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KAZIMIERZ JÓZEF PONIATOWSKI
urodzony w 1854 r. w Ce

po krótkiej, iacz Skai choro
S Ipca 1984 r.

Nabożeństwo Żałobne za spokój jego duszy odbędzie się w
kościele Sw. Anny ©. O. Beraardynów na Krakowskiem Przedmieściu
we wtorek 10 b. m. e gocz'n'» 9 rano.

Wyprowadzenie zwłok z kapligy na Powązkach do-grebu rodzi: +
nego nastąpi po Mszy św. dnia 11

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół | zaajomych

Uprasza się o niestładanie kondoleng

 

OBOZY IZOLACYJNE.
ITalefonem od własnego Korespondenfa.)

i
| WARSZAWA. Agencja „iskra”

Polskich i około 40 komunistów.
Ww

rezerwy,

Berezie Kartuskiej zostanie wysłanych z różnych miast nieco ponad 200

aresztowanych, w tej liczbie około 130 ukra'ńców, około 40 narodowców

oniedziałek odstawiono do obozu w Berezie Kartuskiej wydaw-

cę „Podwiślanina" w Chełmnie Pawła Hezalika, P. Hezalik jest kapitanem

posiada order „Virtuti Militari”i „Krzyż Walecznych”. Do nieda-

wna był czołowym działaczem BB.W.R. w powiecie Chełmskim.

Wileński" wychodzi

 

  

P.

lczach naWołyniu
ie zmarł 'w Warszawie dnia 7

b. m. o godz. 10 rano.

Bzieci i Redzina.

podaje, że do obozu izolacyjnego w

codziennie.

„Kurjer Lwowski” podaje nastę |siejszym pod eskortą organów P. P.

pującą wiadomość: odjechał ze Lwowa do Berezy Kar:

Jakób Banaś członek Stronnic- |tuskiej pierwszy transport osób,

został w piątek wywieziony do obo-|ego.

2u izolacyjnege. osób.

Tenże „Kurjer Lwowski* podaje Charakterystyczne, że P. A. T.

następującą depesżę Polskiej Ag. |nie rozesłała tej wiadomości do in:

Telegraficznej: nych pism.

LWOW 7.7. (Pat.) — W dniu dzi- : š 2 Žiu

Zakaż rozpowszechniania mów Stalina.
(Telefonem od własnego korespoadenta.) |

WARSZAWA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakazało rozpo-

wszechniania w Polsce trzech mów Stalina wydanych w Moskwie w ję:

zyku polskim.

Konferencja państw bałtyckich
w Kownie.

 

twa Narodowego w Wadowicach przeznaczonych do obozu izolacyj:,
Transport objął ogółem 28,
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
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ońio czekowę w P. K.

Projekt angielsko-francuskiego
paktu wzajemnej pomocy.
Min. Barthou

LONDYN Pat.
Londynu o godzinie 23 ej.

w Londynie.
Minister Barthou wraz z ministrem Pietri przybył do

Rozmowy min. Barthou.|
LONDYN. (Pat). Rozmowy an-

gielsko-irancuskie trwały rano 2 i
pół godziny, poczem członkowie de-
legacji udali się na śniadanie, wyda-
ne przez minist+a Simona na cześć
gości francuskich. W. śniadaniu tem
wzięlim. in. udział ze strony brytyj-
skiej minister Hailscham,lord Tyrell,
Herberl Samuel, Henderson, lord
Reading, min, Eden. - Wicepremier
Baldwin nie bierze udziału w rozmo
wach.prowadzonych w Foreign Offi-
ce, lecz przyjmie jutro ministrów
francuskich ma Dawning_ Street
Jutro popołudniu francuski minister
spraw zagranicznych Barthou wy-
jeżdża z powrotem do Paryża,
Pod uspokojenie
LONDYN (Pat) Dwugodzinne roz-

mowy francusko - brytyjskie w Fo-,
reign Office dotyczyły całokształtu:
sytuacji międzynarodowej. W toku
dzisiejszych rozmów minister Bar-
thou wygłosił obszerne exposć o
ogólnym charal:terze, w którem zo-
brazował sytuację gospodarczą i
przedstawił najlepszą drogę wiodącą
według stanowiska francuskiego, do
stabilizacji pokoju europejskiego,
podkreślając zdecydowaną
Francji oparcia wszystkich w tym
względzie o Ligę Narodów. i

Następnie cdbylo się śniadanie,
które wydał na cześć gošci francu-
skich minister Simon. Śniadanie nie“
miało znaczenia politycznego, urzą-
dzone było raczej, by umożliwić min.
Barthou nawiązanie kontaktu z poli.

W admiralicji,
LONDYN. (Pat). Niezależnie od

wolę

tykami brytyjskimi,
Po śniadaniu w Hyde - Park-Ho-

telu, w siedzibie delegacji irancu-
skiej, odbyły się dalsze narady min.
Barthou z lordem Tyrellem. Roz-
mowie tej przypisują duże znaczenie
polityczne, zwłaszcza wobec faktu,
że lord Tyrell bawiąc obecnie w
Lohdynie mimo ustąpienia ze stano-
wiska ambasadora W. Brytanji w
Paryżu, jest bardzo czynny jako
promotor zbliżenia francusko - bry-
tyjskiego.

O godz. 16-ej rozpoczęły się w
Foreign Office dalsze obrady. W
rozmowach tych ze stnony francu-
skiej sprecyzowano plan zawarcia
paktu wzajemnej pomocy. Plan ten
przedstawili kompetentni reierenci
francuskiego ministerstwa spraw za-
granicznych sekretarz generalny Le-
żer i szef sekcji Ligi Narodów Mas-
sigli. Nad wywodami delegatów tran
cuskich rozwinęła się dyskusja, w
której toku nastąpiło wzajemne
uzgodnienie pewnych  interpretacyj
związanych z takim paktem.

Jak zapewniają z poinformowa-
nych kół, wywody francuskie były
bardzo przekonywujące i ze strony
brytyjskiej odriesiono się do wy-
jaśnień francuskich najżyczliwiej do
przedstawionego przez min. Barthou
planu. AP :
Rozmowy prowadzone będą w dal

"szym ciągu przez jutrzejsze przedpo-
łudnie.

 

l =

Pietrim przy udziale ekspertów obu

KOMUNIKAT URZĘDOWY
O ROZMOWACH.

LONDYN (Pai) Po popołudniowych
rozmowach angielsko - francuskich
Foreign Office ogłosiło następujący
komunikat:- Barthou i Pietri w
t-wie Corbina, Legera i Massigliego

| złożyli rano wizytę w Foreign Office
ii byli przyjęci przez Johna Simona,
| Monseliea, Edena, Hallshama i Stan-
|hopa. W. czasie rozmowy mającej
'charakter szczególnie serdeczny do-
konano wymiany poglądów na spra-
wy europejskie wzajemnie interesu-
jące oba kraje. Ta wymiana poglą-
dów prowadzona była w dalszym
ciągu popołudniu p.zez ministrów
"spraw zagraniczńych, podczas gdy
| Pietri 1 Monselle spotkali się w ad-
miralicji, aby zastanowić się nad
przygotowaniami do  konlerencji

| morskiej,

PRASA NIEMIECKA O ROZMO-
WACH LONDYŃSKICH.

BERLIN. (P:t). Prasa berlińska

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 ła
tekstem (10 lamowe) po 12 ar., Eu d przed tekstem e mó ore
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
O. Nr. 30137.

Ogloszenia
Terminy

SILNE UPAŁY |
WE FRANCJI.

PARYŻ. (Pai). Nad Francją i Pa-
ryżem przechodzą fale silnych upa-
łów. W Paryżu zanotowano 35 C. w
cieniu, a w Dijon nawet 37 C w cie-
niu. Wskutek upałów w wielu miej:
scowościach wysycha woda w stud-
niach j wybuchają pożary, W: miej-
scowościach Aliier i Cherreuse pło-

| ną lasy. W. górnej Sabaudji pastwą
jpłomieni padło miasteczko Fion,
pr. straty wynoszą 2.000.000
rs.

ANTYSEMITYZM
w TURCH

STAMBUŁ. (Pat) Agencja Reu.
tera donosi o wzmagającym się ru-
chu przeciwsemickim w Tracji. Do
Stambułu przybyło 1.700 żydów z
Tracji, Uchodźcy ci są tak sterory-
zowani, że odmawiają powrotu do
swych siedzib mimo wyraźne rozpo-
rządzenie władz tureckich. Minister
spraw wewnęt:znych wyjechał do
Adrjanopola, by przeprowadzić do-
chodzenie odnośnie zachowania się

' funkcjonarjuszów państwowych,
AZ

 

KS EF. NR'T887

pilnie śledzi przebieg rozmów lon- Od 11-tu łat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
dyńskich. Korespondenci niemieccy DŁO PRACY" z trzyletnim kursem

z Londynu  uwypuklają  przede- krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

wszystkiem negatywne stanowisko|i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

W. Brytanji w stosunku do przyjęcia Imuje zapisy nowo-wstępujących u-

jakichkolwiek zobowiązań sojuszni- |czennic do Bursy i do Szkoły i na

czych wobec Francji. Jednakże |Kursa wieczorowe dla dorosłych —

niektóre dzienniki przyznają, że |codziennie od godz. 9 — 1.

trudno wątpić, by przyjazd min, Zarząd Rady Centralnej

Barthou do Londynu nie pogłębił Tow. Pań Miłosierdzia

zbliżenia dokonanego już w czasie
pobytu w Londynie Weyganda.

AE IIAA O

Po wypadkach w Niemczech.
Przemėwienie kanclerza Bolitussa.

WIEDEŃ. (Pat), MW. mowie wy- przysziošė. Nie mogło być jednak

głoszonej w  Mariazell kanclerz inaczej, gdyż narodowy socjalizm

Dollłuss oświadczył, że swoje prze- | wierzył w bóstwo władzy i przemoc

mówienie poprzednie wygłosił u-| fizyczną bez podkładu etycznego.

myślnie w duchu pojednawczym,| Jestem przekonany,

chcąc umożliwić odwrót zbłąka-|szym czasie dcjdzie w Europie do

 

 
św. Wincentego ż Paulo.

że w najbliż-

RYGA. (Pat) Z Kowna donoszą:
Konferencja 3 państw bałtyckich w

sprawie stworzenia związku bałtyc

kiego dziś kończy swe obrady. Do-

tąd poza wiadomością 0 otwarciu

konferencji nie ukazał się żaden
oficjalny komunikat.

Wedle informacyj z kół kompe-

В

tentnych rezultaty sprowadzają się
do ustalenia głownych zasad przy-
szłej umowy sojuszniczej między 3
państwami bałtyckiemi, Dopiero po
opracowaniu i uzgodnieniu tych za-
sad nastąpić może ustalenie tekstu

| umowy związkowej.

rozmów, prowadzonych dziś w Fo-| stron. /W, rezultacie tych rozmów

reign Office na temat szczegółów| min. Pietri postanowił nie wyjeżdżać

francuskiego planu paktu wzajemnej| jutro z ministrem Barthou, lecz po-

pomocy, w admiralicji brytyjskiej|zostać jeszcze przez dwa dni w Lon-

toczyły się roznaowy między pierw-| dynie, celem bardziej wyczerpujące-

szym lordem admiralicji Monsellem go przedyskutowania przyszłej kon

a francuskim ministrem marynarki terencji morskiej.

Możliwość przystąpienia Sowietów

nym. Nie mogę uwierzyć, by szaleń-

stwa mogły kierować czynami ludz-

kiemi, Głębokie przerażenie ogar-

nia mię, jeżeli widzę, do jakich re-

zultatów doszedł ruch, który obiecał

narodową niemieckiemu szczęśliwą

Stanowisko

MIASTO WATYKAŃSKIE (Pat).

zupełnego wyjaśnienia sytuacji. Je-

steśmy dalecy od manji wielkości

przywódców, nie uważamy, że samo

zdobycie władzy rozwiązuje wszyst-

kie zagadnienia. Właściwa tu jest
współpraca całzgo narodu.

wyczekujące.

ła się z wielkiem oburzeniem ze
Francja interesuje się

państwami bałtyckiemi.
RYGA. (Patj Z Kowna donoszą:

wiący tutaj od kilku dni wicepre-

zes francuskiej partji radykałów

socjalnych (grupa Herrioia) a zara-

em generalny sekretarz międzyna-

odowego związku radykałów Pieif-

ler oświadczył, że celem jego podró-

y jest chęć poznania państw bał-

yckich oraz zaznajomienie się z ich

polityką zarówno wewnętrzną jak i

   

 

  

    

 
, RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:

taitis przyjął posła niemieckiego w
Kownie Zechlina. Tematem konfe-
encji była podobno sytuacja Niem-
ów: kłajpedzkich.
RYGA. (Pat) Z Kowna donoszą:

A Rytas” donosi, że w związku z dy:
hisją prezesa dyrektorjatu kłajpedz-
tiego Schreibera rząd niemiecki ma

RYGA. (Pat). Z Kłajpedy donoszą:
stępne śledztwo w sprawie naro-

__lowo . socjalistycznych działaczów
‚` równo z partji Heymanna jak i
 )assa zakończono. Wszyscy oskar-

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą,
| © nad północną Litwą szalała silna
| Urza z gradem, którego waga do-
_ nodziła do 100 gr. pojedyńczego

atna. Na dużei przestrzeni zostały

„„„Aiszczone zasiewy, drzewa owoco-

 
 

_ Mlema jet dig ban.
 

Niemcy a Sprawy

ister spraw zagranicznych Lozo-|

arodowi socjaliści w Kłajpedzie
staną przed sądem wojennym.

Burza i grad nad północną Litwą.

zagraniczną, Z Kowna Płeilfer ma

zamiar udać się do Rygi. Wedle po-

„głosek przyjazd Pfeiłfera wiąże się

2 projektem przyjazdu Hetriota do

Litwy. „Rytas“ podaje, że przyjazd

Herriota ma nastąpić już w bieżą-,
cym tygodniu. Razem z Herriotem ,

przyjeżdża podobno poseł litewski

w Paryżu Klimas,

® °

klajpedzkie.
wystosować do Litwy notę.

BERLIN. (Pzt). Niemieckie biuro

informacyjne donosi, że rząd Rzeszy

wystosował do państw, sygnatarju-

szy statutu kłajpedzkiego notę, w

której ostro protestuje przeciwko

ostatnin wypždkom icoraz silnie

ujawniającemu się bezprawiu na ob-

szarze Kłajpedy.

żeni oddani zostaną pod sąd wojen-

ny. Pisma donoszą, że z adwokatów

kowieńskich jeden tylko Stankiewi-
czius podjął się obrómy.

we ilasy, Szczególnie ucierpiało
miasteczko Pandelis, gdzie burza

pozrywała dachy z domów oraz po-

wyłamywała płoty i  poraniła

bydło,  
do Ligi

LONDYN. (Pat). Agencja Reutera
dowiaduje się, że francusko-rosyjski
projekt paktu wzajemnej pomocy

był jednym z tamatów dzisiejszych

rozmów angielsiko-francuskich. Te-

go rodzaju paki. gdyby został urze-
czywistniony na zasadach obecnie
proponowanych, obejmowałby Niem

Narodów.
cy i mógłby dać sposobność do po
wrotu Niemiec do Genewy oraz do

przystąpienia Związku Sowieckiego

do Ligi Narodów.
| W rozmowie mim. Pietri'ego 2
| Monsellem poruszyć miano m. in,

sprawę zaproszenia Niemiec na kon

| łerencję morską w 1935 r.

Barihou o celu swej wizyty.
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

donosi, że imin. Barthou,  interpelo-

wany przez dziennikarzy angielskich

o cele jego odwiedzin, oświadczył:
Spotkanie moje z ministrami angiel

skiemi jest rozmową dwóch rządów
, wielkich krajów demokratycznych,
, które czynią wszelkie wysiłki, aby
zapewnić światu pokój.

MI ri

Uspokojenie w Amsterdamie.
AMSTERDAM Pat.—Liczba cfiar

ostatnich zaburzeń ji zdecydowana

postawa władz dowiodły, iż rozruchy

nie doprowadzą do rezultatów. Pod

wpływem groźby rozwiązania partyj

komunistycznej i niezależnych so-

cjalistów przywódcy stronnictw wy-

dali zarządzenie zaniechania walki.

AMSTERDAM. (Pat). Skoncen-
irowane oddziały wojska i policji
opanowały sytuację. Od czasu do

czasu słychać w mieście strzały. Tu

i ówdzie dochodziło do drobnych

starć, Sytuacja w. dalszym ciągu

jest naprężona.
AMSTERDAM. (Pat). W północ-

nej dzielnicy miasta jak również w

ognisku roźruchów w dzielnicy Jor-

daan panuje naogół spokój. Policja

przeprowadziła rewizję w jednym z

domów niezamieszkałych przez ni-

kogo. Znaleziono tam bibułę komu-
nistyczną i tajną drukarnię,
AMSTERDAM. (Pat). W, miastach

holenderskich, w których powstały

rozruchy na tle strajkowem, nastą-

piło uspokojenie. Robotnicy portowi

częściowo przystąpili dziś rano do
pracy. Również powróciło do pracy

| 200 robotników sezonowych, którzy

ogłosili strajk jako protest przeciw-

ko zmniejszeniu zapomóś oraz prze-

ciwko postępowaniu policji. Nato-

miast strajkują robotnicy żeglugowi
W Rotterdamie policja aresztowała

' członków komitetu wykonawczego
'partji niezależnych socjalistów za
| podburzanie przeciwko władzom

| Wycofanie basaljonów piechoty z
, Amsterdamu wskazuje na pewne
uspokojenie.

Projektowąpe spotkanie
Dolffusa z Mussolinim.

WIEDEŃ. (Pat). Wedle doniesień

dzienników kanclerz Dollfuss za-

mierza wyjecha: do Riccione, gdzie

spotka się z Mussolinim w dniach

27 i 28 b, m. Ze strony oficjalnej za-

pewnia'ą, że termin podróży nie jest
jeszcze ustalony, w każdym razie
wyjazd nastąpi w lipcu a pobyt
Dollfussa w Riccione potrwa kiłka

" dni, Ž

Stanowisko sie: košcielnych wobec  strony Watykanu, jednakże nie mo-

rządu niemieckiego tutejsze koła po żna się spodziewać, by Watykan w

lityczne określają jako wyczekujące. | związku z ostatniemi wypadkami

Wprawdzie śmierć znanego działa-
cza katolickiego Klausnera spotka-

BERLIN. (Pat), Pożar lasów w

Meklemburgii przybrał rozmiary

katastrofy żywiołowej, jakiej Niem-

cy jeszcze nie znały.
Pożar objął lasy ma obszarze 6

tysięcy morgów leżące wzdłuż 15—

20 kilometrowego pasa kolejowego

Wszystkie połączenia telefoniczne i

telegraficzne zostały zniszczone,

wobec czego trudno jest określić

dokładnie rozmiary katastrofy,

Musiano ewakuować  miejsco-

wość Speck. Również inne miejsco-

wości są zagrożone. Dalszych wiado

mości brak spowodu przerwania ko-
munikacji telefonicznej.

W. pracach ratowniczych, obok

iudności terenów okolicznych, od-

działów szturmowych i Reichswehry,

brała również udział straż pożarna.

Przyczyny katastrofy nie można by-
ło dotychczas ustalić.

Pastwą pożaru, który wybuchł w

sobotę w Dolnych Łużycach między

Doebern a Gross . Koelzig, padło
100 morgów lasu.

Okolica Berlma nawiedzona była

w ciągu soboty j niedzieli szeregiem

Wyleżdżają
do Biro-Bidżanu.

Žydowski „Nasz Przegląd“ donosi
Do Warszawy nadeszły wiadomo-

ści z Maskwy, że na skutek pertrak-
tacyj delegata „Agroidu“ z Polski,

bawiącego. obecnie w Moskwie,
władze sowieckie zgodziły się na
udzielenie wiz wyjazdowych do Bi-
ro-Bidżanu kilkuset rodzinom ży:

| dowskim z Polski,
 

|dążył do zaostrzenia stosunków z

|Rzeszą.

fKięska peżaiów,„w Niemczech.
pożarów. Straż ogniowa alarmowana
była w 50-ciu wypadkach.

BERLIN. (Pat). Oibrzymi pożar

lasu w okolicy «niasteczka Waren w

Meklenburgji szaleje z niesłabnącą

miljonćw marek. Dotychczas ogień

85 km.” Dziś wzdłuż toru kolejowego

Halle-Chociebuż wybuchł nowy po-

żar w pobliżu miasteczka saskiego

Troebitz. Straż pożarna z trudem

uratowała pobliską hutę szklaną.

O olbrzymim pożarze lasów i łąk

donoszą również z. miejscowości ha-

nowerskiej Gillian, gdzie spłonęło

przeszło 1,000 morgów łąk i lasu.
BERLIN Pat. — Ńięska pozaiów

szerzy się w dalszym ciągu. Z Neu

Strewitz donoszą, że pożar udało się

wczeraj rano opanować, jednak
wieczorem w kilku miejscowościach

wybuchły nowe pożary. Ludność

i oddziały straży trzymane są w pe-

gotowiu. W niedzielę w miejscowo-

ści wycieczkowej Sehildhorn pożar
zniszczył lasy świerkowe na prze-

strzeni 16 morgów. 
(V SNSTIT ANK TA ITA

Wizy będa udzielone narazie

tylko robotnikom budowłanym: i

(technikom wraz z rodzinami, Od-

jazd pierwszej grupy emigrantów

żydowskich z Polski ma nastąpić z

początkiem r. 1935.

(NA FLOTA WOJEŃUA
to najlepsza gwarancja |

niepodległości

siłą, Szkody obliczają na kilkanaście -

zniszczył drzewostan na przestrzeni .
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Czy niezpędzie!
„Metoda pakrywania błędów

win „swoich luazu w nowycłh samo-

rządach muiejsuich bezwarunkowo

pokrywana nie będzie” — lak twier

dzi giowny organ sanacyjny „Gazeta
rolska'. byłoby pożądane, ażeby te

zasada „niepok:ywania win i błę

dów: swoich ludzi* była stosowana
wszędzie, niety!ko w samorządach

miejskich, ale poprzestańmy  przy-
najmniej na tej cąstkowej „sanacji“

stosunków w sanacji i czekajmy cc

z tego wyniknie,

„Gazeta Polska“ opiera swoją

obietnicę, czy też zapewnienie na

instrukcji, jaką rzekomo dał prezes
BBWR, pułk, Sławek, „swoim“ lu-

dziom, powołanym do pracy na te-
renie samorządu. A więc w instruk-

cji tej jest przedewszystkiem prze-

stroga przed žylką „mowatorstwa”

w pracy samorządowej. Gdy się

gospodaruje groszem publicznym
„lepiej jest być niepopularnym

skąpcem, aniżeji robić reklamę dia

swojej energji tworczej“ —- tak mo-

wi p. Siawek. Przypominają się

przy tej okazji inne wcześniejsze

„zasady' generalne, wygłaszane

przez wybitnych mężów sanacyj-

nych, wypływające z nadmiaru „ra-

dosnej twórczości'. Widocznie prze-
szliśmy teraz po siedmiu latach tłu-

stych w okres lat chudych, skoro

„zasady“ nastrojone są na ton mi-

morowy. Ale w tym punkcie instruk

cja jest niewątpliwie słuszna, tak

jak byla słuszną nietylko przed ro-

kiem, pięciu laty, dziesięciu, lecz

zawsze. W! gospodarowaniu groszem
publicznym trzeba być oszczędnym

nawet skąpym a nie trwonić go.

Jest to zasada tak prosta, tak dawna

i tak banalna, że tylko w naszych
stosunkach można z jednej strony

zalecać ją „swcim'* ludziom, z dru-

giej zas — tak jak my to musimy

czynić — chwalić sam fakt, że ktoś

kierowniczy wreszcie uznał za wła-

ściwie przypozanieć ją „swoim”.

(Wprawdzie zaacznie dosadniej i
ostrzej wypowiedział ją przed kil-

koma miesiącaini p. Prystor. Lecz

nie zawadzi, gdy się nieustannie

wbija ją w głowy ludziom, którzy
ciągle tej elementarnej nauki po
trzebują.

Tylko, czy będzie z tego skutek
Pozwolimy  sobie wyrazić wątpli-
wość i obawę nie o „swoich* ludz; p
Sławka, lecz o gospodarkę samo-

rządową. Przecież ci wszyscy

„Swoił* wyrośli z „radosnej twórczo-

ści”, z wielkiego „wyścigu' pracy.

z rozmachu inwestycyjneżo itp. Jak

żeż potrafią wię dostosować do

„skąpstwa”, gdy na tych reorgani-

zacjach, „nowatorstwach“, tworze-

niu nowych „potrzeb“ i nowych po-,

sad także dla „swoich“ opiera się:

cały system pracy obozu sanacyj-

nego? P. Prystor mówił tak pięknie

o szafowaniu groszem wdowim, o

posługiwaniu się „szantażem” przv,

różnych zbiórkach, a przecież te

rzeczy nie ustały. Nie dalej, jak
przed kilkoma dniami cała prasa
cytowała wiadomości 0 werbowa-
niu przez „Legion Młodych* senjo-
rów po urzędach ; biurach. Pisał o

tem bardzo zgryžliwie „Czas“ i po-
woływał się bodaj też na p. Prysora.
Czyli — co innego mowić, a co inne-

go oczekiwać spełnienia swych za-

leceń, Zobaczymy więc, jak to bę-

dzie z tą „skąpą“ gospodarką,
P. Sławek poszedł wszakże nie-

co dalej. Daje instrukcję, aby nie
pokrywano i nie tuszowane błędów

i przewinień „swoich ludzi, Meto-

da taka nie ma być stosowana. Przy-
klaskujemy z całych sił,

Ale opadają nas coraz większe
wątpliwościi obawy. Nie dlatego,

albyśmy nie wierzyli w dobrą wolęj
p. puik. Sławka. Nie przychodzi
nam też na myśl podejrzenie, ażeby
p. Sławek dawał takie zalecenie

mieszczerze. Obawiamy się wszak-

że, iż prezes BBWR. zbyt wierzy w|
potęgę dawanych przez siebie in-

strukcyj i zaleceń i że wogóle... nie
zdaje sobie sprawy z małej warto-
ści tego rodzaju zaleceń, zwłaszcza publicznem,

Jeszcze jedna operacja budżetowa.
Przed kilkoma dniami prasa pro-

rządowa podała wiadomosć o mają-
cem nastąpić zuiesieniu następują-
cych tunduszów: Państwowego Fun-
duszu Kredytowego, Państwowego
Funduszu Gospodarczego oraz Fun-
duszu na pizedterminową spłatę
diugów państwowych.

Pańcuwowy Fundusz Kredytowy
zastał utworzony na podstawie pla-

nu stabilizacyjnego z 1927 r.
(Majątek Fuaduszu będzie prze-

kazany do ogólnych zasobów: Skar-
bu Panstwa, na kapitat zakładowy
przedsiębiorstw panstwowych itp.

Państwowy Fundusz — Созройаг-
czy został utworzony rozporządze-
niem Rady Ministrów z dn. 8 kwiei-
nia 1925 r. cały prawie Fundusz zo-
stał ulokowany w Państwowym
Funduszu Budowlanym.
Fundusz na przedteiminową spła-

tę długów państwowych został u-
tworzony na podstawie ustawy z
dn. 26 stycznia 1931 r. w związku z
zaciągnięciem 6 i pół proc. pożycz-
ki zażranicznej. Majątek jego ma
być przekazany do ogólnych  zaso-
bów Ministerstwa Skarbu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się,
iż ma się do czynienia z uposaże-
niem _ administracji państwowej.
„Gazeta Warszśwska* pisze:

„Jednak zamierzona obecnie reiorma

ma zupełmie inny cel, aniżeli uproszczenie

administracji i stooniowy powrót do daw-

nego sposobu budżetowania. Ten wzgląd

zachodzić może tylko w stosunku do fun-

duszu gospodarczego, który niemal w ca-

łości (150 miljonów) ulokowany jest w in-

nym, nie mającym ulec likwidacji, funduszu

budowlanym. Natomiast o ile chodzi o dwa

inne fundusze, kredytowy i na przedtermi-

nową spłatę diugów, jest to doniosła ope-
racja budżetowa, mająca na celu ratowanie

budżetu ogólnego i poszczególnych przed-

siębiorstw państwowych”.

Fundusz kredytowy miał służyć
na pożyczki dla* przedsiębiorstw
państw. i dla ro.nictwa. Miały to być
pożyczki, zwrotne.

„Ta obrotowość została jednak  stop-
niowo gruntownie „zamiožona“.  Wedłuś

stanu z września 1933 r. z ogólnej sumy

około 200 miljonów (tyle wynosi obecnie

państwowych, (w tem „Mościce”' ok. 60

milj., a koleje państwowe 34 milj.). Reszta,
w sumie 36 miljonów, znajduje się w

„chłodni'* rolniczej pod postacią listów za-
stawnych Banku Rolnego i Towarzystw
Kredytowych  Ziemskich w Warszawie,
Wilnie, Lwowie i Poznaniu.

Według komunikatu prasy sanacyjnej,

obecnie fundusz kredytowy będzie przela- A, Einhorn zachwyca się w
i „Hajncie* osobami nowych mini-
strów, zwłaszcz, ministra spraw we-
wnętrznych:

„Będzie on właściwym człowiekiem na
właściwem miejscu. W. swojej dotychcza-

sowej działalności odznaczył się energicz-

ną i prostolininą działalnością, w dodatku

jako człowiek, któremu

fundusz kredytowy] przeszło 160 miljonów*
było ulokowanych w  przedsiębiorstwach

są obce pewne swojem zauianię”.

z prasy.
ny „do ogólnych zasobów skarbu państwa

na kapitał zakładowy przedsiębiorstw pań-

stwowych itp., Co to znaczy? To znaczy,
że przedsiębiorstwom (wszystkim lub nie-

którym) podarowary będzie ich dług wobec

funduszu kredytowego. Dzięki iemu podre-
perują one swoje budżety, ale skarb straci

odsetki, które na rok 1934-5 preliminowa-

ne są w sumie 6,3 miljona, Co do listów

zastawnych ziemstw kredytowych, to rzecz

zmieni się o tyle, że dotychczas były one

własnością funduszu kredytowego, a jako
takie, nie mogły być spieniężone. Ta for-

malną przeszkoda z chwilą zniesienia fun-

duszu będzie usunięta.

Trzeci fundusz powstał z pożycz-
ki zapalczanej 1 wynosii 50 miljo-
nów. Jego celem było podtrzymy-
wanie kursów pożyczek państwo-
wych.

„Obecnie — według komunikatu prasy

sanacyjnej — „fundusz ten nie może speł-

niać zadań, dla ktorych został utworzony,

ulega on przeto zniesieniu, a majątek jego

ma być przekazany do ogólnych zasobów

min. skarbu” W ten sposób skarb zyskuje

50 miljonów na cele budżetowe.”

Razem cała ta, operacja, zwięk-
szająca rezerwy budżetu i przedsię-
biorstw państwowych przyniesie
skarbowi 250 miljoaów. Pytanie
lylko: czy to operacja rezerwy na
przyszłość, czy też legalizuje takty
już dokonane? Co do tego brak
materjałów na odpowiedź.

Wykształcenie i poziom moralny.
Prasa podawała niedawno ob-

szerne sprawozdanie z głośnego pro-
cesu Schenkirzyka i Bobrzeckiego,
studentów akademji Sztuk Pęknych
w Krakowie, którzy zamordowali
służącę, „Dziennik Poznański* wy
snuwa z procesu tego słuszne wnio-
ski: !

„Na przykładzie Schenkirzyka i Bo-

brzeckiego — pisze — przekonaliśmy się
raz jeszcze, że wykształcenie intelektualne

nie gwarantuje wyrobienia moralnego. Jest

to dziedzina, którą *rzeba wykształcić, a za-

danie to spoczywa na rodzicach, szkole

średniej, często — na stowarzyszeniach.

Ale w dużej mierze kształcąco działa

atmosfera moralna społeczeństwa. Idee

etyczne, panujące w danym okresie w spo-

łeczeństwie, dojrzewające pokolenie wyra-
biają albo — demoralizują. W tym właśnie

sensie oskarżeni w procesie krakowskim

są niejako typowymi reprezentantami po-

| wojennego kryzysu etyczno-socjalnego, о-

fiarami patologji socjalnej. Zapewne, że
gdyby byli bardziej odporni, bardziej zahar-

towani moralnie, trująca atmosfera środo-

wiska społecznego nie doprowadziłaby do

zbrodni. Ale takich właśnie ludzi słabych
mamy dziś wielu dokoła i los ich musi nas

niepokoić", |; maniaAJ! ŚIRŚ

 
Żydzi o nowychministrach.

„jednostronności”, od których nie są wolni
niektórzy zdecydowani politycy”.

Żydzi z zadowoleniem przyjęli
nominację:

wMamy dosyć podstaw do stwierdzenia,
że żydowska ludność przyjęła z zauianiem
nominację p. Kościałkowskiego. Należy

spodziewać się, że nie zawiedzie się ona w

- ini laimimi imi

l

; Goebbels ambasaderem w Warszawie.

gloskach, že Goebbels opuszcza
wkrótce swoje dotychczasowe sta-
nowisko: '

„Coprawda, Goebbels nie skompromi-

tował się podczas ostatnich wydarzeń, lecz

zarzuca mu się, że zbytnio sprzyjał kołomi

Ё

„Moment“ w depeszy swojej z
Berlina donosi 0 uporczywych po-|

 

radykalnym. <

Ро a dymisji, jako ministra
т agandy, !
рго?‚ьсй&шу‹т m'anowany  ambasadirem

niemieckim w Warszawie. Dotychczasowe
poselstwo niemieckie będzie podniesione
"do stopnia ambasady”,

strukcje ; przepisy papierowe, Wy-
naleziono rzecz znacznie skutecz-

niejszą, powszechnie też znaną i z

dobrym skutkiem zawsze i wszę-
dzie  iunkojoaującą kontrolę.
Parlament, dob:ze i sprawnie funk-
cjonujący, nie stający na baczność

przed władzą wykonawczą ; nie bę-

dący jej podwładnym  oržanem,

sprawuje wszechstronną kontrolę

nad rządern. Sztuka polega na har-
monijnem ułożeniu wzajemnejo sto-

sunku. Organy samorządowe też

podlegają kontroli bądź właściwych

władz nadzorczych, bądź wybranych

w drodze uczciwych wyborców rad
komunalnych. Organzacje społecz-

ne też mają odpowiednie organy

kontrolujące itd, Cała rzecz polega

tylko na tem, aby społeczeństwo,

| płacące daniny i podatki, bądź da-

jące dobrowolne składki na cele
publiczne, miało w pełni

nioną kontrolę,

kontrolę,

(Tego właśnie w naszem życiu

niemal w całem od gó-

 
udostęp-

uczciwą publiczną
Į

grosza publicznego, a i wypadki na-
, dużyć będą rzadkie,

| Można być z całym respektem
| dla „inoralnych* zaleceń į instruk

cyj p. Sławika, trzeba wszakże trak-

tować je z całym również sceptyz-

me kų (Lia dai

Skoro p. Sławek uważał za sto-
sowne dać instrukcję „swoim lu-
dziom: w: samorządach, aby nie sza-

fowali roznzutnie groszem publicz-

nym i aby nie tuszowali win i błę

dów „swoich”, to widocznie sam

wreszcie doszeół do przekonania, М
jedno i drugie w praktyce było. Ale

— powtarzamy morały ludzi
stających na czele i łudzących się

iluzjami, że ich zalecenia będą ści-

śle wykonywane, nie wystarczą, W 
instrukcjami możemy się też podob-

nych pośgwarek doczekać.

| Instrukcje p. Sławka i przysło-

„wiowe już dziś powiedzenia p. Pry-
! stora mogłyby mieć pewną wantość

"General Kurt von Schleicher.
Zastrzelony w sobotę 30 czerw-

ca gen. Kurt. von Schleicher ode-
grywai przez szereg lat bardzo wy-
bitną rolę w życiu polityczaem po-
wojennych Nierniec i dlatego warto
bliżej zapoznać się z tą postacią.
Urodził się w Brandenburgju w 1882,
w chwili śmierci liczył więc 52 la-
ta. Pochodził ze starej rodziny z
Niemiec południowych, która już od
XV wieku począwszy liczyła wielu
wybitnych wojskowych i urzędni-
ków. Ojciec zabiiego generała, ma-
jąc lat 17, brał udział w: wojnie pru-
sko-trancuskiej w r. 1870; zakończył
swą karjerę jako pułkownik, Poślu-
bił córkę wielkiego armatora z
Gdańska; syn ich Kurt jako akade-
milk, a później jako młody oficer,
spędzał często wakacje w tem mie-
ście. BA

Mając lat 17. został podporucz
nikiem w 3 pułku gwardji. Od r.
1910 do 1913 odbywał studja w
„Kriegsakademie"”. Po jej ukończe-
niu został kapitanem sztabu  gene-
ralnego i w tym charakterze spę-
dził większą część wojny. Był wów-
czas mężem zawłania gen. Groenera,
dyrektora służby kolei żelaznych w
sztabie generalnym. Właściwą jed-
nak funkcją kapitana Schleichera
było utrzymywanie stosunków mię-
dzy armją, a władzami cywilnemi, Z
tego właśnie czasu datują się jego
skłonności natury politycznej.

Od chwili rozejmu Schleichero-
wi powierzono bardzo ważne funk-
cje. W, dniu 9 grudnia 1918 został
wysłany do Beilina celem wywar-
cia nacisku ua „komisarzy ludo-
wych”, by zgodzili się utworzyć kor
pus ochotniczy do walkj z żywioła-
mi rewolucyjnemi, Misja ta udała
mu się. Mianowany później ikomen-
dantem placu w Kassel, stłumił re-
woltę komunisiyczną. W czasie zi-
my r. 1923/24, kiedy gabinet Strese-
manna proklamował stan oblężenia
i udzielił obszernych pełnomocnictw
śen. v. Seecktowi, Schleicher od-
śrywał wybitną rolę w wykonaniu
tych zarządzeń,

W. cztery lata potem, mając lat
46, został generałem. Decydujący

dującą w polityce swego kraju. Je-
mu to przypisuje się wszystkie kry-
zysy munisterjaine od czasu upadku
gabinetu  Herimanna Millera w
marcu r. 1930, Mówiono o nim swe-
go czasu, że to on „wynalazł Brue-
ninga'. Jego współpraca z tym o-
statnim była ścisia aż do jesieni r.
1930. W, tym czasie narodowi socja-
liści odnieśli pierwszy wielki sukces
wyborczy, Schleicher, który ro tej
pory odnosił się nieprzychylnie do
tego stronnictwa, zmienił zupełnie

z kierownikami obozu hitlerowskie-
go i forsował ich udział w rządzie.
bruening nie był temu przeciwny,
ale do porozumienia z Hitlerem nie

„| doszło.
Wkrótce potem Bruening podał

się do dymisji, podobnie jak dotych-
czasowy minister Reichswehry, gen.

i Groener. Jak się zdaje, w decydu-
jącej mierze przyczynił się do tego
właśnie sam Schleicher, który objął
stanowisko ministra Reichswehry w
nowym żabinecie v. Papena, swego
b. kolegi z 3 pułku gwardji,

, Gabinet Papena nie zdołał opa-
nować sytuacji w kraju i po 7 mie-
siącach musiał ustąpić, a kanclerzem
Rzeszy został w dniu 4 grudnia 1932
*. Schleicher. Pragnąc utrzymać się
przy władzy, kokietował on rady-
kalne koła robotnicze ; kładł duży
nacisk na politykę socjalną. Przez
to zraził sobie koła wielkich prze-
mysłowców: i junkrów.  Zwalczany
był też ostro przez v. Papena, który
nie mógł mu wybaczyć swego po-
pizedniego upadku, do którego
Schleicher walnie się przyczynił,
Celem obalenia Schleichera v. Ра-
pen wszedł w tajne porozumienie z
Hitlerem, dla którego zdołano pozy-
skać także prezydenta Hindenburga.

Kiedy w dniu 28 stycznia 1933 r.
kanclerz Schleicher zwrócił się do
Hindenburga z prośbą o pełnomoc-
nictwo do rozwiązania Reich.tagu,
prezydent Rzeszy odmówił tej proś-
bie. Nie pozostawało Schleicherowi
nic innego, jak poddać się do dy- przełom w jego karjerze w kierun-

ku politycznym przyniósł rok 1929,
Schleicherowi udało się wówczas
doprowadzić do utworzenia t. zw,
„Ministeramtu“ przy ministerstwie
Reichswehry, którego dyrektorem
został on sam, Ów „Ministeramt“.
stał się marzędziem do nacisku
Reichswehry na życie polityczne!
Niemiec.
W krótkim czasie Schleicher stał

się rzeczywistym szefem Reichsweh
ry. Był inspiratorem swego formal-
nego zwierzchnika gen. Groenera i
pozyskał także zaufanie prezyden-|

RZYM, (Pat). Mussolini w t-wie;
licznego orszaku wyższych urzędni-,
ków i funikcjonarjuszów partyjnych
oraz przedstawicielami prasy udał
się na teren błot pontyjskich, które
ostatnio zostały osuszone ; skoloni-
zowane przez byłych kombatantów.
W jednej z kolonij rolniczych Musso lini otrzymał słomiany kapeluszi

| wziął udział w pierwszej młósce, po-
dając osobiście snopy do młócarni,
Następnie wygłosił mowę, w którei
powiedział, że Rzym osiągnął potę-
gęimperjum 'dzięki rolnikom, a upa:
dek Rzymu zaczął się z chwilą za-
trucia Rzymu przez pseudo - inte-
lektualistów greckich i ze wschodu
Za pracę Mussolini otrzymał 6 lirów

Przed sąden: grodzkim w Obor-,

"pod Berlinem.

misji. Dwa dni potem Hitler został
kanclerzem, a do rządu jego wszedł
v. Papem jako wicekanclerz.
Po swej dymisji Schleicher wyco-

fał się z — jawnego przynajmniej —
życia politycznego i mieszkał w
swej posiadłości w Neubabelsberg

Ze strony Hitlera i
jego otoczenia podejrzewano jednak
zawsze b. kancierza o tajne knowa-
nia, skierowane przeciw obecnym
władzom Rzeszy. W dniu 30 czerw-
ca rb. Schleicher padł od kul wy-
słanników Hitlera,

 

Osuszanie błot we Włoszech.
i 55 cenłtimów j na tę sumę wypisał
pokwitowanie.

Następnie Mussolini wsiądł do
samochodu i wraz z zaproszonymi
gośćmi udał się do Litorji, gdzie za-
trudnionych jest przy pracy 23.000
robotników. W gabinecie burmistrza
Mussolini zwrócił wwagę dziennika-
rzom polskim na dar Gdyni dla mia-
sta Litorji w 32 r. w postaci skrzyn-
ki z kutego srebra z bursztynowym
wiekiem. Obok stał puhar z onyksu
ze złotemi snopami t polskim napi-
sem, który Litorja niebawem ofiaru-
jeGdyni. i

Po pożegnariu się z przedstawi
cielami prasy Mussolini odjechał do
Rzymu, '

Za.. ujemne wyrażanie się o <Legjonie
Młodych».

Zainteresowanie rozprawą bylo
nikach na Sląsku odpowiadał ks. wi- wielkie, Sala z trudem pomieściła
kary Michalak, ktary został skaza-| tłumy publiczności, Sąd uznał winę
ny o to, że w daiu święta narodo-| oskarżonego ks. Michalaka i skazał
wego Irzeciego Maja, miał się w| go na 8 miesięcy aresztu i 300 zło-
czasie kazania wyrazić ujemnie 0) tych grzywny.
„Legjonie Młodych”, wypowiadając| skarżonemu warunkowo na przeciąg
m. in. rzekomo następujące słowa:| 5 lat. Od tego wyroku ks. Michalak
„Legjon Młodych gotów jest Polskę| wniósł apelecję Surowy wyrok wy-
sprzedać nawet zą 20 groszy”, wołał wielkie wrażenie w mieście,

t

Przerażający dramat rodzinny. |

szę P.A.T-iczne; O dramacie, jaki nit jedną cėrkę.
się rozegrał iw rodzinie dyplomaty Co do samego dyplomaty, to jak 

Rosji utarło się w swoim czasie po-l

wiedzenie: „do Boga wysoko, do ca- republiki Peru w Brukseli, Garcia ! portjera

ra daleko”, Z podobnemi moralnemi Irigoyen wtargrął w niedzielę rano| drzwi strzelił sobie w usta, poczem| tację,
do pokoju, zajmowanego przez jego| skoczył w otwór z wysogości 3-go!

peruwiańskiego, Garcii Irigoyena.  , wynika z zeznań świadków,
Jak się okazuje, chargć d'altaires Įrygoyen po zabójstwie

od windy i otworzywszy

żonę w hotelu i dał kilka strzałów piętra. Zwłoki jego znaleziono na
| rewolwerowych. Kule raniły ciężko dnie otworu windy,
panią Irigoyen oraz jej przyjaciółkę
o nieustalonem isku, |

Zamieszkała w tym samym hote-,
lu, lecz na innem piętrze, córka

Karę zawieszono о- |

Wczoraj podaliśmy krótką depe- cia Irigoyen, strzelając do żony, га-!

Garola'
odepchnął'

LJ ” °

Wiadomošci
ta Hindenburga. i
Dikas pewien czas gral rolę decy- i telegraficzne.

' *. W niedzielę o godzinie 21.45
przybył do Warszawy J. Cesarska
Mość książę Japonji Kaya z mał-

„žonką.
| * Na plaży w Helu wylądewał
jprzymusowo z powodu braku ben-
jżyny pasażerski samolot niemiec-
klej Luffhanzy przewożący pocztę

|ze Szczecina do Gdańska. Lądowa-
|aie odbyło się bez wypadku. Zało-
,ga samolotu, dwaj lotnicy, zosteli
zatrzymeni ze względów formalnych
korzystają jednak z osobistej swo-

swe stanowisko Nawiązał stosunki bodody.
* Z Białowieży donoszą, że uro-

dzit slę tam w puszczy Biało-
wieskiej byczek czystej ktwi,
syn żubrzycy Biskaj i stadnika Bo-
tusa. Są to już 4-te urodziny w
tym roku w puszczy Białowieskiej.

* Do wróżki Foglowej przy ulicy
Mickiewicza w Borysławiu przyszedł
jakiś osobnik proszący o wróżbę.
W pewnej chwili w kieszeni jego
wybuchła bomba, która rozerwała
go na kawałki, wróżkę zaś ciężko
porania Nazwiska tego osobnika nie
zdołano ustalić. Energiczne docho-
dzenie w toku.

ZAGANICZNE.
** Minister Barthou oświadczył

korespondentowi PAT-icznej, że w
najbliższą niedzielę uda się do Ba-
yenne, by wziąć udział w obchedzie
polskich bajończyków.

** Premjer rumuński Tatarescu
wyjechałdo Paryża w twie mi-
nistra skarbu Flavescu, żegnany na
dworcu przez człoBków gabinetu
pesła francuskiego.

** Susza, jaka panowała od dłuż-
szego czasu w okręgu Fukonoka w
Japonii została przerwana przez nie-
spodziewany  3-godzinny deszcz
Przypuszczają, że ulewa spowodowa
na została zaburzeniami atmosfe-
rycznemj wywołanemi przez 100
kilkadziesiąt strzałów armatnich,
jakie dała wczoraj ciężka artylerja.

** Harriman były prezes „Harri-
man National Bank'* osadzony został
w więzieniu w Lewisbury w stanie
Pensylwanja. Harriman, jak wiado-
mo, skazany został na 4 lata więzie-
nia za sfałszowanie dokumentów
oraz za różne mialwercacje.

** Na podstawie zarządzenia władz
gdańskich Odebrany został na tere-
nie wolnego miasta Gdańska debit
wychodzącej w Rybniku „Katholi
sche Schlesieche Volks . Zeitung”
na. przeciąg 6 miesięcy oraz war-
szawskiemu „Hajntowi' na przeciąg
3 miesięcy. '

Nowe przepisy |
6 LiCytacjach.

WI Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 59
z dnia 7 lipca wb. zostało ogłoszone
rozporządzenie o trybie dokonywa-
nią licytacyj publicznej, przewidzia-
nej w art. 510 547 i 670 kodeksu
handlowego.

Na podstawie tego rozporządze-
nia licytację przeprowadza ten no:
tarjusz lub komornik, w którego o-
kręgu urzędowym znajduje się rzecz,
podlegająca sprzedaży, Jeżeli licy-
tację ma przeprowadzić przysięgiy
giełdowy, powinna ona odbyć się na
najbliższej giełdzie, Uprawniony do
sprzedaży przez licytację ma prawo
sprzedać rzecz za pośrednictwem

| innego notarjusza lub komornika, a
także na innej giełdzie, jeżeli to mo-

| że dać korzystniejszy wynik, Ter-
' min licytacji musi być wyznaczony
"w ten sposób, aby odbyła się ona nie
później niż 15-go dnia od daty zgło-
szenia wniosku o sprzedaż, Przetar'
gu nie można rozpoczynać później.
niż w dwie godziny po czasie, ozna-
czonym w: obwieszczeniu.

; Licytacja nie może się odbyć, je-
żeli tylko jedna osoba zgłosiła się do
przetargu. W, przetargu nie mogą
uczestniczyć: dłużnik zastawny, or-
gan, przeprowadzający licytację, je-
$0 małżonek ; dzieci, oraz osoby
ybecne na licytacji w charakterze
urzędowym. Przetarg odbywa się
ustnie, Zaofiarowana cena przestaje
wiązać uczestnika przetargu jeżeli
inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
Nabywca obowiązany jest całą cenę
nabycia jeżeli nie przewyższa ona
5000 złotych, uiścić natychmiast po
udzieleniu mu przybicia. Jeżeli cena
nabycia przewyższa 5000 zł., nabyw.
ca powinien złożyćnatychmiastjed-
ną piątą częsć tej ceny, najmniej
jednak 5000 zł. resztę zaś do godziny
12-ej dnia następnego.

Organ, przeprowadzający  licy-
sporządza z jej przebiegu pro-

 

 

 
tokół.

Rozporządzenie weszło w życie
z dniem ogłoszenia, i

 

Usuwanie wad ustroju szkolnego,
MW końcu lipca ma się odbyć w dotychczasowej, wprowadzone będądawanych z oddalenia. ry do dołu, brak. Sejm jest pozba- |; byłyby skuteczne, gdyby równo- stolicy konferencją kuratorów okrę- jednak dalsze ulgi, z których korzy-

Powszechnie znaną jest zasada, |wiony należytej kontroli (znane i
ażeby oszczędnie szafować groszem| głośne na cały świat są wypadki
publicznem, taxsamo wszyscy. wie-|przekraczania wbrew ustawie bud-
dzą o tem, a zresztą ima coś do po-| żetu państwowego), organy, samo-
wiedzenia w tej materji kodeks j rządu terytorjalnego coraz bardziej
kamny, iż nie należy popełniać nadu- ; — wbrew ustawom: — pozbawione
żyć — a jednak ludzie skłonni są de| są samodzielności ; ulegają nacisko- |
marnotrawienia funduszów publicz-| wi władz administracyjnych, które
nych, ludzie popełniają też naduży-|nie podlegają kontroli publicznej.
cia. Dla zapobiegania jednemu i| Niech będzie należycie udostępnio-
drugiemu nie wystarczają — jak|na kontrola, wówczas pod jej wpły:
widąć — zalecenia moralne, ani in-(wem nie będzie marnotrawienia

| rzędnie następowały akty, wprowa

| dzające dyscyplinę w szeregi ,,swo-

jich”, a co ważniejsze, śdyby w na-

leżytej pełni wprowadzona bądź
| przywrócona: została kontrola nad
| „swoimi“ w życiu publicznem. Ina-
| czej wszelkie mvorały raczej są tyl:

| je wygłaszają, a częstokroć ośmiela-
'ją tych, dla kiórych są przezna-
czone. '
'

| ko szkodliwe, bo łudzą tych, którzy

lr'goyena, dowiedziawszy się o zaj-
ściu, odebrała sobie życie wystrza-
łem z rewolwetu.

Stan żony dyplomaty jest bardzo
ciężki. Ranną przewieziono do lecz-
nicy pryw: afiona kulą przy-
jaciółka poprzóStała na doraźnym
opatrunku.

Ponawiające się w krótkich odstę-
pach strzały rewolwerowe, wywoła-
ły w hotelu panikę.

„, Jak wynika z dochodzeń, żona
, dyplomaty bawiła w. Paryżu w to-
| warzystwie dwu swoich córek, Gar-|

$ów szkolnych. Konferencja będzie stać będą obok dzieci cz u-
, poświęcona trudnościom, jakie po- | rzędników państwowych p aaa
wstały przy wprowadzaniu w życie wych wojskowych także dzieci nie-
ustroju szkolnictwa powszechnego i zamożnych inwalidów, kawalerów
średniego. Obrady kuratorów bu-| Virtuti Militari i odznaczonych krzy
dząznaczne zainteresowanie, żami niepodległości oraz medalami

Wobec niedalekiego rozpoczęcia niepodleżłości, Nadto wzarządzeniu
nowego roku szkolnego Min. Wy-! o opłatach szkolnych oznaczono za-
,znań Rel. i Ośw. wydało zarządze- kres uprawnień dla rad pedago-
nie do kuratorjów w sprawie opłat, gicznych i okręgowych kuratorjów

| szkolnych w gimnazjach, zakładach co do częściowego lub całkowitego
i kształcenia nauczycieli, szkołach zwalniania od opłat szkolnych dzie-+ о я ‚zawodowych i srtystycznych. Opła-| ci rodziców niezamożnych, wykazu-
ty zostaną utrzymane 'w wysokości jących odpowiednie postępy w...

!  
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roczystość Ułanów Zaniemeńskich..
Obchód 15-t'lecia i doroczneyświęto pułku.

Wczoraj 4 pułk ułanów Zanie-
meńskich uroczyście obchodził 15-tą
rocznicę swego istnienia.

O godz. 10 rano pułk wysłuchał
polowe; Mszy św. na placu Łukiskim
odprawionej przez ks. dr. Šledziew-
skiego. Na nabożeństwo przybyty
dełegacje sztandarowe Wszystkich
pułków  stacjouujących w Wilnie,
oraz przedstawiciele władz państwo
wych z wojewodą p. Jaszczołtem na
czele. Podczas Mszy św. kazanie
wygłosił lks, dr. Nowak. |

pułk ułanów, poczem ułani Zanie-
meńscy defilowali na ul. Mickiewi-
cza przed dowódcą Samodzielnej
Brygady Kawa!erji gen. Przewłoc-
kim oraz Wojewodą Wileńskim.

O godz. 14 odbył się w koszarach
iradycyjny obiad žolnierski calego
pułku z udziałem delegacyj innych
formacyj wojskowych oraz przed-
stawicieli władz ; społeczeństwa, a
wieczorem bal w kasynie oficer-
skiem.

Uroczyste święto pułku poprze-
Po nabożeństwie odbyło się roz-, dził w dniu 8 b. m. wieczorem apel

danie odznak pułkowych oraz wrę- na placu Katedralnym,
czenie 3-ciej (drużynie harcerskiej ze
proporca, ufundowanego przez 4-ty ks

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda o za-

połączony
złożeniem wieńca na grobie ś. p.

„ Biskupa Bandurskiego. !

| SPRAWY SZKOLNĖ
— Studjum postępów uczą-

TEATR LWTNIA,
PAGANINI

Operetka w 3 aktach Lehara.

„Paganini' ;ak i szereg nastę
nych dzieł Lehara, wybitnego ongi
kompozytora operetkowego znamio

nuje zupełną degenerację operetki
wiedeńskiej, jako żatunku,
ty libretta.

| Żywioł komiczny w zupełnem za-,
niedbaniu, akcja powolna i mało in-
teresująca, natomiast aż do zbytku
podkreślone sentymentalne momen-
ty libreta.

Muzyki dużo, czasem nawet bar-
dzo dobrej, iecz zbyt mało ważkiej

na to, by mogła powstać opera,
poprostu rzecz napisana jakby poto
tylko, by mogli w niej występować
bezrobotnį antyści operowi, a-
wiam się jednak, że ratując w ten
sposób operę, zabija się dogorywa-
jącą operetkę,

Uzdrowienie leży na drodze so-
juszu z baletem, a więc nawrót do
do rodzaju francuskiej
dansante“, lub wznowienia zdro-
wych trądycyj włoskiej „opera buf-

—BZIENNIK WILENSKI

„operette Se

Z Morszyna-Zdroju.
(Kor. wł.)

Sezon już w pełnym toku. Licz-
p- ni stali zwolennicy „Bonifacego” i
ś nowi przybyli do naszego „Karlsba-

du“ zalegają dzptaki pięknego par-
ku kwiatowego i leśnego, a dwa ra-

- zy dziennie spieszą tłumnie do wiel-
„ kiej pięknej pijalni, W, chwilach wol-
| nych od zwalczania swoich delegli-
wości przysłuchują się dwa razy

dziennie  koncentującej orkiestrze

Zakładowej, składającej się z człon-;

ków operowej orkiestry lwowskiej.

Inni korzystają z bliższych lub dal-

szych wycieczek 'w piękną i uroz-

Qt maiconą okolicę.
Należy podnieść niezwykle szyb-

ki rozwój PR. którego mie

poznają ci, co tu byli jeszcze nie-

spelna przed t:7ema laty. A rozbu-

dowa jego nie ustaje. Zarząd Zdro-

jowy z wczesną jesienią b.

przystępuje do budowy okazałego

gmachu zdrojowego kosztem.kilku-

t tysięcy złotych: ma on pomie-

ścić restaurację, kawiarnię, salony

klubowe, salę balowo-koncertową

Ъ рог!.
Lekkoatletyczne mistrzostwa polski

POZNAŃ. (Pat), W ostatecznej
punktacji w le:koatletycznych mi-
strzostwach Poiski pierwsze miejsce
zajęła Warta, mając 153 punkty, 2)
AZS. Warszawa 140 pkt., 3) Craco-
via 67 pkt., 4) Jagiellonja 67 pkt., 5)
Stadjon z Król Huty 48 pkt., 6) Le-
gja — Warszawa 45 pkt.

Mecz o puhar Europy.
WIEDEŃ. (Pat). Wi meczu pilkar-

pid pokonał włoski klub S. C. Bo-
|logna w stosunku 4:1, Ponieważ w
pierwszem spotkaniu tych samych
„drużyn bolończycy wygrali 6:1,
przeto w ostatecznym łącznie dla

| obu meczów wyniku zwyciężyli
, Włosi 7:5, a Rapid wyeliminowany.

roku |
Gorszące sceny na boisku.

WIEDEŃ. (Pat) W czasie nie-
dzielnego meczu piłki nożnej między
Rapidem a drużyną włoską Bolonją
rozegraiy się gorszące sceny. 20,000

skim o puhar Europy austrjacki Ra- +

  

| Mun  

ABY
MEI

 JsSStempniewicą

 

` Nieporządki
w związku pocztowców.

Rozeszły się sensacyjne pogłoski

o przeniesieniu z Warszawy na pro-

wincję kilku funkcjonarjuszy poczto

wych, należących do prezydjum

i związku niższych funkcjonarjuszów

poczty. Przeniesienia te mają pozo-

stać w związku z ujawnionemi na te-

renie tej organizacji nieporządkami.

Jednego z członków: prezydjum prze

niesiono do wileńskiej dyrekcji pocz

towej, drugiego zaś do lwowskiej.

W STRONHICTWIE LUDOWEM.

Trwające od kilku tygodni star-

chmurzeniu zmiennem z przelotne-|cych slę. Jak się dowiadujemy,
mi deszczami, zwłaszcza w dzielni-| miarodajne władze szkolae przystą-
cach wschodnich. Temperatura bez| piły do badania postępu uczniów
większych zmian. Ulmiarkowane wia: |w szkołach powszechnych i śred-
try północno-zashodnie i północne. |nich. Przedmiotem specjalnych stu-

DYŻURY APTEK. djów jest Ęliczba uczniów, pozosta-
Dciś w nocy dyżurują następsiące jących na drugi rok w tej samej

apteki: : |... /_ |klasie (z powodu niedostatecznych
Augustowskiego ul. Mickiewicza postępów w nauce. W tym roku

oraz kilkadziesiąt pokojów hotelo-

wych. Równocześnie rozpoczyna się

go” starannie, Poco było jednak po- budowa nowych łazienekZ

przedzać premjerę przesadną rekla- | wych z zastosowaniem =. й

mą na temat wykonawcy tytułowej ' rządzeń panow i = Sk

roli, p. Petera. Zrobiono tem tylko; & pełnym a. P Pat e, B

krzywdę symputycznemu artyšcie, !urządzone są nowe łazienki mine

Poco było w „Slowie“ zestawiać | Talne! które zostały otwarte z

fo“.
Teatr nasz wystawil „Paganinie-

,wczesną miosną.  Przystępuje się

widzów demonstrowało przeciwko cia w Stronnictwie Ludowem na tle

graczom włoskim. gwizdami ; okrzy- sprawy b. posła Różańskiego oraz

kami. Kiedy jeden z graczy Bolonji prezesa komitetu wykonawczego

nie chciał ustąpić z areny, publicz- pos. Wrony, podobno zostały załago

ność zaczęła bombardować arenę dzone. Posłowie opozycyjnie nastro-

flaszkami, Drużyna opuściła stadjon jeni do obecnego prezydjum klubu

pod ochroną policji. Wedłuś jednego|parlamentarnego wycofali wniosek 0

z dzienników — Rapid uzyskał 2| zwołanie nadzwyczajnego posiedze-

bramki dzięki Ounktom karnym, mi-| nia klubu, tak, że klub stronnictwa

  

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkowskiej * Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza — ' procent pozostałych na rok Il jest
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie- | szczególnie znaczny.
miecka Nr. 23 [telef. 3-29) i Rostkowskie-|
į0 — ul Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
Go — ul. Wielks 3 (tel. 11-99), orar wszyst- |
Śnipiszek. ‚

WIADOMOšCI KOšCIELNE,
Wszechsłewiański zjazd

marjański w Wilnie. Wśród orga-
nizacyj katolickich, po ostatnio od-
bytych uroczystościach marjańskich
powstała myśl organizacji w Wilnie
wszechsłowiańskiego zjazdu marjeń-
skiego. Zainteresowane w tem orga-
nizacje katol'ckie zamierzają wxrót-
ce przeprowadzić ściślejsze w tej
Sprawie rozmowy i ewentualnie usta-
lić ogólny charakter uroczystości
i zgrubsza ich program.
W wypadku pomyślnego dopro-

wadzenia do końca rozmów, zjazd
ten odbyłby się w r. 1935-ym.

Z MIASTA,
—Sportowcy zagraniczni zwie-

dzają Wilno. Bawiące w Wilnie
zespoły sportowe Łotwy i Prus
Wschodnich w dniu wczorajszym
zwiedziły miasto i zapoznały się
z historycznemi zabytkami W:lna.

SPRA KOLEJOWE.
— Lustracja linij kolejewych,

Władze kolejowe w ostatnich dniach
przeprowadziły ogólną lustrację ed-
cinków kolejowych Brześć, Barano-
wicze, Łuniniec i Wilno—Białystok
Lustracja przeprowadzona została
przez komisję na czele z dyr. P. K
P. w Wilnie inż. Falkowskim.
— Turystyczne wagony Sy-

plalne. Władze kolejowe odźdnia
1 sierpn'a r. b. wprowadzają sy-
pialne wsgony turystyczne IIl klasy,
Wagony takie będą kursowały na
linji Wilno—Warszawa, Wilno—B'a-
łowieża i Wilno—Słonim.
— Inwestycje na kolei. Dyrek-

cja P. K. P. w Wilnie prowadzi pra-
ce inwestycyjne na kilka odcinkach
kolejowych. W pierwszym rzędzie

są zamieniane podkłady stare na

rowe oraz przeprowadza się remont
budynków stacyjnych i kolejowych.

W b. r. na przestrzeni przeszło 150
klm. linij zostaną zamienione pod-
kłady.

HANDEL I PRZEMYSŁ.|
— Przed wyborami do wil.

izby Przem.-Handi W początkach
września względnie nawet w końcu

sierpnia r. b. spodziewane jest roz-

pisanie wyborów do wileńskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej. W związku
z tem Izba czyni już przygotowania
do akcji wyborczej. Prace toczą się
kierunku uzupełnienia i uporządko-
wania katastru firm, co służyć bę

dzie za podstawę do sporządzenia

wykazu przedsiębiorstw i osób upo-
wažnionych do wzięcia udziału
w wyborach.
— Przedłużenie ulg taryfowych

od drewna. Wskutek stareń zain-
teresowanych sfer przemysłowych
władze przedłużyły dla Wileńszczy=
zny ulgę taryfową na transport ko-

lsjowy drewna. Uligę sprolongowano
do końca bieżącego roku. Przadłu-

żenie obowiązujących dotychczas
ulg taryfowych będzie miało donio-

słe znaczenie dla rozwoju przemy-

słu drzewnego na Wileńszczyźnie.
— Ruch towarowy z zagrani-

cą. W ub. miesiącu przez stacje

graniczne Turmonty, Raczki i Stołp-
ce przeszło zagranicę 35 wagonów

manufaktury polskiej, 4 wagony

maszyn, 8 wagonów masła, 11 wa-

gonów drobiu, 9 cystern nafty i

olejów, 35 wagonów węgla, 25 wa-
gonów budulca oraz około 40 wa-
gonów towarów różnych.

` Obfiteść ryb morskich.
Ostatnio na rynkach wileńskich i
w sklepach zauważono znaczne ile-

ści ryb morskich. Ta duża podaż
wpłynęła na zmniejszenie się cen

na niektóre gatunki tych ryb.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
-— Wyjazd dyrektora „Carita-

su”. Dyrektor Archidiecezjalnego
Związku Towarzystw Dobroczynności
„Caritas“, p. Tadeusz Birecki, wyje-
chał wczoraj do Poznania, gdzie  weźmie udział w obradach ogólno-
polskiego zjazdu oddziałów „Cari-
tasu”.

 

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś i jutro o godz. 8 m.

30 wiecz. Teatr Letni gra po raz trzecido-|

skonałą,  arcywesołą komedję :

Verneuil'a'pt. „Musisz się ze mną ożenić”|

— z udziałem artystów Teatru Katowickie-

go — p. Z. Barwińskiej i Józefa Wasilew-

skiego.

— Teatr musyczny „Lutnia*, „Paga-

nini* występy Janiny Kulczyckiej i R. Pe-

tera. W wystawionej ostatnio pięknej i

melodyjnej operetce - „Paganini“ Teatr.

„Lutnia” zyskał nowy witelki sukces uż

styczny. Gorące oklaski rozbrzmiewają za-|

równo pod adresem znakomitych artystów

Janiny Kulczyckiej i Radzisława Petera,

jak też i innych wykonawców z Łaskowską,

Wyrwicz-Wichrowskim i Tatrzańskim na

czele. Według opinji melomatów „Pagani-

ni* jest najpiękniejszym dziełem znakomi-

tego kompozytora Shawa Lehara.

Polskie Radjo Wiino
Wtorek, dnie 10 ijo 1934 r.

6.30: Pieśń, Muzyka. Dziennik poran-

ny. Rozmaitości. 11.57: Czas. Hejnał, Kom,

met. Przegląd prasy. 12.10: Koncert. Dzien-

nik poł. 13,05: Audycja dla dzieci młod-

szych. 13,20: Muzyka przyjemna (płyty). Z

rynku pracy. Wiadomości eksportowe.

Giełda rolnicza. 16.00: Konkurs muzyczny. '

Szkrzynka P. K. O. 17.30: Utwory naflet.

17.30: Rec. fort.. 18.15: Koncert popularny.

18.45: „Wsp mnienie weterana z podróży ,

kanadyjka Wilno—Poznań" felį. 19.00: w]

świetle rampy” nowości teatralne. 19.15:

Rec. śpiew. 19.40: Muzyka z płyt. Wiado-

mości sportowe. Wil. kom. sportowy.20.00: |

Codz. odcinek. 20.12: Opera. 22.45: „Z pra-

dziejów człowieka'. Kom. meteor. |

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycje lokalne. 3

Program wtorkowy rozgłośni wileńskiej

zawiera m. in. przegląd aktualnych wyda-

rzeń z życia teatralnego w ujęciu p. Zyś-

munta Falkowskiego (godz. 19) oraz dow-

cipne „Włspomnienia weterana z podróży

kanadyjką Wilno — Poznań”. Weteranem

tym jest znany radjosłuchaczom Teodor

Bujnicki, dyplomowany „Włóczęga”.

„Straszny Dwór*.

Jedna z najulubieńszych oper Mo-

miuszki „Straszny Dwór* wykonana będzie

w radjo dnia 10 lipca we wtorek o godz.

20,12. Udział biorą pierwszorzędne siły o-

perowe stolicy, a więc H. Lipowska, Gołę-

biowski, Mossoczy, Mossakowski, Wraga,

Popławski i in. Dyryguje T. Mazurkiewicz.

W pierwszej przerwie prof. St. Niewiadom-

ski wygłosi odczyt o Moniuszce.

Wanda Heindrich i Adam Ludwig.

Popularni i lubiani w Wilnie artyści da-

dzą się słyszeć w środę 11 lipca o godz.

18.15 w programie złożonym z najpiękniej-

szych duetów Schumanna. Akompanjuje

WŁ Szczepański,

Recital Szpinalskiego.

Jeden z czołowych pianistów młodego

pokolenia Stanisław Szpinalski będzie grał

przed mikrofonem w środę 11 lipca o godz.

17.30. Program zawiera dzieła Scarlattiego,

Schumanna, Granadosa, Debussy'ego i in.

i

4

l

KRONIKA POLICYJNA.

— Kogo okradli. Chaji Giffen

(Stefańska 25) z zamkniętej szały

skradziono biżu!erję wartości 450 zł.

Józef Olichwier (Krzywa 14) za-

wiadomił policję, że przez otwarte

okno skradziono z jego mieszkania

garderobę męską i inne rzeczy, war-

tości 260 zł.
Lewin Grzegorz (Nikodema 6)

zameldował o kradzieży z zamknię-

tego składu przy pomocy: oderwania

kłódki 4-ch zegarów ściennych szaf-

kowych i 600 bloków reklamowych

Ustalono, że kradzieży dokonał Lich

man Solecznik (Zawalna 32), które-

go aresztowano, część rzeczyskra-

dzionych odnaleziono.

Z

Nalskutecznieį walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Jałmużniczych „Caritas".  

Ludwika *

| dzinie

: piękną książkę

|

go z Kiepurą, sugierowač przed wy-
stępem, že będziemy mieli do czynie
nia z gwiazdą, gdy tymczasem na
występie okazało się, że stawianie
najwyższych wymażań byłoby w
|tym wypadku niesprawiedliwošcią.
P, Peter nie jest jeszcze gotowym
zupełnie śpiewokiem. Jego wartoś-
ciowy głos jest jeszcze zbyt ostry i
sztywny, techrika wokalna także
pozostawia nieco do życzenia. |

Jako Paganini był dobry, zarów-
no w charakterze sylwetki, jak ; ja-
ko wykonawca pięknych bluserów i
piosenek.

P. Kulczycka, doskonała śpie-
waczka, coraz bardziej się rozwija
'ako artystka dramatyczna gdybyž,

nacechowane większą pewnością i
swobodą!

Z pośród innych wykonawców
|wymienić należy p. Tatrzańskiego,
jako markiza Pimpinalli i p. Wyr-
wicza — doskonałego  impresarjo
Urocza p. Łasowska winna być nie-
ustannie pod czujnym okiem reży-
sera, P. Rewkowskj nieczul się swo-
bodnie w roki issięcia.

Reżysersko nie wszystko było
dobrze pomyślane.

Goście na balu książęcym zacho-
wywali się skandalicznie: Taniec
podczas koncertu Paganiniego był
conajmniej zbyteczny.

Prawdziwym, choć ukrytym, bo-
haterem wieczoiu był prof. Solomo-
now, ładnie wyręczający p. Petera
w grze na skrzypcach.

3 S. W.

Ruch. wydawniczy.
Książka o prawdzie życia,

POZNAŃ. (KAP). Nakładem archidie-

cezjalnego Instytutu Akcji katolickiej w.

Poznaniu została wydana książka M. J. Je-

leńskiej p. t. „Szatan zwyciężony”. Stanowi

ona niewątpliwie ciekawe zjawisko w dzie-

beletrystyki katolickiej. Jest to

dzieło, któreby nazwać można książką i ta-

jemniczem działaniu łaski Bożej, o jej wpły

wie na duszę ludzką, skołataną życiem i za-

rażoną błędem. Przemawia ona dziwnie

bezpośrednio do człowieka. Wolna jest przy

tem od egzaltacji i tonu moralizatorskiego,
który zwykł razić wybrednego czytelnika.

Rzecz charakterystyczna, že tematy

opowiadań, zawartych w książce (czerpane,

jak podaje autorka, ze zdarzeń prawdzi-

wych), mimo, że zawsze mówią bezpośred-
nio lub pośrednio o śmierci, dalekie są od

beznadziejnego smetku i pesymizmu. Dzieje|

się to dlątego, że wszędzie króluje zwycię-

stwo wiary a pogrom szatana. Kto, czytając,

M. J. Jeleńskiej, wczuwa

się w dzieje duszy jej bohaterów, kroczy z

również do budowy elektrowni dla

nych krytych deptaków itp. Równo-|

cześnie Kolmisja Zdrojowa zajmujej

się urządzenien: nowych ulic, przy-

gotowaniem ogólnego planu urbani-

stycznego dla Zdrojowiska, które

ma stać się wzorem dla innych.

Obecnie jest na ukończeniu asfalto-

wanie 1 klm. głównej arterji. Nale-

ży również podnieść żywą inicjaty-

‚ ‚ то Ю jednak Rapid odpada od za-| ma się zebrać dopiero po ferjach

całego Morszyna, długich estetycz-,wodów o puhar Europy Środkowej.| letnich.

  

Tragiczny wypadek w garbarni,
Tragiczny wypadek wydarzył sięjnem chemicznym, skutkiem czego

wczoraj w garberni przy ulicy Tar-|uległ poważnemu zatruciu się. Po-

taki 4. Jeden z rebotników, niejaki |gotowie przewiozło go w stanie

Piotr Grabowski, stracił równowagę |ciężkim do szpitala zydowskiego.
i wpadł do kotła napełnionego pły-.

wę prywatną a jej wyrazem jest O-WINNAZOKRZKSKZWNNEAKURA POZO

Smierć «Fraulein Docter».twarcie w bież sezonie 16 nowo-,
zbudowanych pensjonatów, oprócz

jeszcze nie wykończonych. |

Wśród gości widzi się wiele zna- 
| jeszcze jej ewolucje taneczne były|

„ Wilna,
; Fedorowicz.

| mowy, Podczas, gdy w roku 1929 na nimi razem ku tak wielkiej światłości. że
mroki ziemskiego zgonu nie są zdolne jej

przysłonić. Powiedzieć można o książce tej,, 1929—11,9 kg. na głowę, w roku ub.
że przez niezmiernie interesującą treść 8,61 kg, co oznecza spadek spożycia

, © 27 procent —Zbyt żelaza walcowawprowadza nas niepostrzeżenie w głębokie

| tajniki duszy człowieka niewierzącego, aby

w niej dostrzec glebokie przemiany, jakie
wywołuje w tej duszy łaska Boża. I mimo-

woli zastanawiamy się nad własną duszą.

Kto wie, dla ilu książka ta stanie się reko-

lekcjami.

Opracowanie literackie tematu pozo-
stawić można śmiało do oceny nawet naj-
bardziej wybrednemu czytelnikowi, a oka-

że się, że niema on nic do zarzucenia. Ci,

co pamiętają publikację p. t. „Djabeł zwy-
cięzca”, ze szczególną ulgą czytać będą

„Szatana zwyciężonego”.

_ becnie 3.56 kg..

)

Cena ksiąžki 2.20 zl., zamawiać naležy|

ją w Archidiecezjalnym Instytucie Akcji

katolickiej, Poznań, Plac Nowomiejski 1-a.

P. K. O. 213.673 lub
Wojciecha.

"ei

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki plakaty, bllety wizytowe

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1.TEL. 12-44,

też w księgarni św.

„miej, lat 40 (Rydza Śmigłego 17) w
| celu samobójczym rzucił się do 20-0

nych osobistości, jak ks. arc. Galla,
ks, rektora Un'w. Lubelskiego Kru-
szyńskiego, Podsekretarza Stanu
Vicem, Skarbu Dra Mikuleckiego,'

p. marszałkową Raczkiewiczową,'
dyr. Loterji Państw. z Warszawy
dra Seeligera, kilku profesorów Uni-,
wersytetu. Jest też kilka osób z

między innymi prof. dr. Z

M.N.

"Słaba frekwencja
w uzdrawiskach.
W. uzdrowiskach polskich słaba

jest w tym roku frekwencja kurac-
juszów. Takie uzdrowiska jak Cie-
chocinek, Truskawiec, Krynica i in-
ne wykazują znacznie mniejszą ilość
przyjezdnych, niż w roku minionym
Już pierwszy -ezon nie był korzyst-
ny, a obecny sezon główny zapo-
wiada się również ujemnie.

Słaba frekwencja  kuracjuszów
przypisywana jest złej pogodzie i kry
zysowi, przedewszystkiem zaś cof-
nięciu ulg kolejowych do uzdrowisk.
Zniżki kolejowe, stosowane w la-
tach poprzednich przyciągały do
uzdrowisk krajowych liczną publicz.
ność. ‘

Spadek spożycia i zbytu w Polsce.
Rocznik statystyczny Głównego

Urzędu Statystycznego przytacza
szereg cyfr ilustrujących spadek spo
życia i zbytu artykułów pierwszej
potrzeby w Poisce, jako następstwo
stale pogarszającej się sytuacji prze-
mysłu, handlu i rolnictwa, tudzież
szerokich sfer konsumentów. W po-
równaniu z rokiem 1929 zmalał w
roku ub. o 65 proc. zakup węgla dla
celów przemysłowych ; na opał do-

jednego mieszkańca wypadło 1.042
kś. spożycia węgla, w roku 1933
konsumpcja wynosiła zaledwie 375
kg. na głowę. \

Spożycie cukru wynosiło w roku

nego wynosił poprzednio 12.5 kg.
rocznie na jednego mieszkańca, 0-

czyli zaledwie 28
procent zapotrzebowania poprzed-
niego, Spożycie cementu zmniejszyło
się o przeszło 50 procent.

Konsumpcja spirytusu zmalała
z 1.57 litra na mieszkańca do 0.76
litra rocznie, czyli więcej niż o poło
wę, mimo, że sprzedaż alkoholu zo-
stałą w tym czasie znacznie rozsze-
rzoma, m. in. również na dworce ko-

 

WYPADKI

— śmierć znalazł w studni, Tra-
garz stacji osobowej Antoni Wiero-

metr. studni, mieszczącej się w tym
samym domu, Wezwana straż ognio-
wa wydobyła Wieromieja, jednakże
lekarz Pogotowia Ratunkowego
stwierdził zgon, wskutek pęknięcia
czaszki. k
— Powiesił się, W; składzie, przy-

ległym do mieszkania przy ul. Wę-
glowej 10, Izaak Minner, popełnił sa.
mobójstwo przez powieszenie się.
Minner, jak oświadczyła jego matka,

| czek, zauważył por. A, w

Z St Gallen, w Szwajcarji dono-
szą, że w jednem z tamtejszych sa-
natorjów zmarła w tych dniach w
50 roku życia najsłynniejsza szpieg-
kobieta, z pośrod szpieżów niemiec-
kich, Anna Marja Lesser, zwana

„Frdulein Doctor“,
Lesserówna, wskutek swych

przeżyć po woinie, popadła w silny
rozstrój nerwowy i wreszcie stała
się morfinistką. Działalność jej szpie
gowska sięga jeszcze 1913 r. W cza
sie tym poznała ona w Belgj; por.
Rene Austina, z którym urządzała
"częste wycieczki w okolice ośrod-
ków: fortecznych w Belgji. Pewnego
dnia podczas jednej z takich wycie-

torebce
jej szikic jednej z fortec francuskich
i powiadomił o tem swe władze.
Lesserównie udało się jednak zbiec
do Holandji,

Podczas wojny w 1916 r. Lesse-
równa wróciła z Ameryki, jako „bo-
gata Almerykanka“ do Francji
zgłosiła się jako sanitarjuszka do
francuskiego szpitala polowego.
Pewnego dnia zauważył ją znajdu-
jący się w szpitalu ciężko ranny
por. Austin, który powtórnie zaalar-
mował swe władze. Nie wierzono
mu jednalk, śdyż sądzono, że por. A.
gorączkuje. Dowiedziała się jednak

i

lejowe, Tytoniu sprzedawano w ro-
ku 1929 za zł, 23,10 rocznie na głowę
w roku ub. zaś za 14,79, co równo-

o tem Lesseršwna i czemprędze'

zbiegła przez liaję frontową na nie-

miecką stronę. Równocześnie do-

ręczyła władzom niemieckim — па)-

nowsze wiadomości o przygotowa-

niach do wiosennej ofenzywy aljanc

kiej w 1918 r., dzięki czemu sztab

niemiecki pokr:yżował plany aljanc-

kie i przygotował w marcu 1918 nie-

miecką ofenzywę.

Biaczego kotieta kupija.
12 najważniejszych powodów.

Na badaniu tajników  psychologji ko-

biecej niejeden już mędrzec „zwichnął'*

zdrowy swój rozsądek. Uznano i przyjęto

powszechnie, że kobieta ma 77 dusz, tyleż

psycholigji, a studjowanie ich to trud na-

prawdę syzytowy.

A jednak znajdują się jeszcze amato-

rzy i to wśród ludzi najpoważniejszych,

którzy, jak w tym wypadku dla celów zgo-

ia utylinarnych, usiłują dotrzeć do „dna du-

szy” kobiety. Chodzi im o zapoznanie się

z obliczem -duchowem kobiety — konsu-

mentki, kobiety, która kupuje.

Niebyle kto, bo poważny profesor uni-

wersytetu berlińskiego, postawił sibie za

zadanie ustalenie motywów psychologicz-

nych, które kierują kobietą, decydującą się

na zakup tego, czy innego towaru.

Profesor ustalić zdołał 12 najważniej-

szych powodów, które skłaniają kobietę do

kupna. Podajemy tu niektóre z nich,

2) zairapowala ją zręczna reklama о-

jakiś towar, ponieważ: $

1) widziala inną kobietę, kupującą ana-

logiczny wyrób;
2) zairapiwała ją zręczna reklama o- znaczne jest ze spadkiem konsump-

cji o 36 procent Piwa konsumowano
w roku 1929 przeciętnie 9 litrów, w
rolku ub. przypadło zaledwie 3.13

Na specjalną uwagę zasługuje
spadek spożycią drożdży, świadczy
to bowiem o zmniejszeniu spożycia
lepszego pieczywa. Przed czterema
laty konsumpcie drożdży wynosiła
0.28 kg. rocznie na głowę, ostatnio
tylko 0.21 kg., co oznacza spadek o
25 procent. W tym samym stopniu
"zmniejszyło się spożycie pieczywa.
—Konsumpcja ryżu spadła o 33 proc.
mimo, że unuchomiono łuszczarnię

becnie o 20 procent mniej, żarówek
elektrycznych o 33 procent, Zbyt
nawozów sztucznych zmniejszył się
w pow. okresie o zżórą 70 procent.

Cyiry powyższe odnoszą się do
lat 1929—1933, a w roku bież. kon-
sumpcja w dalszym ciągu wydatnie
spada, stanowiąc wymowny przy-
czynek do obecnej sytuacji gospo-
darczej w Polsce,

. MAETAŽAISOFT TITDALORĖ

Olbrzymie akwarjum
w Moskwie.

MOSKWA. (Pat). Instytut Na-
ukowych Badań Morskich opraco-
wuje obecnie projekt olbrzymiego
akwarjum, w którem znaleźć ma
pomieszczenie skoło 10.000 okazów
fauny morskiej Urządzony będzie
między innemi specjalny basen dłu-
gości 25 m. dla rekinów i delfinów.
Woda w akwarjum będzie czwora-
kiego rodzaju: 1) o składzie wody
Morza Czarnegc, 2) o składzie wody
morza kaspijskiego, 3 o' składzie wo-
dy oceanicznej i 4) woda słodka.
Obok akwarjum zbudowane będzie

litra na mieszkańca rocznie. !

ryžu w Gdyni. Mydta zužywa się о-'

 terarjum dla gadów ipłazów. od dłuższego czasu nosił się z za-
miarem samobójstwa.

 

piewająca, że taka lub inna słynna pięk-

ność, czy gwiazda kinematograficzna — u-

żywa, dajmy na to, jakiegoś kosmetyku, co

wywiera wrażenie hipnotyczne na kobiety

od lat 15-tu do 50 ciu, wierzą one bowiem,

że w używaniu przez ową, godną zazdrości

kobietę reklamowanego kosmetyku, tkwi

tajemnica jej powodzenia);

3) myśli, że inna kobieta będzie jej te-

go zazdrościć;
4) wierzy, że robi doskonały interes

zaószczędza ciężko zapracowany  $rosz

mężowski, lub własny (temi pobudkami

kierują się ocąywiście przedewszystkiem

owe idealne gospodynie, które potrafią

przebiegać tysiące ulic, zdzierając buciki,

lub, co gorsza, nie szczędząc wydatków na

auta, dla wynalezienia „tanich źródeł”,

„okazyj“, „wyprzedažy“);
5) wierzy, że nabyty przedmiot uwy-

datni jej „oryginalną“ urodę (ktėraž kobie-
ta nie ma oryginalnej urody?);

6) ...„sama dobrze nie wiem...*, „chy-

ba wolno mi mieć jakąś zachciankę, jakąś

fantazję”, — albo mówiąc słowami znanej

piosenki: „„.bo tak mi się chce” itp., itp.
Do tych wypadków, stwierdzonych

przez profesora, redakcja jednego z pism

amerykańskich dodała od siebie kilka in-

nych. SAWORAKO ААу
1) mąż jej stanowczo się temu  sprze-

ciwił;
2) jej siostra, czy przyjaciółka już to

MR

ma;

3) odradziła jej najlepsza przyjaciółko; |
4) na dokonanie tego zakupu bez-

względnie jej nie siać;

5) wszyscy to mają (w tym  nieszczę-

snym punkcie mieści się cała rozpaczliwa

racja przebojów mody, najdzikszych i czę-

sto najbrzydszych):

6) w punkcie tym pismo  zaznaczyło
krótkie słowo „ponieważ* z licznemi krop-
kami. Było to nalepszym wyrazem, bez
żadnego załamania rąk wobec tajników
niezbadanej duszy, kobiety wogóle, a ko-
biety kupującej w szczególności.

Wyliczone tu wypadki nie obejmują na-
wet minimalnej cząstki tych niezliczonych
powodów, któremi w postępowaniu swem
kieruje się kobieta о4&
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Z KRAJU.
Żniwa za pasem.

żiarno zbóż nie ucierpiało wiele i
zbiory zapowiadają się dość po-

, myślnie.

Na terenie Wileńszczyzny w cią-
gu przyszłego tygodnia mają się już
rozpocząć żniwa. Pomimo panują-
cych ostatnio zimnych deszczów,

Pomoc dla biednych.
W święciańskiem władze wydały | Na terenie pow. brasławskiego w

1600 rolnikom około 4000 klg. ziem- , ciągu ostatnich trzech miesięcy wła-
niaków, 1500 kig. zboża, około 2000 dze powiatowe oraz organa K.O.P.
klg. jęczmienia i trzy wagony róż- | wydały zgórą 5000 obiadów i prze-
nych produktów: dla najbiedniejszych |
mieszkańców powiatu.

Jeszcze w sprawie portu w Drui.
cy. Wycieczka zaznajomiła się na
miejscu ze sprawą budowy portu na
Dźwinie, Po zapoznaniu się z tere-
nem odbyła się konferencja na któ-
rej wysuwano szereg projektów co
do realizacji tego planu.

Sprawą budowy portu rzecznego
na Dźwinie podobno bardzo żywo
interesują się wiadze centralne,

szej dziatwy i ludności,

Z inicjatywy Izby Polsko - Skan-
dynawskiej w Wilnie zorganizowano
oneśdaj wycieczkę zainteresowa-
nych ster gospodarczych do Drui. W
wycieczce wzięli udział przedstawi-
ciele Dyrekcji Robót Publicznych
Urzędu Wojewódzkiego, Izby Prze
mysłowo .. Handlowej, Dyrekcji Ko-
lejowej oraz zaproszeni rzeczoznaw-

Kte obejmie teatr w Grednie?
GRODNO. (Pat). Zarząd miejski| Grodnickiemu z Warszawy. Poza

m. Grodna, opierając się na opinii| ofertą dyr. Grodnickiego oferty na
komisji teatralnej, postanowił wy-| wydzierżawienie teatru zgłosili: dyr.
dzierżawić Teatr Miejski na przy:| Szpakiewicz z Wilna, p. Opaliński z
szłysezon teatralny dyr Józefowi Łodzii „Reduta” z Warszawy.

Pioran kulisty w Kościele.
SŁONIM. (Pat). Dziś o godz. 16

uderzył piorun kulisty w kościół
parafjalny w Słonimiu. Do wnetrza
kościoła dostał się piorun po prze-
wodach elektrycznych i zniszczył
całą instalację elektryczną, uszko- nimia. Piorun kontuzionował rów-
dził boczny ołtarz św. Andrzeja oraz nież jedną kobietę.

Pożar lasu.
ŚWIĘCIANY. Wskutek zanied- pożar lasu, należącego do mieszkań-

baaia środków ostrożności podczas ców wsi Grzybiszki, įm. podbrodz-
wypalamia pasieki przez Piotra Ku- kiej. Straty wynoszą 8000 zł.
liklama, ze wsi Nasielany, powstał

Z rozpaczy
NIEŚWIEŻ. (Pat). Do Przychodni

mur i wiżę, Wskutek tego wstrząsu
wypadło około 100 szybz okien ko-
ścielnych. Ponadto uszkodzone zo-
stały aparaty telefoniczne i przewo-
dy elektryczne na przedmieściu Sło-

utopiła się.
| silnego wstrąsu nerwowego. Następ-

lekarskiej w Nieświeżu przywieziono nego dnia wyłowiono zwłoki Tyllo-
w stanie nieprzytomnym mieszkańca| wej w jeziorze nieświeskiem, tym
Nieświeża Szymona Tylla. Zrozpa-! czasem chory Szymon Tyll odzyskai
czona żona Stanisława Tyllowa, wi- przytomność i obecnie powraca już
dząc ciężko chorego męża, doznała do zdrowia,

Z POGRANICZA.
Peprawne stosunki graniczne z Litwinami:
Stosunki graniczne na pośrani-| Również na rzekach granicznych

czu polsko - litewskiem wostatnich | organa granicznej straży litewskiej

czasach uległy zasadniczej zmianie|nie zatrzymują łodzi ; tratew pol-

szło 1000 klg. chleba dla najbiedniej-|

na lepsze. Ustały wszelkie prowo-
kacje ze strony niepowołanych czyn-
ników i straży litewskiej. Nie noto-
wane są wypadki niszczenia i prze

| skich,
W kwestji bezpieczeństwa na gra

nicy i tępienia band przemytniczych
na niektórych odcinkach nastąpiło 

        

suwania wiech granicznych. porozumienie obu straży.

| ESEE 5

|

„Przygo

 

Ceny od 25 gr. Dziś najnowszy | największy
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Biała Papuga.
Twa:zy jego nie widziałem, tylko pochyloną głowę, wąskie, chude

(Przekład autoryzowany z angielskiego).

ramiona, obciągnięte surdutem i buty, wielkie buty, wystające z pomię-
dzy fałd sbrania. Wydał mi się młodszy, niż na sali jadalnej. Skóra na
karku mis: świeży wygląd, płowe włosy nie przeświecały siwizną, po-
stać była szczupła. Buty miał amerykańskie. To odkrycie tak mnie ude-
rzyło, że pochyliłem się, aby spraw dzić. Nie, naprawdę te buty były ro-
bione w Ameryce.

Gospodarz patrzył pustym wzrokiem na podwórze. Gospodyni stała
z pobożną miną, lecz jej błyszczące oczy obserwowały mnie z wyrazem.
nii to drwiny, ni złośliwości.

Ale, żarty nie żarty, pobożność nie pobożność, czułem, że mozg jej
pracuje caią parą.

Pastcr nie przestawał się modlić. Ku memu zbudowaniu, nie zapy-
tał o nic. Widział przecież, co się stało. Nie wygłosił również żadnego
religijnego napomknienia czy przestrogi. Nasunęła mi się refleksja, że mo
że nie miaż jeszcze takiego wypadku i nie wiedział, jak się zachować.

Lovichiemowie odsunęli się od trupa, ja również.
Byłem znużony. Miałem tego dosyć.
— Teraz trzeba zadzwonić po policję — rzekłem.
— [laź, Greto — rozkazał niepewnie Lovschiem. — Powiedz, co

chcesz,
‚ Tym razem usłuchała. Spojrzawszy jakby z zadowoleniem na pa-

stora odeszła. Ja i gospodarz zostaliśmy przy zabitym. Om dumał głę-
boko, ja przygotowywałem się do rozprawy z policją. Ni z tego ni z
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DZIENNIK MIDENSKI!|

cje angielskiego dziennikarze
 

o niemieckich przygotowaniach wojennych,
Na krótko przed wybuchem sen-

sacyjnych „wydarzeń w Niemczech,
na których skupiła się uwaga całego
świata, ogłoszone zostały przez
„Wickhama Stęeda w „wydawnictwie
'„Nineteenth Century and Affer"
„ (Dziewiętnaste stulecie i później) re-
'welacyjne dokumenty „stwierdzające
na podstawie autentycznych dowo-
dów, iż Nięmcy systematycznie przy
gotowują się do bakterjologicznej
wojny, tego staszliwego środka ata-
ku na nieprzyjaciół. Oto wyjątki z
artykułu Stęeda:

L. G. A.
Dokumenty, które dały Steedo-

wi materjał do tych rewelacyj są
bezsprzecznie autentyczne.
obszerna korespondencja, którą pro-
wądził tajny odział niemieckiegomi. | zgodnie ze speccjalnemi dyrektywa
nisterstwa spraw wojskowych, za-i
konspirowany dotąd najusilniej a o-
znaczony literami L. G. A. (Luftgas-
Angritf) z jedna wielką prywatną fa-
bryką aeroplanów, podlegającą o-
becnie rozkazom władz wojskowych.
Pierwszy dokument dotyczy lipca
1932 r., ostatni — września 1933 r.

Na oryginatach tych listów wid-
nieją podpisy odpowiedzialnych kie-
rowników: „na listach fabryki aero-
planów umieszczone są podpisy ge-
neralnych dyrextorów, na dokumen-
tach L. G. A. — pułkownika czynnej
służby w Niemczech, szefa sekcji,

Sekcja ministerstwa wojny, opra-
cowująca zagadnienie „ataków po-
wietrznych', komunikuje, iż uważa
za najbardziej celowe narzędzie woj.
ny powietrznej

rozpylanie jadowitych gazów
chorobowych mikrobów, przy po-
mocy sztucznego deszczu z aeropla-
nu. Metoda ta — głosi dokument jest
nad wyraz prosta i tania. Posiada po
zatem tę wielka- zaletę, że można ją
wypróbować na własnem terytorjum,
nie wzbudzając podejrzeń wśród a-
gentów wywiadowczych obcych
państw.

Dla dokonenia badań nad tą.
„bakterjologiczną” bronią niemiecki|
sztab generalny , niechcąc narażać|
na niebezpieczeństwo ludności, posił
kuje się bakterją, znaną uczonym
pod nazwą

„Micrococcus prodigiosus“,
Bakterja ta jest w porównaniu z in-
nemi dość duża, a przytem jest cał-
kowicie nieszkodliwa dla organizmu
ludzkiego. Badsnia przeprowadzone
są w ten sposób, że t. zw. kulturę mi
krokoka, rozpyla się z aeroplanów,
zaś na ziemi lokuje się płytki koń-

Jest to;

trolne. Stwierdzując po pewnyia cza-
sie na nich obe:ność bakierji, można
wyliczyć jaką przestrzeń obejmuje
rozpylanie z aesoplanu, a także wa-
runki meteorologiczne,
takiemu przedsięwzięciu.

W. liście adresowanym do lirmy czenia
lotniczej, sekcja L.G,A. prosi o uzu-' prodigiosus dokonywane
pełnienie poprzednich badań nowemi nież w Londynie, przyczem
eksperymentam:, które nazywamy

„deszczem bakierji'
Z ogioszone: przez Steeda kore-

spondencji L.G,A. wynika, iż nie-
mieccy agenci, począwszy od 1932
r, a najprawdapodobniej
dziesiejszy jeszcze, systemaiycznie
przeprowadzają próby zarażania po-

| wietrza mikrobami w stolicy Francji,
Ina placach paryskich i ulicach, a

j mi niemięckiego sztabu generalnego,
także w tunelach paryskiej kolei pod|

i ziemnej, Rezultaty tych doświad-
czeń są komunikowane sekcji L.G.A
w charakterze przygotowawczego
materjału dla przyszłej wojny.

„Proszę szczególnie dokładnie zbadać
warunki rozszerzenia mikrobu na Placu
Concorde—poleca sekcja L. G. A. swo-
jemu agentowi Nr. 9. Dzięki swemu cha:
rakterystycznemu położeniu plac ten
jest szczególnie dogodny dla ataku po-
wietrznego. Proszę zwrócić uwagę szcze
$gólną na wejścia do kolei podziemnej”,

(Widocznie rozkaz został spełniony
skruputatnie. Agent Nr, 9 i jego po-
mocnicy kilkakrotnie objechali samo
chodem ;

Plac Zgody

rozpryskując kulturę mikrobów. Od-
powiednia doza została również wla.
na do wentylacyjnej rury, która do-
starcza świeżego powietrza przecho
dzącej pod placem linji kolei pod-
ziemnej.

„Wspaniałe rezultaty — stwier-
a w swem doniesieniu agent Nr. 9

— na płytkach kontrolnych znaleź-
liśmy 4,230 kolonji micrococcus pro-
digiosus'. Działo się to 18 sierpnia
1933 roku, o godz. 2.47 po południu.
Któż domyśliłby się, jakiem jest za-
jęciem grupy turystów, objężdżają-
cych samochodem Plac Zgody i za-
chwycających się tym  najpiękniej-
szym plącem świata.

Z tego napa tu wynika, że analo-
śiczne doświadczenia były poczynio.
ne w rejonie bulwaru Pasteura
(95.778 kolonji), szkoły wojskowej,
Placu Republik, (210 kolonji). Tylko
na stacji metro „Solferino“ niedo-
prowadzono do końca badań. „Prze-

O nam“ — pisze agent Nr.
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Pestrzelony przemytnik.

po dzień|

WILNO . TROÓKI. Na granicy li- brzeskiej, został
tewskiej w okolicy strażnicy KOP.|
Gawejki, Kaziniierz Borowski,mie- į

postrzelony przez

granicę krėw.
żołnierzy podczas przemycania przez,

sprzyjające

|

 

W Metzu, Nancy, w Creuzot,
(gdzie znajdują się iabryki amuni-
cyjnej, w Koubeix, również dokona-
no podobnych doświadczeń,

W Londynie.
Począwszy od 1931 r. doświad-

z rozpylaniem micrococcus
były rów-

i tam
zwróconą zostałą najbaczniejsza u-
waga na tunele kolei podziemnej.
Raporty agentów wymienają wyniki
badań przeprowadzonych na sta-
cjach: Leicester, Square i Totten-
ham. AA
W jednym z ustępów cytowanych

przez Steeda dokumentów, sekcja L.
UG. A. pisze o przyszłej wojnie bak-
terjologicznej, iż musi ona być
biyskawicziem  narzedzieim ataku
przeciwko kióremu nieprzyjaciel nie
mógiby w żaden sposób obronić się.

Rewelacje Wickhama Sleeda, je-
dnego z najwybitniejszych publicy-
stów politycznych świata, wywołały
zrozumiałe wrażenie we Francji i w
Anglji. Ambasador niemiecki w Lon-
dynie, do którego zwrócili się azien-
karze angielscy o wyjaśnienia, о-
świadczył: ,„My o niczem nie wiemy.
niech Berlin Hėmaczy się sam“,

Że swej struny Steed oświadczył
iż najwybitniejsi rzeczoznawcy po-
twierdzili autentyczność  posiada-
nych przez niego dokumentów, Po
naradzie z wysoko postawionemi 0-
sobistościami, Steed postanowił о-
głosić narazie tylko część dokumen-
tów, zachowując najbardziej sensa-
cyjne szczegóły na wypadek, gdyby
mu z Niemiec zarzucano ich nieau-
tentyczność.

Charakterysiyczną wydaje się
również ta okoliczność, iż ogłoszone
w swoim czasie dzieło niemieckiego
profesora Banse, wyczerpująco o-
mawiające

bakterjologiczną wojnę

zostało wycofane z obiegu przez
rząd niemiecki, Steed posiada infor-
mącje, iż proiesor Banse należał do
Rady naukowej owego wydziału
Luftgas - Angriff, który już w drodze |
praktycznej przeprowadził badania
nad tym straszliwym środkiem wo-
jennym, gotowym do użycia przez
Niemcy, w razie wojny.

Tajemnica epidemji tyiusu.
Sensacyjne rewelacje Steeda sta-

ły się przedmiotem komentarzy wie-
lu dzienników. Szczególnie szeroko
pisze o nich prasa paryska.
„Tygodnik „Vandemiaire' zadaje

pytanie, czy epidemiczne wypadki
tyfusu, jakie zanotowano w Paryżu
w śrudniu 1933 r., i w styczniu 1934
r. nie były rezultatem eksperymen-
tów dokonywanych z bakcylami. Ty
godnik zwraca uwagę na niezwykły
charakter epidemji tyfusu w grudniu
1933 r., którą cechowała wielka ilość

ta — zdaniem dziennika nie mogła
, być wynikiem przypadkowych przy-
czyn.

Z drugiej strony współpracownik
„Jaurnalu” uda: się do wybitnego
bakterjologa z instytutu Pasteura,
prof. Trillata, celem zasięgnięcia o-
pinji znakomitego uczonego co do
możliwości wojny. bakterjologicznej.
Profesor Trillat uważa wojnę bak-
terjologiczną za możliwą, ale pole jej
działania jest dość ograniczone na-
skutek zależności od warunków at-
mosferycznych. Życie bakteryj uza-
leżnione jest od szeregu czynników,
a mianowicie cd ciśnienia atmosfe-
rycznego, wilgotności powietrza,
temperatury, wiatru, składu che-
micznego i t, d. Profesor Trillat
wierzy, że nauka może wynaleźć
środki ochronne.

A Bilo ZERAMŚAŻZAOOKEZKE FAKE

Tragiczny skok.
W ubiegły piątek dokonał strasz-

nego samobójstwa na terenie Huty
|Królewskiej na Śląsku urzędnik
Ernest Stanek.

W, oczach swego ojca i kilku ro-
botników, rzucił się samobójca do
basenu z roztopionem żelazem z
krzykiem: „Dowidzenia!''

Mimo natychmiastowego
ku wydobyto z basenu
zwęglone szczątki!

Trągiczne to samobójstwo wywo-
łało wśród pracowników okropne
wrażenie,

ty w body jałmużalce „„taiasa"
uż zaopalszyłeś się?

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Sytuacja na

giełdach walutowych nie wykazuje
w dniu dzisiejszym poważniejszych
zmian. Dewiza na Berlin oscyluje
koło dotychczasowego kursu i noto-
wana była w Wanszawie 203,50 wo-
bec 203 w piątek; w Zurychu 117.80
wobec 117,70 w sobotę, w Paryżu
przy dzisiejszem otwarciu 579 wobec
580 przy sobotaiem zamknięciu. Z
innych dewiz lekkie osłabienie wy-
,kazał Londyn, natomiast Medjolan
nieznacznie się wzmocnił,

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
i LNIARSKA

w Wilnie z dnia 9 lipca 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno,
Ceny tranzakcyjne: Żyto II stan-

dart — 13.40. Mąka pszenna gat. I C
— 33,50. Mąka żytnia 55 proc. — 23.
Mąka żytnia 65 proc. — 19. Mąka
żytnia sitkowa i razowa 17.
Ceny orjentacyjne: Żyto I standart

13.50—14. Pszenica zbierana 18 —
20. Jęczmień na kaszę zbierany 15—
16. Owies standartowy 15 — 16.
Otręby żytnie 9.50 — 10. Otręby
pszenne miałkie 11—11.50. Len —
bez zmian,

ratun-
jedynie

 

  
«DZIESIĄTYKOCHANEK»

ЕЙп był wyświetlany w największych stollcach świata z niebywałem powodzeniem.
A And a Nie zważejąc na olbrzymie koszty sprowadzenia tego
nny 3 r . filmu ceny nie pedwyźszcne.

LIPIE£ | SŁOWIKI.
Grzybowska | Trlo Grey), „Taniec piratów*—Duet Ron-Valt, „Lopek ma głes* monclog!, „Ро-
stój cyganów", „CHAPLIN*—parodja W. Ron-Valt. Wesoła aktówka p. t. „Słowiki”*, „Bobranoe-
daj buzi na noc"—finał w wykonaniu csłego zespołu.

PREMJERA Ne zważając na sezon letai wyświetlamy wielki emocjonujący filmPO gin

da o Północy”
w rol. głów. królowa wszystkich konkursów piękności w Ameryce LORETTA YQUX6 I RICARBO

: Cany od 15 gr. Nad pregram: Atrakoje.

Nad program: Najnowsze ztrakcje dźwiękowe. Ceny od 25 groszy.

wieczorowe od 35

«CAŁĄ PARĄ NAPRZOD>.
«KOCHANKA z KABARETU >.

 

szkaniec wsi Rataliszki, gm. pod-

 

Program: „Lilje” (groteska-J

TEZ

rujące plosenki.
WakikaBE).

Udział”|blorą: Nowezaangażowany
duet baletowy

W ról. gł. ponętna

   
  

dając do stołu, bierze
nóż
starannie w sarwetkę.

Wąsowicz — Pod-
Nina Fedorówna, $tinisław Gozdawa Gołębiowski, Marta Poplelewska I m erlicz.| ItOkle

   SGŁOSZANIA
do DZIENNIKA Wi-
LEŃSKIĘGO oraz do
wszystkieh pism bar
dzo tanio załatwia

 

Czyste nakrycie.

Pan Kropka jest na
proszonym obledzie. Sia-

I widelec | wyciera

— Co pan robi? —obu-
rza się gospodyni=Prze-
cie joke są czyściu

preytem b:u-
dzi pan serwet:ę.

wypadków śmiertelnych,

KOSZE IDKN SKKENN о ЫОЕВЕС OKOŃ (EDYTAWORAAPR WODYTERSZOWAGSCJ100000060)

| ZGUBY |
SNSOKEKO TOTO
 

  Wysokle wyl о-
dzenie etrzyma uczc!-
wy znalazca za о4-
niesienie pod zdre-
zem ul. Litewska 7
m. 4 (Zwlerzyniee)
mę-xlego sygaetu her-
bowego, zgubionego
w niedzielę 7-go b.
m. więęzerem.

Pociecha.

Małżeńskie nieperozu
mienie. Zona przemawia:

— Jesteś niezneśny.
Do grobu mnie wpędzasz
Pamiętaj, ż: takiej dru-
gle] żeny jak je, ie
znajdziesz,

— Doskonale. Przynaj-
mniej te mnie pociesza

  

Epidemja

 

"Kūpno !
Sprzedaž

PLAC
duży, budowlany  ro-
sprzedania. Krzywe Koło
Nr. 3 833—2

 

Bem drewniany w do-
brym anie do sprze-
danta. Bobrujska Nr. 10
т 5. 832

UENUEUS ES ALTRIRSS

Trudność.

W zacisznej alejce par-
ku Paderewskiego sie”
dzi młodzieniec i panna.
Młodzieniec wzdycha |

m.ówi:
— © jakże chciełbym

paść teraz przed panią
na kolana | wyznać jej
mcją miłość. Niestety,
beję się.
— Czego?
— Zeby mi spodnie

nie pękły, bo mam c'a-
sne.

  

pa
L!pokoje

POKÓJ

z osobnem wejściem u-
meblowany do wynaję-
cia Portowa 19 m. 11

śr.2

Poszukują mieszkania
pzrierowego 0 16-u do
20 pokol=—z о; гойет —
mogą być dwa pełączo-
ne | w estateazności na
Ilem pietrze Oferty pro-
szę składać w Redakcji
„Dz'ennika”,

  

Pokój z niekrępującem
wejśriem, (może być z
pościele) wyzodnie ume-
bowany do wynajęcia
Oflarna 4—1 tel 14 i8do
11 rano I między 4 tą a
5tą p. p. 834

go. Ledwie go pozna-
łem, tak utył.
— Ce pan tak utył?
— Bo jem dziesięć о-

biadów dziennie, -
— Dlaczego?
— Doktór mi pozwor

lił pić wódkę, tylka dwa
kieliszki przed obiadem.

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska
we zgłoszenie zew
wiek pracy lub zatru-
dnienie, chocieżby cza-
sowego w Wilnie i na
prowincji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia pr: yjmuje
Rd- icistracja „Dzienni-
ka Wileńskiago”. gr.
—

Młodaintel gentna pan-
na poszukuje posady do
dzieci lub do «horych
Jako pielęgniarka Posla:. -
da referencje  Zgodzi .
się na wyjazd—skromne —

   Charlotta Ander
EBRTEREKWAIT 02,

owego ogarnęło mnie przemożne zmęczenie. Musiałem mieć zeznanie w
pogotowiu, ale takie żeby s'ę nie zaplątać późnłej na sądzie. Jak było |
wobec tego wytłumaczyć zejście do hallu? Jak mogłem o tem powie-
dzieć, nie wspominając o Sue?

Wyjrzałecu na podwórze, pełne roztańczonych cieni. Gdyby wiatr
ustał, łatwiejbym zebrał myśl: Ale on nietylko nie ustawał, ale szturmo-
wał do starych murów z «oraz dzikszą furją. Cienie szalały, światło w bra-
mie kołysaio się pośpiesznie. W] pewnej chwili wahnęło tak szeroko, że
niepewny blass padł na okna po przeciwległej stronie podwórza. Jedna
okiennica yla otwarta. Przez szybę patrzyła na nas biała twarz. Głąb
pokoju byia ciemna, tak że musieliśmy być dla tych ciekawych oczu bar-
dzo widoczni. Blada twarz mignęła mi bardzo wyraziście. Była nietylko
blada, ale zapadnięta i jakaś dzika. Czuło się, że obserwacja idzie o
lepsze z irwogą o coś strasznego, może © samo życie.

Była to iwarz młodej kobiety, z włosami rozdzielonemi na środku
czoła i przycięteimni modą średniowiecznych paziów.

ROZDZIAŁ IV.

Sue Tally! Ona! Nie ona. Ona. Ona.
Powu iziałem sobie, że się omyliłem Powiedziałem sobie, że w tak

krótkim mgnieniu n.e mogłem jej poznać. Powiedziałem sobie, ze nie
mogłbym nawet przysiąc, že io była kobieca twarz tak mi błyskawicz-
nie mignęł: i tak mętnie. Aie nie mogłem oderwać oczu od czarnych,
błyszczących szyb, Nie mogłem opędzić się uporczywemu przeświadcze-
niu, że to była Sally.

Ježei to nawet była ona, to przecież błyskawica światła mogła
nadać jej twarzy upiorny wyraz, Każda twarz mogłaby się wydać zmie-
niona w takim świetle.

Nag'e spostrzegłem, że lLovschiem otrząsnął się z osłupienia i pa-

  

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, —

 

Drukarnia A.Zwierzyńskiego, Wiln  

AŻAAAAAAAGKAAARAKAAAAEŁA

|

 

  Sumie nny pacjent.

Spotykam Popijalsk'e-  wymaganie Sw. Michal-
ski 6-5, gr2

trzy w ki>.unku mego wzroku, a na jego Uustej twarzy maluje się ostry”
niepokój, Wydało mi si, że wgłębiając się w ponury problem mordu,
oczył jakis ważny,

prze-
bardzo naglący szczególik. Rzeczywiście coś go mit-

siało tknąć, bo rzekł do mnie szybko, łapiąc oddech:
— Muszę iść. Ważna sprawa..

i pastor możecie zostać z... z..

ciwko? Jaki numer?
Spuścił oczy, ale widziałem,

śwałtownie.
— Ten naprzeciwko? Pokój...

czwarty albo piąty. Dlaczego?
A wię” nie dziewiętnasty.
— Niezajęty?
— Me — odpowiedział bez
— W tej chwili widziałem w
—Nie, nie. Musiał

żył usta. — Chyba, że
kto ze służby.

„ Greta może mnie potrzebować. Pan
n i — wskazal oczami na trupa.

— Czekaj pan. Co to za pokój, ten z otwartą okiennicą naprze-

że moje pytanie obeszło go bardzo

numer pokoju? Pewnie trzydziesty

najmniejszego wahania.
oknie twarz,

się pan omylić. Tam nikt nie mieszka. — Zwil-
kto przypadkiem wszedł. Może pani Byng, może.

— Widziałem napewno czyjąś twarz.
„Na te słowa jakby lekko odetchnął, poczem szepnąwszy coś pasto-rowi, który ani się nie obejrzał, ani nie odpowiedział, odszedł chwiej-nym krokiem

coś powiedział, Ten ostatni musiał
żegnał się przy ciele, ale nie zapytał
niespokojnie i strzeląły po wszystkich

Powiedział urywanym głosem,
kazała zostać z nami,

; (d.

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ,

„Na końcu pasażu zet kną się z pontjerem któremu również
już wiedzieć o morderstwie, bo prze-

o nic. Tylko oczy błyszczały mu
kątach.

że pani prosi pana do siebie, a jemu

c. n.)

a;

 
 


