkach zamieszkania i utrzyma-
nia w Wilnie. : :

Koło rozporządza pewną ilošcią
praktyk rolniczych w czasie lata dla
nowowstępujących. Odbycie prakty-
ki walkacyjnej ułatwi przyjęcie na
studjum.

Zwracać się listownie lub ustnie
w godzinach urzędowanią w ponie-
działki, środy i soboty od g. 12—13
do Koła pod adresem: Koło Rolni-
ków stud, U. S. B. w Wilnie, ul, Za-
kretowa 23—18. Na odpowiedź li-
stowną załączyć znaczek.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkołą i Przedszkole „Dziec-

ko Polskie", Stała Rada Opiekuńcza
szikoły i przedszkola „Dziecko Pol-
skie” podaje do wiadomości rodzi-
ców i osób zainteresowanych, że ta
zasłużona w. Wilnie placówka szkol-
na, założona przez zmarłą nieodża-
łowanej pamięci ś, p. Stefanję Świda,
prowadzona będzie nadal w tym sa-
mym kierunku wychowawczym przy
udziale dotychczasowych Jej współ-
pracowniczek i pod opieką Stałej
Rady. ;

Za Stalą Radę: Alina Bielińska,
prof. dr. Władysław Jakowicki, do-
cent dr. Witold Świda, dyr. Stełan
Świętorzecki,

 
 
byczajowem dzisiejszych rodzących

się i przeradzających stosunków kre

sowych polskich autorka odtwarza

| typ cziowieka, co przyszedł nie wie-

dzieć skąd, (sya szewca z Limano-

; wej), wolny od balastu tradycji, za-

"sad, przekonań, sumienia; człowieka

co sobie z całą prostotą przyswoił

hasło „ja i ojczyzna — to jedno”, wy.

tłumaczywszy je sobie najprymityw-

nie, jako przystosowanie ojczyzny

do jego osobiste: karjery; człoweka

wreszcie, co mocne swe łokcie puś-

cił w ruch z caią naiwnością zdo-

bywcy, przekonanego, że świat na-

leży do tego, kio go mieć chce i pod-

bija.
Filozofja absolutnego indetermi.

nizmu, o której pisałem przed ro-

kiem w Myśli Narodowej — oto fi-

lozofja, żal się Boże! Žolądzia. Jest

to (co tu ukrywać!) jak nie można

lepiej przystosowana do życia ideo-

logja Konrada z lmprowizacji, Świat

— to teren d!a zupełnego wyżycia

się ambitnej jednostki. Świat mi
wszystko winien ja jemu nic. Wola
moja i mój interes — to jedyne wy-

kładniki czynu. „Niechże pan po-

myśli: z szóstej klasy gimnazjum —

na front, wojna okopy, pokusy wo-

jenne.. Ciągłe niebezpieczeństwo wszelkich zasad iżący stosunek do
Tak, to są ludzieipraw“ (str. 344!

wydatnie się zn.miejszyla. Bezrobot-,

W związku z tem bezrobotni czynią |?

życia wyrabią przecie ten lekcewa-;

DZIENNIK WILEŃSKI

Zwolnienie od opłat
do ceny świadectwa przemySło-

wego.

W uzupełnieniu okólnika z dnia
29-XII 1933 r. L. D. V. 54884—4/33
ministerstwo skarbu na pedstawie
art. 94 ustawy o państwowym po-
datku przemysłowym upoważnia Iz-
by Skarbowe do zwalniania przed-
siębiorstw przemysłowych od opłaty
do ceny świadectwa przemysłowego
wyższej kategorjj w wypadku, gdy
w okresie od dnia 1 lipca 1934 r.
do dnia 31 grudnia 1934 r. będzie
mlało zwiększoną ilość zatrudnio-
nych robotników w porównaniu z
ilością przyjętą za podstawę do o-
kreślenia kategorji świadectwa prze-
mysłowego na 1934 rok.

Prawo wylorn emerytury.
Zarząd główny T.N.S,W. prosi

nas o przypomnienie, że w dniu 19
lipca b. r. upływa ostateczny termin
zgłoszenia do lzb Skarbowych wy-
boru emeryiur według ustawy, obo-
wiązującej przed 1 lutego r. b. dla
tych emerytów . naczyuczycieli i dy
rektorów szkół *rednich (oraz wdów
i sierot po nichj, którzy przeszli na
emeryturę w czasie od 1 lutego br.
do 19 czerwca br. z pragną pobierać
zaopatrzenie emerytalne według
dawnych przepisów.

Niezgłoszenie tego wyboru uwa-
żane będzie za „godę ra pobieranie
emerytury wediug ustawy obecnie
obowiązującej, która dia wielu eme-
rytów jest mniej korzystną.

Odpowiednie przepisy zawarte
'są w N-rze 51 Dzienniku Ustaw.

Bliższych  .nformacyj udziela
„swym członkom Zarząd Główny T.
(N. S. W. w Warszawie, Bracka 18,
| m. 4, аЙ

 

 

Przy zaburzeniach w trawieniu, bólach
żołądka, naturalna woda gorzka
„Franciszka - Józeta* pobudza do wy-
próżnienia. Pytajcie się lekarzy. 8368

 

mó kwesla na biednych!
Stowarzyszenie Pań  Miłosier-

dzia, czynne na terenie miasta Wil-
na w: 24 oddziałach przy 311 człon-
kiniach czynnych a 789 wspierają-
cych w roku budżetowym 1933/34,
poraz pierwszy ogłasza w ostatniem
sprawozdaniu ubytek ofiar, a ogrom-
ny wzrost nędzy. Członkiń czynnych
ubyło 11, wspierających 155, otiar
byio mniej o 5428 zł, Zato liczbą u-
bogich wzrosła w dwójnasób do 4373
w porównaniu do r. 1932, kiedy wy-
nosiła 2406, Rodzin biednych było w
ostatnim roku pod opieką 1490, gdy
w r. 1932 było ich tylko 487, liczba
biednych dzieci podskoczyła z 1280
do cytry 2254, Wszystko to świadczy
o postępującem zbiednieniu społe-
czeństwa; wielu usprawiedliwia się
przeciążeniem na rzecz opieki spo-
łecznej i opłatami asekuracyjnemi i
sądzą, usuwając się od ofiar, że po-
zatem już się nic społeczeństwu od
nich nie należy. Jako chrześcijanie
katolicy musimy pamiętać, że żadne
świadczenia ani płacenie składek nie
uwalnia nas od obowiązku ósobiste-
go miłosierdzia.

Nowy kodeks
handlowy.

W. „Dzienniku Ustaw'' opubliko-
wana została 'zęść I-sza nowego
kodeksu handlowego. Rozporządze-
mie p. Prezydenta z dn, 28 czerwca
1934 r. zawier:,ące kodeks handlo-
wy część I-szą stanowi tekst osta-
teczny i ujednostajniony. Mianowi-
cie do ogłoszoaego kodeksu handlo-
wego włączone zostały działy na-
stępujące: prawo o spółkach z ogra-
niczoną  odpowiedzialnością, oraz
przepisy o sprzedaży na raty. Rów-
nocześnie ogłoszone zostały przepi-
sy wprowadzające w życie nowy
kodeks handlowy z dn. 1 lipca r. b.
W ten sposób owy kodeks handlo-
wy w brzmieniu ujednostajnionem
już począł obowiązywać, Ponadto
przepisy wprowadzające uchylają
sprzeczne postanowienia praw cy-
wilnych z nowymi kodeksem handlo-
wym, obowiązujące na pewnych te-
renach Rzeczypospolitej, a więc dla
obszaru, ną którym obowiązywał
handlowy kodexs francuski, dla ob-
szaru o mocy obowiązującej Zwodu
Praw 1 dla obszaru, na którym obo-
wiązywał kodeks handlowy austrja-
cki, bądź niemiecki,

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś o godz. 4-ej przedsta-
wienie popołudniowe wypełni świtna sztu-
ka współczesna w 3-ch aktach N. Druckiej
p. t. „Zamknięte drzwi* z udziałem artystki

Teatru Katowickiego p. Z, Barwińskiej, Ce-

ny propagandowe,

Wieczorem o godz. 8,30 Teatr Letni gra
po raz drugi wielce interesującą i arcywe-

sołą komedję w 4-ch aktach Ludwika Ver-

neuil'a p. t. „Musisz się ze mną ożenić" z

udziałem artystów Teatru Katowickiego —

p. Zofji Barwiński:j i Józefa Wasilewskie-

go. Resztę obsady stanowią: W. Górska, J.

Pytlasińska, M. Szpakiewiczowa, J. Wo-

skowski, M. Węgrzyn, A. Łodziński, K.

Puchniewski i St. Skolimowski. Reżyserja
W, Czengerego.

Jutro o godz. 8,30 wiecz.

drzwi”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Pagani-

ni”, Występy J. Kulczyckiej i R. Petera.
Dziś o g. 8.30 w. po raz trzeci prześliczna,

stylowa operetka Lehara „Paganini”, która

odniosła wielki sukces artystyczny. W. ro-

lach głównych wystąpią: znakomita śpie-

waczka J. Kulczycka, oraz wybitny artysta

operowy Radzisław Peter. Obsadę tworzą

najwybitniejsze siły zespołu: z Łasowską,
Wyrwicz - Wichrowskim i Tatrzańskim na

czele. Solo skrzypcowe wykona prof. H.

Sołomonow. Nowe dekoracje i kostjumy

dopełniają artystycznej całości. Ceny letnie.
Wycieczki i akademicy korzystają z ulg bi-

letowych.

 

„Zamknięte

„ me „Orłow* na przedstawieniu popołud-

niowem w „Lutni“. Dziś o godz. 4 pop. uka-

że się po cenach propagandowych melodyj-
na operetka „Orłow* z J. Kulczycką w roli

głównej i K. Dembowskim w roli Wielkiego

Księcia. Ceny propagandowe.

Polskie Radjo Wiino
Niedziela, dnis. 8 lipca 1934 r.

8.30: Pieśń; Muzyka, Dzien. ror. 10.30:
Transm. nabożeństwa. 11.57: Czas. „Hejnał.
Kom. meteor 12.10: Poranek muzyczny,
13.00: „Muzyna w Sowietach*” felj. 15.10:
Utwory Strau:sa. 13,30: Transm. święta
Huculszczyzny z Werochy. 13,45: , Wyciecz- 

Szczeżólniejszą opieką otaczają
Panie Miłosierdzia biedne dzieci, by
ich nędza nie zepsuła i nie spaczyła|
ich charakterów młodocianych. Dla!
wzmożenia i utrzymania opieki nad
biednemi dziećmi, a zwłaszcza nad
sierotami schroniska imienia Jezus,
odbędzie się dziś uliczna i lokalowa
kwesta, z które: dochód umożliwił-
by przetrwanie obecnego przednów-
ku. Nie mijajmy obojętnie stolików
kwestujących Pań Miłosierdzia! O-
fiary wszelkiego rodzaju na biedne
dzieci przyjmuje z wdzięcznością
p. Zofja Kościałkowska, prezeska
Rady Centralnej, zamieszkała przy
ul. Bakszta Nr. 10. 

';] A winem wypełniają węgierskiem piwnice;dzisiejsi| 23
Dawniej, przez lat 150, od kon-

federacji barskie;, pojęcie ojczyzny
kojarzyło się w naszych duszach z
ideą ciiary, wyrzeczenia się, samo-
zaparcia, Któż z nas nie powtarzał:
„Jeśli się zaprę ciebie, ojczyzno mi-
ła moja i Jerusalem. moja“... Tak,
iście: „myśmy z Polski zrobili naz-
wiska pacierz, co płacze, i piorun
co błyska”, A dziś?

Nik się dzis Polski nie zapiera,
owszem, służyniy jej wszyscy; tylko,
że niektórzy robią to tak, że to wła-
ściwie im Polska służyć powinna i
służy; a jakże!

Słowacki przed 90 laty tak wie-
szczo o tem pisa!.
W Polszcze rycerze naprzód w poie się

popiszą.

| A potem w karczmach sobie za to ciągną

: trunek,

„4 pič mogą przez sale žycie na rachunek;

°) gdy im poprzek jacy przeciwnicy staną,

: Mogą przez całe życie tą krwią niewylaną,

2 А х której sobie czopa wyjeli husarze,

Mogą pzez całe zycie pluc. mospanie,

: w twarze

I opinje tem swoje :ozgłaszać w pokoju
Na tem słowie oparct tylko: byłem w boju.

 
Na tem słowie fundament mając swój,

| jak wieżel
Rzekłbyś, że owa sztuka: bić się —raz

| się bierze

Jak chrzest — a pułem wiecznie już trwa

| sakramentem...  Toteż się brudzą, żółcią zachodzą i mętem,

"Po zamkach zawieszają na oku zroice, „

ka do Belgji odcz 14,00: Melodje ludowe
na cymbałach. 14,25: Audycja Związku Mło

| dzieży Ludowej. 1455: Słuchowisko wiej-
skie. 15,25: Aadycja dla wszystkich. 1525:
Muzyka. 16.35 Transm. z Wiorochty. 17.10:
K ncert solistów. 1730: Transm. lragmentu
zawodów konnych, :8.00: „O dobrym sprzę-
cie zbóż” odczyt. 18,15: Recital. 18.45: „La-
tająca literatura“ fe'į. 19.00: Audycja po-

etycka. 19,15, Muzyka lekka. Myśli wy-
brane. 20.02: ieljeten aktualnl. 20.12: Rec-

skrzypcowy. Dzin. wieczorny. 21.00. Transm.

z Gdyni. Wesoła tala. Pogadanka radjo-

techniczna M. Galskiego. Wiad. sport. Go-
dzina życzeń. Kom. met.

Poniedziałek, dnia 9 lipca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka poranna. Dzien.
poranny. Rozmaitości. 11.57: Czas. Hejnał.

Kom. meteor. 1210: Muzyka popularna

(płyty). Dziea. poł 13,05: Koncert, Wiad-

eksportowe. Giełda. rolnicza. 16.00: Muzy-

"Tak, że dopóki w gardło przyjaciełom leją

To się ich sławy. jako te wina starzeją,

1 coraz niby lepsze ku starości dążą...

Potem te sławy oni między sobą wiążą.

I rodów zawiązują bezecne foniazie.

Które na tych piwnicach, a nie na żelazie,

Stoją w winach jaw gniazda octowych
robaków;

I to jest sława na:zych, Zawiszo, Polaków...

Tak i w powieści Dobaczewskiej.

I tutaj jest najpierw wojna, po-

rachunek,lecz n. koszt społeczny, o-

owej Straży Granicznej, ale obok
tego karczma, w której Zołądź cią-

śnie trunek z biboszami i fortancer-

kami, (ale nie za swój, broń Boże,

rachnek, lecz na koszt społeczny, о-

wej właśnie Straży Granicznej), po-

tem owe brudy, męty i żółć, — a

wreszcie „rodów bezecne fontazie“

się zawiązują, ne 1 powstaje nowa e-

lita, przyjmowana chęinie po... tych

czy innych zamikach książęcych i

„.. pańskich...
Autorka z dużą dozą objektywi-

zmu ; psychologicznej przenikliwoś-

ci, oraz artystycznej sumiennościod-

malowała figure Żołądzia, zaiste con

amore. Snadź dobrze wypatrzyła w

świecie dziś zmieniających się war-

tości takie typy! Żołądź nie jest

bezwątpienia cziowiekiem tak odpy-

chającym, jak Dyzma. Pomimo braku

kultury, tak umysłowej, jako też mo-

ralnej, a wreszcie towarzyskiej, po-

siada on zalety: odwagę osobistą,

przedsiębiorczość,  rzutkość, i stąd

 

„Tegoroczny jubileuszowy Zlot
Sokoła zierr. zachodiuch Polski za-
sługuje na obszerniejsze omówienie

lepiej ilustrują stan daiiej organizacji,
Otóż do zawodów gimnastycz-

nych w pierwszym dniu Zlotu stanę-
ło 700 osób, do zawodów zaś lekko-
atletycznych — 286 lekkoatletów;
czyli ilością uczestników pobiły one
wszystkie dotyczczasowe w Polsce.

Pomimo tej masy zawodników
program p:zeprowadzono z wzoro-
wą sprawnością, a licznie zebrana
publiczność świadczyła o sympanji,
którą żywi do Sokoła. 4

„ Na zawodach uzyskano szereg
pierwszorzędnych wyników, a więc:
czas 10,8 s. na 100 mtr.; 23,3 sek.
na 200 mtr oraz 52,1 sek. na 400
mtr. W, kui 1416; w oszczepie —
60,53; w miocie — 38,80 mtr., wśród
pań zaś Wa;sówra w dysku osiągnę-
ła 40,74 mtr., czyli najlepszy wynik
w Europie w tym roku.

Pierwszy dzień Zlotu został za-
kończony akademją w. auli uniwer-
syteckiej wobec przedstawicieli
władz duchownych, państwowych,
wojskowych ; sekolich, oraz licznych
gości, pośrod których były delegacje
sokolstwa słowiańskiego.

(W, drugim diu Zlotu odbyły się
zawody kolarskie, bokserskie, pły-
wackie, a po południu rozpoczęły się
ćwiczenia na wiclkim stadjonie miej
skim od podniesienia sztandaru i

ka lekka. 17.00: Program dla dzieci. 17.15:
Koncert. 18.09: „Praktyki gospodarstwa do-
mowego“ pos. 18.15: Muzyka operetkowa
(płyty). 19.40. Muzyka (płyty). Wiad. sport.
Wilł kom. sport. Myśli wybrane, 20.02,
„Dzieje papi+rosa* felj. 20.12: Koncert.
Dziennik wie:zorny. Trąbka i capstrzyk z
Gdyni. Codzi:ny ode pow. 21.12: Koncert.
22,00: „Życie uterackie Lwowa” felj. 22.15:
Kom. meteor.

Z ZA KOTAR 5TUDJO.
Transmisje z życia.

W. programie niedzielnym jak zwykle
znajdą radjosłuchacze kilka interesujących

reportażów radjowych. A więc o godz. 13,30

mikrofony Polskiego Radja zainstalowane w
Worochcie rozniosą na całą Polskę frag-

ment z uroczystości Święta Huculszczyzny.
Drugi fragment tej samej transmisjiusłyszy-
my o godz. 16,35.

Sportowcy  wileńscy przeżyją dużą

emocję, słuchając o godz. 17,30 transmisji z

warszawskiego pola wyścigowego, gdzie w

związku z 75 leciem Towarzystwa „Hodowli
Koni odbędzie się bieg o nagrodę im, Mar-

szałka Piłsudskiego,
Audycja poetycka.

W niedzielę o godz. 19 ze studja wileń-

skiego transmitowana będzie pouczająca

audycja, która zainteresować winnami-

łośników poezji. Artyści dramatyczni pp.

Irena Szymańska i Jerzy Woskowski zade-
monstrują sztukę czytania wierszy. Objaś-

nień udzielać będzie T. Byrski.
Poranek muzyczny.

Południe świąteczne najlepiej spędzić

przy głośniku radjcwym lub ze słuchawka-

mi na uszach, słuchając ciekawego koncer-

tu, który rozpocznie się o godz. 12.10. Or-

kiestra symioniczna wykona Karłowicza

wstęp do dramatu „Biała gołąbka”, Macury

suitę z baletu „Kleks” oraz Dworzaka „Ta-

niec słowiański”, Ponadto p. Lucyna Szcze-

pańska odśpiewa kilka aryj operowych,

Soliści wileńscy przed audytorjum całej
Polski.

W. poniedziałek o godz. 20,12 rozpoczy-

na się urozmaicony pod względem progra-

mu i wykonawców koncert, który transmi-

towany będzie przez wszystkie rozgłośnie

polskie a w którym m. in. wezmąudział

soliści z Wilna pp. W, Jodko (cytra), S.Cho-

nes (fortepian) i Albert Katz (wiolonczela).

W. programie utwory Schuberta, Pergolese-

go, Granadosa, Czajkowskiego, Moszkow-

skiego i in.
Życie literackie,

W cyklu teljetonów radjowych, który

ma zobrazować życie literackie ważniej-

szych ośrodków umysłowych Polski, usły-

szymy w poniedziałek o godz. 22.00 feljeton

dr. S. Kawyna, który mówić będzie o biežą-

liczbowe, gdyż liczby zazwyczaj naj-|3

Gypi lnCory Aron")

Nieco liczb Zlotu Sokolstwa W Poznaniu
 

wejścia pocztów sztandarowych w
ilości do 250, a następnie wszystkich

er: których było ponad

, W trzecim dniu Zlotu stadjon
miejski, mieszczący do 25.000 wi-
dzów, zosta! szczelnie wypełniony, a
owacjom i vklaskom podczas popi-
sów nie byio końca,

Imponowały widzom ćwiczenia
wykonane pzez 1.500 sokołów, 1.000
sokolic, zachwyzały popisy sokolic
pomorskich w p:ześlicznych strojach
marynarski:h, piramidy dzielnicy
śląskiej, ćwiczenia dorostu na przy-
rządach i wiele innych.

Ogólnie rzec można, że była
to prawdziwa olimpjada, a ilością u-
czestników i wszechstronnością za-
wodów wpsowadzała w podziw wi-
dzów.

Po nabożeństwie w trzecim dniu
Zlotu odbyt się irochód przez miasto
i defilada na Starym Rynku, w któ-
rych brało udział do 15.000 sokołów
i 835 sztandarów różnych gniazd.

, Zlot zak:ńczeno na stadjonie od-
śpiewaniem „Wszystkie nasze dzien-
ne sprawy...

Wilno brało udział w Zlocie w
liczbie 37 osób, wystawiając druży-
ny: koszykówki, siatkówki i biega-
czy ij osiągając w nich dobre wyniki,
a co najgłówniejsze — wysłało dru-
żynę kolarską, która drogą okrężną
przez Grudziądz dotarła do Poznania
dla doręczenia pamiątkowej bande-
ry po przecyciu do 900 klm., przy-
czem tą samą drogą powraca do Wil
na.Należy zaznaczyć, że Wilno było
wyjątkowo honcrowane i wyróżnia-
ne przez cały czas pobytu, dowodem
czego było również dopuszczenie do
głosu przedstawiciela naszego na a-
kademji sosolei

Dla nawiązania bliższej łączności
z Wilnem, zapowiedziana została we
wrześniu liczniejsza wycieczka so-
kola z Poznania do naszego miasta.

Й B. K.

Tania wycieczka
do Gdyni i na Hel za zł. 18.50

Zarząd Wileńskiego oddziału Li-
gi Morskiej i Kolonjalnej podaje ni-
niejszem do wiadomości, że odjazd
wycieczki z Wilna nastąpi nieodwo-
łalnie we wtorek dnia 10 lipca o
godz. 8 m. 40 rano,

Celem zajęcią miejsc w należy-
tym porządku uprasza się wszyst-
kich uczesników wycieczki o przy-
bycie na dworzec punktualnie o go-
dzinie 7 m. 30 rano. Zapisy przyj-
muje w dalszym ciągu P. B, P.
„Orbis” w Wiluie ul. Mickiewicza
20 tel. 8-83 w niedzielę i poniedzia-
łek (8-żo i 9-go lipca) w godzinach
od 9 rano do 8 wieczór.

 

 —

WYPADKI.
— Poszwankowany w czasie pracy.

Dnia 6 bm. w fabryce Olejarni przy ul. Kur-

landzkiej 3 w czasie sprawdzania cylindra

w prasie hydraulicznej zerwana rura ugo-

dziła ślusarza Chaima Szapirę (Nowogródz-

ka 30), który doznał silnego potłuczenia le-
wej nogi w podudziu. Pogotowie ratunko-

we po udzieleniu pierwszej pomocy prze-

wiozło go do lecznicy kolejowej w stanie

niezagrażającym życiu.

—Pożar. W składziku znajdującym się

w piwnicy domu pizy ul. Stefańskiej 8, na-

leżącym do Kelmana Mellera zapaliły się

obcinki papieru. Straż pożarna ogień uga-

siła. Strat i przyczyny pożaru narazie nie cym ruchu literackim we Lwowie.

zjednywa sobie ludzi (narazie!) na-

wet najlepszys1 co jest niewątpli-

wie najbardzie; bolesnym faktem

polskiej dzisiejszości.
Ale zato jalka gwałtowna reakcja

potem przychodził:
„Nagle, dziewiątą falą, tą naj-

mocniejszą, nachłynęła nienawiść!

Zaciekła, nieubłagana, odrazu

wszechpotężna — nienawiść do

krzywóziciela! Któż on był, ten ko-
mendant, dotychczas ukochany?

Podlec, co cudze szczęście naumyśl-

nie w błoto wdeptał... Ot, tak mimo-

chodem, bez żadnej dla siebie same-

go korzyści, Komendant! Wziął, co

chciał, prawem: mocniejszego, a sam

poszedł dalej, ważny i niedosiężny”

(str. 314).
Figura tego szewczyka z Lima-

nowej (Galicjan.na! w powieści aż

się ro: ad ako-uów niechęci wzglę-

dem tych „gości ') jest doskonale

centralna. Wsżystko dokoła niego

krąży. To wszys'ko — to kilka świa

tów naszej wschodniej zapadłej pro-

wincji, Więc przedewszystkiem owa

pół realna Straz Graniczna, złożona

z młodych chłopców włościańskich,

to wioski, zamieszkaie przez te sa-

me elementy, 7 :ednym rodzenkiem,

miłą nauczycieiką ludową, ofiarą o-

wego Żołądzia, odmalowaną żywo i

ze współczucietn

katurowany dwór kresowy. Wresz- cie świat osta'ni — to powstający

Polaków i Białorusinów. Powitėre —

Świat trzeci — to zlekka skary-

ustalono.

krąg inteligencji  starościńskiego(

miasteczka,
i Światy te żyją właściwie zosobna,

j acz się o siebie zazębiają. Właśnie

' Zołądź jest tam iem ogniwem, co je

łączy. Umie on się wszędzie wcis-

nąć, acz zgoła n:ezrozumiały jest je-

$0 sitkces u Zoni Wołłowiczówny,

panny ze dworu, odmalowanej zgoła
nieprzekonywująco,

Konstrukcja powieści ma pewne

braki, Przedewszystkiem więc, po-

wtarzam, finał nie wyrasta organicz-

nie z całości, i pozostawia w czytel-

niku osad goryczy, jakoże czytelnik

wie, że Żołądź właściwie zasługuje

na kozę, nie na pochwały, bo mógł

przecież zapobiec napadowi, który

wszak ledwie się nie skończył fatal-
nie dla napadniętych.
W toku po'wieści razi też nie-

dość staranne operowanie chronolo-

gją. Akcja utw»:u trwa coś ze dwa

tygodnie; rozpoczyna się w marcu,

a przy końcu m*my zupełne już lato.

Język i interpunkcja gdzieniegdzie
szwankują. N. p. nie mówi się „los

ich nie obchodz: ją ani trochę” (str.

196), lecz: „jej . „Jestem zupełnie

taki sam”, nie , takim samym” (str.
236) į t. p. 3

Powieść mocno osadzona w kre-

sowej literaturze nasuwa zrozumiałe
i uzasadnione analogje n. p. z Orze-
'szkową i Weyszsenhoffem,

W. całości: rzecz warta przeczy
| tania i przemysienia,
| Stanisław Cywiński.
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ZKRAJU.
»

Uniwersytecka ekspedycja archeologiczna.
№ dniu wczorajszym w postaw- przeprowadzi tam badania archeolo-

skie i baranowickie z ramienią uni- giczne,
wyruszyła jawnionemi ostatnio wykopaliskami.wersytetu wileńskiego

ekspedycja archeologiczna, która:

przyczem zapozna się z u-

Jeszcze jedna ofiara minienej wojny.
ŚWIĘCIANY. (Pat). Wczoraj w znalazłszy pocisk pochodzenią wo-

południe pod wsią Smirginiszki śmi- jennego na polu w obrębie dawnego
my twereckiej nastąpił silny wybuch frontu
pocisku artyleryjskiego.

Jak się okazało lekkomysinym
sprawcą wybuchu był mieszkaniec gdyż sprawca

rosyjsko-niemieckiego, po-
'czął go rozbierać.

Skutki eksplozji były straszne,
został rozerwany w

tej wioski Adam Berzdyklis, który kawałki.

Stada dzików niszczą plony.
SŁONIM, (Pat). Z terenu śm. zwłaszcza na tereny wsi Sawicze,

szydłowickiej donoszą o pojawieniu której ludność zwróciła się o pomoc
się tam dużej :lości dzików, które do władz.
niszczą zasiewy. Dziki chodzą całe- Jeszcze
mi-stadami w ilościach po 20 sztuk,i

Wilki, wilki...
Z puszcz

legły wilki, które z
pastwisk porwały kilka owiec i u-
dusiły dwie jałówki, należące do

na Wileńszyźnie wy- mieszkańców wsi
okolicznych rzenią i Z. Piotrowskiego.

W, Ki-
Ludność

miejscowa postanowiła urządzić o-
bławę na szkodniki.

Rusaki

DZIENNIK MIKEENSKI'

SP ORT
iDzisiejsze zawody sportowe,

Od samego rana sportowe Wilno po-

śpieszy do Trok, by przyglądać się cieka-

wym regatom międzynarodowym o mistrzo-

stwo Wilna.

Nie mieliśmy dotychczas ani razu

tak licznych zgłoszeń osad zagranicznych,

jak obecnie. Sam fakt startu trzech klu-

bów z Królewca i Rygi jest wymownym

dowodem popularności naszych regat.
Wczoraj samolotem przyleciał z War-

szawy wioślarz Wisły Ślesicki, który odrazu
zapoznał się z terenem, odbywając swój o-
statni przed walką trening.

Wczoraj również przyjechali wioślarze

z Rygi z Ruder Clubu. Niemcy po kilkogo-
dzinnym odpoczynku wyjechali na wodę,

zwracając na siebie baczną uwagę.
Trenowała również wczoraj skitistka

Hanckiewiczówna z War. Klubu Wioślarek.
Hanckiewiczówna jest ślicznie zbudowaną

wioślarką, ale ma braki techniczne i nie

umie prowadzić równo swej jedynki, która

chodzi po linjach łamanych.

Zainteresowanie regatami jest rekordo-

Autobusy do Trok kursować będą od
placu im, E.

we.
samego rana, odchodząc z
Orzeszkowej.

Drugą ciekawą imprezą będą wyścigi kon- 

 

ne na Pośpieszce, które rozpoczną się o

godz. 15.30. Wśród wielu biegów na uwa-

ię zasługuje Steeple-chase o nagrodę ho-

norową marsz, Józeia Piłsudskiego. Do

"wyścigu tego zgłosiły się cztery konie, a

mianowicie: Bakarat — rtm, Cierpicki,
Gri-Gri — por. Goszczyński, Jataka — por.
Gromnicki i Gwido — rtm. Jędrzejewicz,

Ciekawa ta walka rozegra się na trasie
4.800 mtr. Ciekawi jesteśmy jak się špisze

faworyt wyścigu Bakarat, który zdobył już

dwie najgłówniejsze, jak dotychczas nagro-

dy honorowe. Musimy zaznaczyć, że Gwi-

do jest koniem, mającym również szereg

pięknych sukcesów, ale nie w Wilnie, lecz

w Łodzi i we Lwowie. Ogółem Gwido wy-

grał pieniężnych nagród do 5 tysięcy zł.
Wyścigi konne ściągną zapewne dzisiaj

rekordową ilość widzów, którzy dotychczas
jakoś nie bardzo Śpieszyli na Pośpieszkę.

Z ciekawych imprez w Polsce notuje-

my następujące mecze piłkarskie o

strzostwo Ligi: Polonia — Pogoń, Garbar-

nia — Strzelec, Ruch — Warszawianka,

Ł. K. S. — Legja

W Poznaniu odbędą się w dalszym cią-
gu mistrzostwa lekkoatletyczne Polski pa- nów, a w Warszawie pań.

Miód leczy reumatyzm
W racjosalnem odżywianiu po-

winien być uwzżlędniony miod, gdyż
jest to produkt bardzo pożyteczny
dla organizniu ludzkiego, posiadają-
cy wszystkie wartości odżywcze cu-
kru a łatwiej od cukru strawny. Po-
za cukrem miód zawiera wiele wita-
min oraz składniki posiadające wła-
sńości lecznicze przy niektórych cho
robach (reumatyzm), może też być
używany jako środek łagodzący przy
kaszlu, katarze, zaziębieniu.

Do  roztóżuienia prawdziwego
miodu od załałszowanego służą dwa
sposoby:

1) Rozpuścić jedną część miodu
w dwóch częściach wody, dodać dzie

Mistrzostwa Wimbledonu.
LONDYN. (Pat). Onegdaj na

kortach w Wimbledonie wobec 20
tys. widzów odbyło się finałowe
spotkanie pomiędzy angielskim Per-
ry a australijczykiem  Grawłordem.
Zwycięstwo odniósł anglik, bijąc
Crawforda w 3-ch setach 6:3, 6:0,
7:5. Poraz pierwszy od lat 25 mi-
strzostwo Wiimbledonu zdobył an- 
Wimbledonu był w 1909 r. Gore,
glik. Ostatnim mistrzem angielskim|

sięć części alkoholu i wymieszać.
Miód podrobiony utworzy białawy
płyn, w którym przeróżne domieszki
wypłyną na powierzchnię lub utwo-
rzą osad. 2) Do drobiny miodu do-

dać kilka kropel jodyny. Jeżeli miód
jest zfałszowany mąką, krochmalem
lub burakami, io te domieszki pod
działaniem jodyny ściemnieją ; za-
barwią miód na niebiesko.

i Miód naieży przechowywać w
jczystych słojach lub w szczelnie
„zamkniętych bl.szankach i trzymać
W ciemności najlepiej oddzielnie, a
jnie w ogólnej spiżarni, by miód nie
,stracił zapachu, Zcukrowanie usuwa
,się przez podgrzanie naczynia z mio-
dem w rądlu z $orącą wodą.

PCEEVGREBEDGAWWPW OBECZ

Qd 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujacych u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
jKursa wieczorowe dla dorosłych —
| codziennie od godz. 9 — 1.
Ц Zarząd Rady Cenptralnoj

Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego & Paulo.

"Im. Gen. Żeligowskiego

 

WILEŃSKA Rt SYMFONICZNA
ziš

Parh Sportowy Na Scenie: Huror, Tańce, Spiew WYSTĘPY ZESPOŁU ARTYSTÓW REWJOWYCH pod art.
; kier. J. JARSKIEGO© w PRZEBOJACH z udziałem ziuakomiteści jak: śslewaczka operowa E.

uo Roa-W-lt, 4 Sławek, humorysta Jerzy Jarski | in. Początek o godz. 8 w.Tauberówna, B

„DZIŚ. Ewenement sezonu. K-pitalny
BB] film. Najciekawsze arcydzieło genjal-

nego króla reżyserów E. DUPONTA

w rolach głównych:
wiośniana piękność

Czarujące piosenki.

DZIŚ. Wielki film
produkcji fran-
auskiej p. t.:

Nad program: Na żądanie 5
publiczności niesamowite, =
porywające zreydzieło

Na scenie: Program Nr. 5.
Przebojowa REWJA p. t.:
w 12 obrazach. Udział biorą:

2) Na ekranie: ROSYJSKI FiLM wytw. „SÓWKING* w MOSKWIE p.
GNIE". Nad program: Aktnalja bież. tygodnia. Wstęp 25 gr.

3KOBIETA-ORCHIDEA“
June Knight i Neli Hamilton.

Wartka'akeja.
Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Ceny od 25 groszy.

tirzech Miłości ВЫ

„FANTOMAS*:7 1
Groza. Napięcie. Sensacja. Ceny zniżone od 25 gr.

Ceny zniżone: dzienne od 25 gr. wiaczerowe od 35 gr.sri

Wiwatll! Kobiety!!! Kobietki!!! Kobieciąikai!!
Nowo zaangażowany BALET PODGORSKICH Nina Fedorówna, Marta Popielewska,
Stanisław Gozdawa-Gołębiowski, Seweryn Orlicz. —-

Na ekranie: Rewelacyjny fllm p. t: „KAJDANY ZYCIA”. W rolaeh głównych: Vietor Mac Laglan, Conchita Mon-
tenegro, Noach Beery. Początek o godz. 4. Ost. seans o godz. *0,20.

 

reż. genialne-
ao ABLA
GANCEA.

wstawania najrozmaifszych chorób,—zonie

materii.

 

{— Dziś. Nareszcle nadszed! | oeenzurowany rewelacyjay film p t:

=PORT SAN DIEGO
Ko" 3

=== |w rolach giėwnych Claudetta Colbert i Ben Lyon BIALI ! ŻÓŁCI ludzie trzęśli s'ę ze strachu widząc eo slę dzieje w
€—>3|porcia San Diego. Dziż początek o godziais: 2-ej, 4, 6, 8 I 1015 wiecz. CENY MIEJSC od 25 gr. na wszystkie seanse.

Dziś! Po raz pierwszy. Wielki erotyczny przebój. Produkeja Europejska 1934 r. z

«MIŁOŚC | NĘDZA»mejslynniejszej pary kochanków Mary GloryIAl-
berta Prejaana p. t. „PRZYGODA MIŁOSNA"'KINO-REWJA

nym klem dla uzdrowienia

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga

nów trawienia, wzmacnieją organizm I po

budzają apełył.

udziałem
Filmostał reumatyzm I artretyzm.
z Cena pi a Zł. 1.50;

Sprzedaż w aptekach I jach (skl. opłecznych.

GENERALNA DYREKCJALOTERJI PAŃSTWOWEJ
zawiadamia graszy, którzy rabyli do

w Kolekturze M
Iż kolektura ta uległa ilkwidacji

Lesy keiektury Nr. 129 do ll-ej klasy zostały oddane do rozsprzedai

Kolektare ło 23 A. WOLAŃSKIEJ,
dokąd gracze powinnl się zgłosić w celu odnowienia losów do klasy Il-ej I następnych.

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, ża

75% chorób powstaje z powodu obstrukcji.
Chory żołądek jest główną przyczyną por

czyszcza krew i tworzy zła orzemione

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ro LAUERA

[ak to stwierdzili wybitni lekarze. sa ideał
zołądka,

usuwofa abstrukcję, są łagodnym środkiem

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ro LAUERA
usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroldalne.

ej dełko Zł. 2.50 3 СWwėiie pudelko Zi т kubhań

 

RZECZE RARE TWEMWIĘZNZ = *

acharki-eospodyni
poszukuje dwór wiejski,
dowiedzieć się Bernar-
dyński 10 — 1 w godzi-
nach rannych, 821

LIIL-

I klasy BO-ej Loterji Państwowej losy

129 <«H. MINKOWSKI»,
z dniem 6 b. m. 23926—0

y ję

Wilno, al. Wielka 6

 

WEETYCTYTPCIEEYWEYCI  WUZEDCBY: ЛОИ

Ёо У{(уп:ічсі; 416 2 zorca przychodzi, maj- (M Til Ųanckich pok. ze wszel-į struje, ale nie może nic je sikiemi nowoczesnemi wy- SO AA ` poszukuje się;
$odami, świeżo  odre- Wiadomość w godzinach
montowane ul. T. Zana 7 —_ Tu trzeba musowo

specjalnego majstra.w ładnym domu. 823
š

= = е — No to niech pan МАВИ А i
p: ręki Andrzej zawola, 3

pok. z kuchnią i wy- i KEITIMASŲ
godami, suchego i Sh. | — Zrobione, Nauczycielka irancuskie-

go, wychowana w Pary-necznego w śródmieściu
żu, młoda, zdolna, przyj-

Przychodzi jalista,w pobliżu Wili Iub M. asUdaje się do łazienki.

 

Pohulanki. Oferty skie-;Pozostaje tam parę go- | mie posadę nauczycielki
rowywać: ul. Lelewela 8| dzin. Wychodzi i oświad|domowej w Wilnie. Ła-
Bielski, 826| cza: skawe zgłoszenia: „Ma-

| Idos Aa Jeanette" —
== zystko w po-| Niemenczyn — skrzynka

no wynaleeia rządku! pocztowa 30. 818
—Będzie богаса wo-5 i 3 pokojowe mieszka-

da? — zapytuje się pannia przy ul. Lwowskiej Niemka poszukuje kon-

 

dom. Nr, 11, 829| Kaloszyński. wersacji polskiego języ-
ka u starszego wykszt.

я п f — E nie, gorącej wody| intel. pana lub pani.Wza-
0 wynaiec a nie będzie. Ale ja na| mian niemiecki, ul. Fili-

pa 6 m. 8, 819
REECE
Młody człowiek z śre”
dniem wykształceniem po
szukuje posady bluro-.
wej lub jakiej innej, mo-
że być kelnerem (uawst

tym kranie też przycze-pokój ładny frontowy z Piłemi_tabliczię: = napi-
wygodami. ul. Zygmun-
towska 4 m. 3. 828

2 pokoje z używalnością
słonecznę, ze

sem: „Zimna woda“;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ST. nagrodzony Złotym M dalem. SZ nk co

« Na scenie: Nowa Rewja Wlino—Monte Carlo. TOTUPRZĄ RDE KZ kCcer geda i | | tylka za utrzymanie). Ma
Program: 1) Jarmark mi ości—komiezna scenka małżeńska—cały zespół. 2) Fox-trott--duat Jastńakiego 16 m.. 27. RÓŻNE į |świadectwa i referencje.

” ‚ Norton 3) Opowieśc! dziada— F. Kaczorowski. 4) Taniec rosyjski— duet Grey, 5) Gazeclarze || о : la 1 fit i 2 Łaskawe zgłoszenia kie-

warszawscy—Kaczorowscy, 6) Aktówka „Należy się płacić”, 7) Policjant (groteska) duet Nor- /KRUPNI z Aaa EC PYZOAEREWTNY ——— |rować do Adm. „Dz.
>. ton, 8)'Postój cyganow, 9) Pociąg do Monte—finał w wyk całego zespołu. — Ceny od 25 gr. Wi owo:ać Z zapr: 2 B= Ac aż pod omandjz

ра В SE r.Fiakon 1 ннагna ZY wódki To zależy od smaku. || doDZIENNIKA wi. +,
KITT EEETELTA SZK PSC ЛОВО ZAKŁAD” PRZYRODOLECZNICZY 1 ы A SKIĘGO oraz do Wychowawczyni zna-

. ° ы ” Й isjonarz angielski w . e

Maturyczne | Dokształcające Kursy |||»my tęcznicy Litowskieto Stowarzyszenia Po. ||| Władysława TRUBIŁŁY|| "Sao osa||) dze”kam zana| [lag goracy adposz
24 kiTel. Ti 8206, | /||| WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskie)).|| tubylca: Biuro ReklamoweE| zająć dilećmi w wiecu ©

: . ао 17-77: 80 Tamże wody kolońskie na wagę 78 przecudaych : Stefana G с ed 2 do 'W/iszelk bi dol PA y 8 : tefana Grabowskie 10 lat m'e
; Aoidė dan WZORKIEt 2 oto; wamay.j ||| zapachów. — Kogo wolisz, An| Ą go w Wlinie Garbar Ę| szyć, rob gim. Poważneouche, natryski i t. p. ) 2 , .

55 Czynny codziennie od 7 — 9 r, i 5 — 7 w. i| Raja . SKA e ac. Sanais я ;::ЁЁ:'Ё*:::Ё гсп'‹в ‘\'п'Ta:*WIĘTOJAŃ: — O, w nglików;, * . Та-
KRAKÓW, ul. Studencka 14/ | ZE ek RCI tar ka 12 — 13 m. od 1Ь WLAD ją znacznie  deli-

przygotowujące w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wy- > YSLAWA NARBUTA, katniejsze mięso... do 5 g. gr2
czerpująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów, ' Kupuje zioła iecznicze dla pofrzab apteki daje " —

oraz na lekcjach zbiorowych w Krakowie, przyjmują wszelkie wskazówki ich zbierania, suszenia i u-AK S Wykwalifikowany

Lei | „wpisy na nowy rok szk. 1934/35 i to na: prawy WILNO, ul. Świętojsńska M 7, _ | soli pistaaio zaa
Ar 1. Kurs maturyczny gimn. + da

2. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny. DOM | TRZY POKOJE lub dwa LETNISKA aaa
3. Kurs średni do egzaminu z 6-iu klas gimn. o 20 pokojach, na żądanie może być zwiększony, |i jeden umeblowane do : Zamkowa za SSE
4. Kurs niższy z zakresu 4-ch klas gimn. w centrum miasta, system korytarzowy, wygodny, || sprzedaje się tanio. —| wynajęcia ze wszelkiemi|3_„..... ZŁ g

3 Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. ciepły, dostosowany do wymagań biurowych doj| Wiadomość: - Konarskie- | wygodami i telefonem, LETNISKO
UWAGA! Uczniowie kursów korespond. otrzymują co miesiąc, oprócz wynajęcia od zaraz. go 24, 824| nadające się dla adwo- ł > PPR и
materjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opraco- : kata, lekarza lub na| Z WAR em całodzien- Gas ia
wania. Nadto obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu & р‹}з&:?:::]е: tel 9-61 lub Zawalna 2 m. 6 ; Mieszkania biuro. ul. Wileńska 31 a S REah " "dg s) BU PRZE
г : ku szkol t iów. 825—: DI: ow ej miejsco-| GE Poz
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Biała Papugaiała_ Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

„Odzyskałem poczucie rzeczywistości w całuj bolesnej pełni.
-. Sęk był w tem, że nie wiedziałem, co począć. Nie byłem zwrotny,

mie odznaczaiem się zbyt wielką przytomnością umysłu, nie umiałem

działać w jednej chwili. Stałem, patrząc w milczeniu na gospodarza,

Miałem to drobne zadowolenie; ze mój wzrok zaniepokoił go ; ziry-

Rtówał.: Szczęknął gniewnie:
— Wy, Amerykanie, jesteście wszyscy jeduakowi. Drewniane twa-

rze, nieruchome oczy. Sam djabeł nie zgadnie, co myślicie. Pewnie je-

steście z iego dumni, idjoci. Czy mam wezwać policję?
Miaiem tylko jedną odpowiedź:
— Naturalnie, Nie wiem, kto zabrał stąd ten mieczyk. Nie wiem, kto

jest ten zabity. Nie wiem, kto go zabił. Nie wiem nic. Pewnie mnie pan

oskarżysz, ale niech policja przybywa bez straty czasu.

Lovschiem, najwidoczniej zmięszany, przyvliżył się do mnie i zaj-

rzał mi w twarz: )
— Kto pan jesteś?

Powiedziai to szeptem, ale tonem ostrego niepokoju. I znów niedo-

rzeczne pytanie wprawiło mnie w furjy. Teraz ja przysunąłem się do

— Mówi:em już panu! I nie ja zabiłem.
Coinął się, a jednocześnie z korytarza zakrzyczał przeraźliwy głos:
— (o to? Na miłość boską....!

— Greto — cicho! — fuknął Lovschiem. Odwróciłem się szybko.
- Przy trupie klęczała kobieta, okryta żółtym szalem, przytrzymując

irendzle, żeby się nie unurzały we krwi. Rude włosy, skręcone w ogrom-

7 Wydawca: ALEASANDER ŹWIERZYŃSK. _

 

 

|

- ny węzeł, spuszczały się jej na szyję.

Druk araia A. miarzyśskiego,Mino

  
Patrzyła na zabitego, poruszając

ustami, /

Lovschiem podbiegł do niej z mieczykiem w palcach. Widziałem jak |
na niego po,'zała, Słyszałem jak wyjąkała:

— Tyś go zabił,
Ogromne cielsko gospodarza przesłoniło mi cały obraz. Usłyszałem

jego głos:
— Lebal tam, na schodach pod: drzwiami. Nie wiem, co to za jeden.

Nikt nie wie, bo nie mieszkał w hotelu. Idę wezwać policję, Ten pan go
znalazt, — Zwrócił się do mnie: — Jeżeli panu na iem zaležy, to moja
żona pójdzie zatelefonowač po policję.

A więc to była jego żona! Gdy wstala z klęczek, przyjrzatem się
jej uważnie, Była dosyć przystojna, to jest byłaby, gdyby nie przerażenie
w twarzy, któte czyniło ją starą, jakkolwiek nie mogłą mieć skończonej
czterdziestki. Żółty szal, obciśnięty naokoło figury, uwydatniał jej bujny
biust, wciętą kibić i okrągłe biodra. Pomimo, że chwila była nie potemu,
odczułem bijący od niej magnetyzm. Nie był to właściwie ani czar, ani
nie w tym rodzaju. Ale musiałem coś odczuć, jeżeli'sobie potem przy-
pomniałem.

/Wstając, zobaczyła złowieszczo mokry mieczyk. Oczy jej wbiły się
weń tak iipnotycznie, że pociągnęły za sobą nasz wzrok. Ale ani nie
krzyknęła, ani nie doskoczyła, tylko rzekła:

— Tem go zabili.
Losvchiem skinął głową, jakby w odpowiedzi na pytanie, a ja mu-

siałem drgnąć czy coś takiego, bo rzuciła mi szybie spojrzenie,
— Kto go zabił?
—Zabili go tą zabawką — odparł wykrę:nie gospodarz. — Wzię-

ta z zegarą w pokoju tego pana. Powiada, że znalaz! trupa na schodch i
że nie wie o niczem. Chce, żebym wezwał policję. Powiaca,, powiada,
że nazywa się Sundean. Podał nazwisko: Sundean.

Tej końcowej uwagi ja nie pojąłem,

    
 

 

ale pojęła pani Lovschiem,|
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 wzywają dozorcę,  Do-

gdyż zaczęła mi się przyglądać tak badawczo jak poprzednio mąż, Wi-
churą ryczała, okiennica trzaskała.

Twa:z gospodyni odzyskała barwę i kontuty.
| Rzekła żywo:
| — Mężu, jesteś skończony głupiec,
‚ Lovschiem zmieszał się i chciał to pokryć
+ dopuściła go do słowa.

: — Jesteš skończony głupiec — powtórzyła 1»kim tonem, jakby mia-a ochotę do coświęcej, lecz się powstrzymała. — Ten pan napewno na-zywa. się Suniean. Jeżeli mówi, że nie jest winien śmierci tego człowie-
2o: as zew Ten mieczyk z zegara... o! z temogio być różnie, tyjko, że policja niczemu nie wierzy, Najlepiej 1 i= go i basta, Dawaj! O

ż zaprotestował gestem, lecz ustąpił i oddał mieczyk Ok:wione osttze albo nie zrobiło na niej wrażenie, albo jeż п еегtego po sobie nie pokazała. : OJO
— Umyję, włożę na miejsce i nikt się nie ie. it Lovschiem zdębiał. JR !RNie, to niemożliwe. Nie wiem, jak ty możesz... := >mi spokój — fuknęła, a om spojrzał na mnie najwyraźniejpytająco. Ja również nie mogłem pojąć, z jakiej racji ta kobieta wzięłamnienagle w opiekę. Co więcej, wcale sobie tego nie życzyłem, Mie-czyk a się okazać obosieczny, `ybym się zgodzit na jej szacherkę, osłoniłb j
A 2 icherkę, ym przed ejrze-niem i = Ta dy i, w bardzo znacznej mierze, siebie, Gdybyjako oa wyszla najaw, ściągnąłbym i na siebie i na nią daleko większe nie-ezpieczeństwu, niż gdybym wyznał prawdę odrazu, (Myślałem trzeźwoona= poświęcić dziewczyny, którą widziałemwszystdego dwa Tazyj, Wreszcie, zgadzając się na projekt g i '| się w ręce obojga małżonków, PSORR

i (d. c. n.)

Oczy jej błyszczały,

fanfaronadą, lecz nie

- Dgpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOSJCH 7

3—4, Kalwaryjska 2 m. 9.
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