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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44, Redakcja otwarta od 1
20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi      

Stynny STANIEWSKICH
warszawski CYR Oddział I-szy (główny)

Od czwartku 12 lipca codziennie godzina 8.15 wiecz. w sobotę i niedzielę o godz. 4.15 i 8.15 wiecz.
Najmądrzejsze słonie, oraz tresowane zwierzęta wszelkiego rodzaju.

NAJZNAKOMITSZE ATRAKCJE CAŁEGO ŚWIATA.
Przy cyrku otwarty ZWIERZYNIEC.

Frtyści wszystkich narodów.
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3 Eiek nio RAASINTRACENTRALNA KAS T
sua SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

a———————uu Skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasia my
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

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

98609690©0©08000300900080Q0

na dwa lata,
(Telefonem od własnego korespoudenta.)

WARSZAWA. Dziś lub jutro ma się ukazać rozporządzenie P. Pre-

dzenie to, wprowadzając reorganizację samorządu miejskiego, przedłuży
termin wyborów o dwa lata.

Dekret zawierać będzie nowy statut samorządu Warszawy. Do War-

Najpowaźniejszą spółdzielczą iastytncją bankową w Polsce jest

[ |||| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

e wytwórgęów—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

1 sprawie pubilcznej.

zydenta w sprawie wyborów do rady miejskiej w Warszawie. Rozporzą-

szawy przyłączonych będzie 5 powiatów. Prezydent Warszawy będzie
'jednocześnie starostą.

Nowe wybory w Łodzi.
TTelelonem od własnego korespondenta. |

WARSZAWA. Donoszą z Łodzi, że rozeszły się pogłoski o rzeko-
mem rozstrzygnięciu przez wojewodę łódzkiego złożonych w swoim cza-
sie protestów przeciwko wyborom do rady miejskiej w Łodzi.

Sanacja i żydzi zakwestjonowali w swoim czasie wybory we wszyst-
kich 10 okręgach. Wojewoda łódzki powołał specjalną komisję dla zba-
dania protestów. Na podstawie opinji tej komisji podobno wojewoda
wydał decyzję co do unieważnienia wyborów w okręgach 1-ym, 8-ym
i 9-ym. Byłyby więc zarządzone ponowne wybory w tych okręgach

Rozwiązanie Obozu
Narodowo -Radykalnego.
I[elefonem od własnego Korespondenta.)

WARSZAWA. Stanowisko grodzkie Warszawa - Sródmieście oraz
starostwo grodzkie w Poznaniu wydały zarządzenia, rozwiązujące Obóz
Narodowo-Radykalny. Decyzja o rozwiązaniu powołuje się między innemi
na wykroczenia członków O. N. R., kolidujące z kodeksem karnym, na
wywoływanie zajść, jak naprz. w dniu 29 maja na Woli w Warszawie,
kiedy te doszło do strzelaniny i t. p.

Jak wiadomo Obóz Nar.-Rad: powstał z secesji części młodzieży
ze Stronnictwa Narodowego w dm. 14 kwietnia r. b. Organ tej grupy
tygodnik „Sztafeta” w maju przekształcony został na dziennik, a w po-
łowie czerwca był zawieszony przez władze.

Wydawcą „Sztafety' był Zygmunt Bziarmaga, przebywający obecnie
w obozie izolacyjnym, redaktorem zaś—jak pisze prasa sanacyjna—ukry-
wający się przed policją Jan Mosdorf.

Telefon Redakcji,

Administracja czynnaw dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.
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Wyniki konferencji bałtyckiejwKownie. , 202; 29: „Times“ twier-|

zagranicą 8 zł.

ry obejmowałby Włochy, Turcję,
| dzi, że w czasie wczorajszych roz-|Grecję i państwa bałkańskie, Sygna-, rozmowy

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

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

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

Z ANTE аНр POOEONO SSESI OSA ROTOR

Projekty dwóch paktów:
Wschodniego i Morza Śródziemnego.
SPRAWA DWÓCH PAKTÓW.

Ogłoszenia
Terminy

 

' ANGIELSKI KOMUNIKAT
| URZĘDOWY.
| LONDYN. (Pat), Dzisiejsze ranne

angielsko . francuskie
RYGA. (Pat). Delegat rządu ło- mów popołudniowych przedstawi- tarjusze obu *ych paktów wraz z| trwały 2 i pół godziny. Foreign Offi-

tewskiego na konierencję przedsta” ciele Francji i Wielkiej Brytanii о-, sygnatarjuszami paktu  lokarneń: |ce wydało następujący komunikat.
wicieli państw bałtyckichw Kownie mawiali szczegółowo projekt 2-ch skiego podpisaliby ten pakt i Rosja|Przyjacielskie rozmowy angielsko-

| Muniers w rozmowie z przedstawi- pakktów, a mianowicie: 1) paktu do- w ten sposób przystąpiłaby do paktu! francuskie, które ukończono dziś
' cielami prasy ryskiej oświadczył, że tyczącego Wschodniej Europy, który
memorandum litewskie z 25/4 powi 'obejmowałby Niemcy, Polskę, Cze-

| tały z sympatją zarówno Łotwa jak i chosłowację i 3 państwa bałtyckie

| Estonja. Oba te państwa, po rozwa- oraz Rosję Sowiecką i 2) paktu, do-
| ženiu sytuacji, postanowily ustosun- tyczącego Morza Śródziemnego, któ

kować się pozytywnie do kroku li-|
tewsikiego. Prowadzone pomiędzy|
3 państwami pertraktacje wykazały,į
że uczynienie z Litwy bezpośrednie-|
go uczestnika sojuszu łotewsko-
estońskiego nie jest tak łatwe, nie-, "ee у y 2
mniej dzięki uczynionym wysiłkom „Sžkaniu, gdzie odbyli konferencję,
znaleziono formułę zobowiązań, któ-, POCZEm o godz. 10,30 min.Barthou
ra w rzeczywistości jednoczy poro-| W towarzystwie ambasadora Corbi-
zumienie trzech państw z układem 18 ! Legera, sekretarza generalnego
łotewsko . estońskim. Trzeba było Ministerstwa spraw zagr., udał się
jednak uzupełnić ten projekt odręb-|doForeignOfłice, „dokąd wkrótce

nym punktem precyzującym kwestje: PrZYDY? min. Pietri, celem r
có do których pomiędzy sojusznika-| "Mowania rozmów z sir Johnem Si-

mi istniała już dawniej jednomyśl-
ność. W tych ;unktach konferencja
nie napotkała *rudności, Rozszerze-|
nie stery wspłpracy na Litwę wpro-
wadziło również do dyskusji kwestje |
będące w istocie sprawą jednego

państwa. Odnośnie tego rodzaju spe-
суйсгпусЬ zagadnień, należy szukać
dróg prowadzących do ich uzgodnie-
nia z ustaleniem zasady współpracy.
Kwestja ta spowodowała ogólną
wymianę zdań, przyczem obie strony
(t. zn, Litwa z iednej strony a Łotwa
1 Estonja z drugiej strony) opracowa.
ły kilka projextów, zmierzających
do znalezienia odpowiedniej formu
ły jurydycznej LR

LONDYN. (Pat). Dziś rano mini-
ster Barthou i Massigli odwiedzili
Hendersona w iego prywatnem mie-/

nych znacznie rozszerzył

nych. Minister Barthou odbył wczo-
taż wieczorem podczas przyjęcia w,
ambasadzie francuskiej przyjacielską
rozmowę z ambasadorem Grandim.

 

LONDYN. (Pet). Dziś o godz. 16.30
irancuski minister spraw zagranicz-,
nych Barthou wyjechał do Paryża : 

ET   

Min. Michałowski o wynikach
śledztwa

w Sprawie zamordowania min. Pierackiego.
WARSZAWA. (Pat). Dzisiejsza wybuchowych. Ekspertyza stwier-i

„Gazeta roiska”* zamieszcza wywiad aziia ponau wszelką wątpliwość, Ze,

z manisterm sprawiediiwości micha- | bomoa upuszczona przez mordercę |

iowskim w sprawie wyników Sledz- ! wykonańa zostaja we wspomnianem |

twa i rezultaców pościgu za R| iaporatorjum. Przy wykryciu zaś te-;
cą ś. p. ministra Bronisiawa Pie-: go laboratorjum zostali aresztowani
iackiego. W chwili obecnej, rozpo- | wiasciciei i kierownik laboratorjum°
czął min., stan rzeczy jest taki, że! oraz osobnik pelniący iunkcjełączni |
możemy bez przeszkody dladal- | ka pomiędzy poszczegolnymi człon-
szych prac pościgu udzielić iniorma-' kami oraz z władzami organizacji a

cyj © dotychczasowym wyniku śle- 1 jaboratorjum. W ten sposób okazało

 

lokarneńskiego. Francja byłaby $śwa
rantką pokoju Europy tak na Wscho
dzie, jak i na Morzu Śródziemnem.

Zagadnienia

ZAGADNIENIA OBRONY i BEZPIECZEŃSTWA
monem i Edenem. Przedtem Leger
odbył preliminarne rozmowy z Ro-
bertem Sancipetrem. Zdaje się, że
dzisiejsze rozmowy ranne dotyczyły
specjalnie spraw związanych z za-
gadnieniem obrony i bezpieczeń-
stwa, za$warantowanego przez pro-
jekty wzajemnej pomocy. Dziś o
godz. 13-ej Baldwin wydał śniadanie
na cześć ministrów francuskich.
Barthou

BARTHOU ROZSZERZYŁ SWĄ MISJĘ.
LONDYN. (Pat). Agencja Reutera w której poruszył

przypuszcza, że minister Barthou od, Dziś rano Barthou omówił z Hen- gandy

czasu rozpoczęcia rozmówoficjal- dersonem środki ożywienia konfe- berlińskiem przemówienie pod tytu-

zakres| rencji rozbrojeniowej. Istnieją pewne łem ,30-ty czerwca w oświetleniu

swej misji w rozmowach  półoficjal-| dane, które pozwalają przypuszczać, zasranicy”. Minister zwracając się

sprawy morskie.

że zagadnienie rozbrojenia  po-
wietrznego, którem Barthouw żywo
się interesuje, będzie przedmiotem

rozmów. -

BARTHOU OPUSCIŁ LONDYN.
żegnany na dworcu przez Edena i
Vansittarta, z którymi gość trancuski

prowadził serdeczną rozmowę. Mini-

ster Barthou, jak podaje agencja
Reutera, oświadczył dziennikarzom,

że jest bardzo zadowolony zrozmów

przeprowadzonych z ministrem Si-
monem oraz innymi brytyjskimi mę-

żami stanu, dodając, że czuje się bar-

dzo szczęśliwy, że odwiedził Londyn

a nadewszystko cieszy się z tej atmo

stery dobrej woli, jaka panowała w

poszczególnych sprawach a w szcze”

śólności w omawianiu spraw angiel

sko - francuskich. Rozmowy te

stwierdzają, że między Anglją a

Francją panuje zgodny pogląd co do
ogólnej sytuacj; europejskiej,

dztwa, Nie pozostaio ono bezowoc-
ne, Przeciwnie, mogę zapewnić, że
nie ujdzie on bezkacuie, Pomimo, że
mordercy udało się zbiec przed po-
ścigiem doraźnym, w rękach władz

Nowy kurator krakowski.
Е tTelefonem od własnegu korespondent»]

WARSZAWA. Wice-minister p. Kazimierz Pieracki ma być miano-
wany od jesieni kuratorem okręgu szkolnego krakowskiego.

Śniadanie dla księcia Kavyi.
WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz

13,30 Prezydent Rzplitej z małżonka
podejmował na zamku JCM. ks
Kaya i jego maiżonkę, (W; śniadaniu
wzięli udział premjer Kozłowski, mi.
nistrowie Wacław Jędrzejewicz,

 dalszego postępowania. Był to ka-
| pełusz i gazeta. upuszczone przez

Fioyar .- -„Rešeknikės. wicemiajntej, mordercę w czasie ucieczki na ulicy

spraw zagr. Szembek, wiceminister byydia mens =.
komunikacji Bokkowskiz małżonką, py „ciocowej Comu ar.» przy u.
Sa; MIG małżocka toe Okólnik, zeznania osób, które wi-

osobistości z wojskowości oraz pol-. Žaspociske wybnekowy pozostawiony
skie i apomadej dygłówaaji „w czasie ucieczki, W pierwszej chwi

° į * „li śledztwo rozporżądzało, jako nie-

Bilans handlewy Polski. p”podstawą: Z że
| zbrodnia wyjść musiała ze ściśle zor-

'WARSZAWA, (Pat). Bilans han: kszył się o 3.125 tys: zł., a przywóz ganizowanego srodowiska. Wskazy-
dlu zagranicznego Rzplitej i wolnego zwiększył się.o 309'tys. Saldo do-. wał na to przebieg zamachu, jego

miasta Gdańsk: wedle tymczaso- | datnie' wzrosło 2.816 tys. zł. (W planowa i precyzyjna organizacja,
wych obliczeń głównego urzędu sta- czerwcu r. ub, ogólna liczba handlu jak też zachowanie się zbrodniarza i
tystycznego przedstawia sięw czer- zagranicznego była” następująca (w okoliczności ucieczki, W' pierwszej
wcu r. b. następująco: przywóz| miljonach zł.): imiport 68,6, eksport iazie śledztwo nie ograniczyło się do
202.784 t., wartości zł. 66.503 tys| 77,7, Dodatnie sałdo 9,1. W. ten spo- jednego wyłącznie kierunku, lecz
Wywóz 1.154,996 t., wartości zł. |sób w czerwcu r. b, wporównaniu z poszło drogą  skrupulatnego spraw-
81.157 tys, Saldo dodatnie w czerw-|czerwcem'ub, r przywóz spadł, na-' dzenia wszystkich rozporządzalnych
cu wynosi więc zł 14,654 tys. W. po-| tomiast "wywóz i dodatnie saldo poszlak, prowadzących w kierunku
równaniu do maja r. b. wywóz zwię|wzrosły, , nielegalnych organizacyj, które mo-

) „b. : г „£lyby byč brane pod uwagę. W

Co jest blužnierstwem O EE
ardką z niebiesko - żółtej wstąż-

Mystępek  blužnierstw  apolega rozerwalnie połączone. | ki, identyczną ze sprzedawanemi na
IW, konkretnym wypadku ktoś fundusz bojowy UON, władze sądo-

dej religii, stojącej na stanowisku; wyraził się, że tylko głupi wierzy w wo - śledcze zajęłysię pewnym iak-
deistycznem. Pod takie pojęcia z| Boga, że Boga niema, bo Bóg umarł tem, który zdarzył się na terenie
punktu widzenia K K. podpadaja | Sąd. Najwyższy dopatruje się w ta- Krakowa w nocy z 13 na 14 czerwca
wszelkie wypowiedzenia lub gesty, kiem powiedzeniu obrazy uczuć re- r. b, a więc bezpośrednio przed

przez które sprawca narusza cześć| ligijnych innych osób. Przez przypi- zbrodnią, Została tam mianowicie
należną Bogu. sanie Bogu sprzecznej z Jego poję- przeprowadzona likwidacja referatu
Pozatem, jak orzekł Sąd Najwyż+| ciem śmiertelnei natury, oskarżony bojoweśe i propagandowego egzeku-

szy, bluźnierstwem jest odmówienie| obraził jeden z zasadniczych dożma- tywy UON, które ujawniła istnienie
Bogu właściwości, które, według za-| tów. każdej religii. laboratorjum wraz ze wszystkiemi
sad religii, są z pojęciem Boga nie-| elementami do robienia pocisków

znałazł 'się szereg przedmiotów 1'
poszlak, które stały się podstawą do,

się, że w rękach władz znajdują się URLOP NAR. . SOCJALISTÓW.

2 osoby, których wspólnictwo ze| 5
9 : s w STAHLHELMIE.

zbrodnią jest niewątpliwe. Oczywi-, BERLIN, (Pat). Narodowo - socja-
stem się też staio, z jakiego Środo- .. t lužo loto (owsa BEAM

| wiska wyszedł zbrodniarz Oraz de- 70733 MST >: :
Wy -'helmu podobnie jak oddziały sztur-

mowe, otrzymają urlop od dnia 9cyzja morderstwa, Niesiabnąca o

Aariakntienks Akos Alipca do dnia 18 sierpnia r, b. We-
trwająca przez ten czas,dostarczyła dług rozkazu dowództwa w czasie

czorem, iniormacji o pewnym osobni '
ku, którego rysopis i pewne inne' niEtwwwydi ofi BER2 : г © wyda zarządzenie, zabrania

PE eis GEGŁ jące członkom związku noszenia od

$ „1 dnia 1si ia r b. dawnych odznak
z zamachem w Warszawie, Osobnikpaai anga avaliės *
wsiadł na okręt w Gdańsku i udał| ‚
się do jednego z portów niemieckich, | ODWOŁANIEAL ;
Wszczęte natychmiast w ciągu nocy| BERLIN. (Pat): zęcy ia
starania władz sądowych doprowa-| wehry wydał zasządzenie, mocą E
dzily do zatrzymania tegoosobnika | EŚ0 „przewidziane „ma jesieni r. b

na terytorjum niemieckiem rankiem | wielkie manewrypoł
19/6 i dostawienia go do Warszawy.|czenia oddziałów nie odbędą cię ze
Minister podkreślił w temmiejscu | WE 2Pa jaka nawiedziła

lojalną i sprawn oc władz nię- | obszar całej Rzeszy.

mieckich. W ruoIkoko śledztwa BADANIE PAPENA W POLICJI.
zostało ustalone, že przytrzymany| LONDYN. (Pat). Agencja Reutera

osobnik jest znanym bojowcem w. donosi, że wicekanclerz von Papen

Ukraińskiej Organizacji )
Ustalono ież zupełnie ścisłe iakty | rem rozkaz. udania śię do kwatery
świadczące o bezpośrednim udziale | głównej tajnej policji, gdzie poddano
tego osobnika w organizowaniu a MLB A
najprawdopodobniej i w dokonaniu | szym von Papen znajduje się u siebie

morderstwa.

 

nych.

UCIECZKA HAMMERSTEINA,
BERLIN. (Pat). Były szef do-

ster oświadczył, znajduje on się !
granicami Rzplitej. Nie rezygnujemy,'
rzecz prosta, z dalszych usiłowań|

zbiegł z Niemiec i przebywa w Cze-
chosłowacji.

że w tej chwili niema na to wielkich
nadziei, W końcu zaznaczył minister
że śledztwo powierzone zostało sę*|
dziemu apelacyjnemu do spraw wy-.
jatkowego znaczenia Wituńskiemu,| BERLIN, (Pat), Wiadomość o
które prowadzi pod nadzorem pro-| zwołaniu Reichstagu potwierdza się.
kuratora sądu apelacyjnego w War. Oficjalny komunikat niemieckiego
szawie, Rudnickiego. biura iniormacyjnego brzmi: Reichs-

ujęcia go, muszę stwierdzićjednak, wództwa Reichswehry Hammerstein |

władzom sądowym 18/6, późnym wie uilopu obowiązuje ogólny zakaz no-|

„szenia mundurów związku. Kierow |

Nacjonal. | otrzymał wczoraj późnym wieczo-|

go ścistemu badaniu, W! dniu dzisiej-

W sprawie realizacji | W domu. Rezydencja jego strzeżona|
pościgu za samym mordercą, p. mini. | jest przez członków sztafet ochron-|

| rano w Foreign Office, dały możność
| obu rządom ocenić odnośne punkty

jwidzenia w sprawach poruszanych
(w czasie dyskusji. Sprawy te doty-
|czyły propozycyj francuskich od-
| nośnie dodatkowych środków wza-
' jemnej pomocy w Europie wschod-
i niej, jak również przyszłości konfe-
"rencji morskiej, jaka ma się odbyć w
r. 35. W związku z ostatnią sprawą
НЕО : ы

min. Pietri przedłuży swój pobyt w
, Londynie o kilka dni, W rannych roz
mowach w Foreign Office wziął

| udział min. Pietri i pierwszy lord
' admiralicji Eyres Monsell. Data na-
stępnej dyskusji w sprawach mor-

„skich nie jest jeszcze oznaczona.

Goebbels o informacjach prasy 2a-
granicznej:

BERLIN. (Pat). Minister propa-
Goebbe!s wygłosił w radjo

 

do społeczeństwa niemieckiego i za-

granicy wystąpi: w bardzo ostrych

przeciwko informacjom większości

korespondentów zagranicznych oraz

komentarzom dzienników zagranicz-

nych, nazywając je złośliwem podju-
dzaniem i histerycznem  oszczer-

stwem. Kamparję, mówił minister,

jaką obecnie podjęto, porównać

można jedynie z propagandą grozy
prowadzonej w czasie wojny przeciw

ko Niemcom. ?. a
Minister zaprotestował w

imieniu narodu niemieckiego prze-

ciwko kłamliwej akcji informacyjnej

o wypadkach w Niemczech i oświad

czył z naciskierń, że rząd niemiecki
nie będzie tolerować dalej w Niem-
czech korespondentów  zagranicz-

nych, rozpowszechniających o Niem

czech iałszywe iniormacje, » 
fa. krwawych wypadkach w Mientzeh.

TAJEMNICZY WYPADEK W. PO-
ŁUDNIOWYCH NIEMCZECH.
LONDYN. (Pat). O tajemniczym

wypadisu samolotowym jaki wyda-
rzył się w ubiegły piątek w południo
wych Niemczech, o czem dotych-
czas nie podawano do wiadomości,
ugencja Keutera dowiaduje się, że

w wypadku zginęło 7 osób. Przyczy-
|na wypadku dotychczas nie została”
wyjaśniona. Wszyscy robotnicy, któ*
rzy mieli jakąkolwiek styczność z
aparatami, zostali aresztowani, Cu-
dzoziemcy i leinicy w okręgu, gdzie
wydarzył się wypadek, są przedmio-
tem, ścisłej obserwacji ze strony po-
licji. We Fridrichshafen i południo-
wej Badenji wystawiono straż, skła-
dającą się z żołnierzy oddziałów
szturmowych. Policja zaaresztowała
około 70 komunistów.

OŚWIADCZENIE HITLERA
W. REICHSTAGU.

BERLIN. (Pat). Reichstag zbierze
się w piątek dnia 13 b, m, Na posie
dzeniu tem, jak słychać, kanclerz
Hitler złożyć ma deklarację w spra-
wie wydarzeń 30/6 i 1 b. m. Oświad-
czenie kanclerza, wedle przypu- 
|pozatem ponowne zapewnienie o
pokojowym charakterze polityki nie

, mieckiej. 2

ODEBRANIE DEBITU „DAILY
EXPRESSOWI*.

BERLIN. (Pat). Dziennikowi an-
gielskiemu „Daily Express“ odebra-
no debit w Niemczecis m.

 
Reichstag zwołany)na 13 lipca.

tek 13 b.mta$ zwołany został na
0 godz. 20-ej, Jako jedyny punktpo-
rządku obrad przewidzianejestzło--
żenie deklaracji przez rząd Rzeszy.

'zczeń kół berlińskich, zawierać ma



       

(Osrddpogtosek
Na zebraniu działaczów B. B. w

Warszzwie, o którem już parokrot-
nie wspominaliśmy, premier p. Ko-
złowski wygłosił mowę, która po:

dobno miała być następnie podana
w: prasie. Nie doszło jednak do tego

Z jakich powodów, niewiadomo.

Przedostało się jedynie przez prase

sanacyjną zaledwie parę zdań, zbyt

ogólnikowych, by można było z nich

sądzić o treści całego przemówienia

Tymczasem należy się też coś

społeczeństwu, nietylko działaczon*

B. B. Kiedy p. Kozłowski obejmował
stanowisko premjera, mówiono wie-

le o jego naradach, konferencjach

przygotowaniach do programu akcj:

odnowionego rządu. Sądzić trzeba,

iż coś z tego przedostało się do wia-

domości kierowników grup regjonal
nych B, B,

Nic tedy dziwnego, że prasa snu-
je rozmaite domysły. Zawszeć to

ciekawie a i pożytecznie jest wie-

dzieć, co rząd zamierza robić. Inte-

resuje się tem nietylko społeczeń-

stwo polskie, ale i żydzi,

(Oto korespondent warszawski
krakowskiego żydowskiego „Nowe:
go Dziennika” podaje garść szczegė
łów o tem, co p. premjer mówił na

owej naradzie. Podobno premjer wy-
głosił program, który miał być ogło-
szony, ale gdzi2$ utknął po drodze z

powodów bliżej niewiadomych. Tym-
czasem: krążyły pogłoski, że mowa

zawierała radykalne zwroty, że w

sprawie rolnej mówiono nawet o wy

właszczeniu bez odszkodowania.
P. premjer Kozłowski kładł po-

dobno szczególny nacisk na rozwią-

zanie zagadnienia reformy rolnej.

Mówiło zwróceniu się twarzą do

wsi, o tak zwanej „smyczce sde-

rewniej”, o konieczność dalszego

oddłużenia drobnego rolnictwa, ©

ewentualności radykalnej parcelacji

własnosci ziemskich.

Okazuje się — jak konkluduje

żydowski korespondent — że po ob-

jęciu sianowisk» prezesa Rady Mi

nistrów, pan Kozłowski nie zapo-

mniał, że był ministrem reform roi-

nych, że nowy rząd zamierza prze:

dewszystkiem zająć się zagadnie-

niem wsi, a w stowach wygłoszonych

przy ulicy Szopena grało również

echo ideologii byłego posła Wy
zwolenia, ministra rolnictwa, Ponia:

towskiego.

* = *

Mie dziwnego, że w warunkach

obecnych, gdy obóz prorządowy,

począwszy od kół oficjalnych, bie-

rze „kurs nalewo*, psują śię sto-

sunki z konserwatystami. | tu zno-

wu cytujemy pogłoski o tarciach

między grupą konserwatystów a

resztą grup B. B.

W lewicowych kołach obozu

rządzącego twierdzą, że konserwa-

tyści nie spełnili żadnego zadania,

jakie zostały im wyznaczone. Do-

stali liczne mandaty do Sejmu i Se-
natu dzięki obozowi rządowemu,|

który w ten sposób przywrócił ich

do życia. Nie potrafili zgrupować
koło siebie ani mniejszego ziemiań-

stwa, ani zamożniejszego mieszczań-

stwa, a co gorsze nie mogli nawet

pożyskać duchowieństwa dla współ
pracy z obozem rządowym. Kon-

serwatyści, zdaniem tych kół, po-
szczycić się mogą jedynie tylko
tem, że zajęli liczne stanowiska w

Radach nadzorczych i rozmaitych

przedsięiorstwach i spółkach akcyj-

mych, stwarzając sobie rozmaite po-
sady | dogodne stanowiska. Ta

właśnie okoliczność jest głównem

źródłem niechęci w tych kołach BB.,

które zawsze na współpracę z kon-

serwatystami patrzyły niechętnie.

Jeżeli rzeczywiście dojdzie do
otwartego zatargu między grupą

konserwatystów, a pozostałemi czę

ściami obozu sanacyjnego, to wynik

tego jest oczywiście zgóry przesą-

dzony.

W każdym razie jedno jest bez-
sporne. Obydwie strony, jeśli może
być mowa o dwu stronach, są za-
wiedzione i niezadowolone ze siebie
Dość byłoby przytoczyć ostrą kry-

tykę „Legjonu Młodych* przez pra-
sę konserwatywną, lokalne zatargi

prasowe między prawicą a lewicą

sanacji, a z drugiej strony dość

к częste ataki na konserwatystów czo-

łowych organów sanacji, „Gazety
Polskiej" i „Kurjera Porannego".
To się widzi, bo się odbywa jawnie.

A za kulisami tarcia muszą być

ostrzejsze.
Słowem, kurs nałewo może spro-

wadzić dość ciekawe zmiany.;

  

z prasy.
Czy to jest „polityka mocar-

stwowa“7 '

Z powodu rocznicy objęciaprzez!

hitlerowców wiadzy w Gdańskuu-,

rzędowy och organ „Der Danziger

Vorposten' wydał specjalny numer |

z powinszowaniami różnych dostoj-

ników dla narodowo-socjalistycz- |

nych sterników wolnego miasta. Na;

drugiemm miejscu, po nic nie mówią- |

cych gratulacjach wysokiego komi-

sarza Ligi Narodów w Gdańsku, p

Lestera, figurują życzenia general-|

nego komisarza Rzeczypospolitej

Polskiej p. Papćego. Życzenia te

wyrażone zostaiy w języku niemiec-

kim.

DZIENNIK WILEŃSKI

współpracy państwowej, oraz półśrodkami

jej się nie zdibędzie!

Sercem i rozumem oraz szacunkiem dla

ej cennej wartości państwowej — tak!”

Czarna plama Krakowa.

Feljetonista krakowskiego „Gło-
su Narodu skarży się na to, że Kra-

ków, pomimo wielu wysoce: sympa -
tycznych swych zalet, posiada ciem-
ną stronę, która zwraca uwagę przy-

| jezdnych, tak z kraju, jak i z zažra-
nicy:

„Jest nią panoszące się coraz bardziej

w naszem mieście żydostwo. Dla cudzoziem-

ta widok czarnego zgiełkliwego tłumu ży-

dowskiego, wylewzjącego się szeroką stru-

Podając pow;ższe dowiadomości, śą z Kazimierza na najodleglejsze dzielnice

„Kurjer Poznański" zamieszcza jed- | Krakowa, jest poniekąd — sensacją, wywo-

nocześnie fotograficzną reprodukcję !łującą zresztą uczucie niesmaku i współ-
)

Oętrzy nie przestają olerzgć w Niemcy.
BUDAPESZT, w lipcu.

Węgierska polityka z wielkiem
napięciem śledzi rozwój wypadków
w. Niemczech. Po pierwszych wia-
domościach z Berlina, które donosi-
jy, że gotuje się rewolta przeciwko
dzisiejszemu reżimowj; w Niemczech
i jego przedstawicielowi Hitlerowi, i
które podziałały  deprymująco
zwłaszcza w kołach prawicowych,
budapeszteńskie koła starają się
znowu zachować spokój, Nie mniej
przygnębiające nastroje zapanowały
i w oficjalnej polityce i całej partji
rządowej jedności, bowiem właśnie
ten obóz zaledwie przed kilku tygo
niami zdecydował się na jasny kurs
niemiecki węgierskiej polityki га-
granicznej a to w związku z podróżą  

(Korespondecja własna)

iNiemieckie wypadki więc zasko-
czyży politykę rządową i to w naj-
gorszej chwili. Wi pierwszych $o-
uzinacn zachodziia obawa, czy wę-
dverska polityka zagraniczna nie do-

zna uszczerbku jeżeli zecnce wpaść
w objęcia swastyki w jej majcięż-

szych chwilach 4apewne źle zrobi-
ło się niejednemu politykowi wę-
gierskiemu, kiedy czytat pierwsze
telegramy o wypadkach w Niem-
czech. Fodczas gdy niektórzy poli-
tycy liberalni i demokratyczni odra-
zu zajęli stanowisko wobec brutal-
nych metod tłumienia rewolty nie-
mieckiej, politycy rządowi ; prasa
rządowa oniemieli, nie znajdując
słowa krytyki. Gdy tylko okazało
się, że Hitlerowi udało się stumić
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ZYDZI O RAJU S0-
WIECKIM.

Mark. Turkow, po powrocie z

„sfery traktować zachodnią Polskę jak Be-

: Andrć Viollis ożłasza w „Petit Pari-

tych życzeń i zaopatruje swą wiado-

mość następującymi słusznymi ko- |

mentarzami:

Obraz. ten jest bardzo wymowny.

Jakoś podobny wypadek trudno po-

godzić z „mocarstwową polityką”, o

czem talk często pisze się w prasie

sanacyjnej.
„Nieznany nam jest wypadek, by jaki-

kolwiek dostojnik gdański był Polsce skła-

dał życzenia w języku polskim. Zato czy-

tamy w organie hitlerowskiego senatu

„Der Danziger Vorposten" gratulacje gene-

ralnego komisarza Rzeczypospolitej Pol-

skiej w języku niemieckim. A przecież

Gdańsk jest karłem w porównaniu z pań-

stwem polskiem i jest ważnemi węzami z

Polską złączony!

Nad žyczeniam' generalnego

rza Rzeczypospolitej Polskiej, a pod na-

główkiem „Der Danziger Vorposten“ wid-

nieje, jak w każdym jego numerze,hasło*

Zuriick zum Reich: (Zpowrotem do Rze-

szy!). Bo taki jest ostateczny cel polityki|

hitlerowców gdańskich i nietylko gdań-

skich, — cel, którego przedstawiciel rządu

polskiego jak gdyby nie widział, mając go

zasłonięty koncesjami  fragmentarycznemi

hitlerowców wolnego miasta. Nawet co-

dzienne, jawne w druku głoszenie hasła:

„Zuriick zum Reich!" mówi widocznie jesz-

cze za mało...

Dnia 20 czerwca generalny komisarz

Rzeczypospolitej Polskiej nie ograniczył |

się do wyrażenia „Gliickwunschu” na ła- |

mach organu hitlerowców gdańskich, steru-|

jącego do Berlina. Oto, co pisze „Słowo

Pomorskie”: |

„Dnia tego na ulicach Gdańska pobito

Polaków za to, iż nie salutowali godeł hi-

tlerowskich. Nie słyszeliśmy i nie czyta-'

liśmy, żeby p. minister Papće interwenjo-

wał w sprawie tych napadów na Polaków,

w Gdańsku, natomiast doszła nas wiado-

mość, iż w dniu 20 czerwca br. p. min. Pa-

pće wziął udział w jubileuszowej” aka-

demji i przemawiał na niej również w ję-

zyku niemieckim, nie zapominając o hitle-

rowskiem podniesieniu prawicy”

komisa- į

 
Inny kurs na Pomorzu?

Wychodzący °м Chojnicach
„Dziennik Pomorski“, pismo bez-
partyjne, wcale nie „endeckie“, po-
daje o mających nastąpić w admini-
stracji Pomorza zmianach. Między
mnemi powtarza pogłoskę o zmianie
na stanowisku wojewody.

Informacje te zaopatruje w na-
stępujący komentarz:

„Doprawdy, byiby największy czas, aby

w interesie całej kolski przestały niektóre

ojcę, a całą ludność jak dzieci i uczyć ją

patrjotyzmu, bo cała historja zwycięskiej
walki naszej z całą potężną niemczyzną jest

najlepszym dowodem na to, że swiją tężyz-

rą, upartą wilą bezinteresownem, a gorą-

cem umiłowaniem Ojczyzny właśnie ga-

chodnia Polska wniosła do odrodzonej Pol-
ski ogromne wartościowe walory państwo-

we, na których nasza. kochana Ojczyzna

może mocno się oprzeć i spokojnie patrzeć

w przyszłość historyczną.

Blichtrem, bałwochwalstwem, małostko

wem. pomijaniem zachodniej Polski wi
 

czucia dia ludności polskiej, która musi to-

erować u siebie tłum nieproduktywnych a

więc pasożytujących chałaciarzy.

U przyjezdnych Polaków widok chmary

żydostwa, dławiącego gospodarczo coraz

więcej kiękne, zabytkowe miasto, wywiera

przygnębiające wrażenie i żal do chrześci-

jańskiej ludności Krakowa, że pozwoliła

rozpanoszyć się żydom w tak zastraszają-

cy sposób.

Dość przejść się wieczorem czy
zaj dnia po plantach, dość zajrzeć do
jakiejkolwiek kawiarni — wszędzie
żydzi, żydzi. W! biały dzień widzi
się obraz gorszy: sklepy: żydowskie,
lekarze żydowscy, kamienice żydow
skie, kancelarje żydowskie. sprze-
dawcy gazet i bezrobotni — to aryj-

czycy.
Kraków jest miastem urzędni-

czem i biednem. Cały handel i prze”
mysł znalazł się w rękach žydow-
skich:

Na pytanie, dlaczego kupuje pan(i) u

żyda? -- padają rożne odpowiedzi.

— Żyd jest tańszy...

— Kupuję u bardzo porządnego żyda..

—Polacy zdzierają...

— Niema firmy chrzescijańskiej w tej

branży...
— Przyzwycza.łem(am) się * tak mi wy-

godniej...

Odpowiedzi te rzucają bardzi charak-

terystyczne światł: na stosunki, panujące

pod tym względem w Krakowie.

Żyd kupiec przyzwyczaił klijenta
chrześcijanina do taniej tandety.
niż kupiec chrześcijański. Autor
ieljetonu pytał pewnego kupca Po-

laka z branży drogeryjnej, czy jest
możliwe, by żyd sprzedawał taniej
pewne artykuły. niż Polak:
— „Niech pan posłucha — odpowie-

dział mi mój rozmówca, — a pozna pan me-

tody żydowskie. — Niedawno odbyła się

licytacja pewnej firmy drogeryjnej za po-

datki. Sprzedawano tam tuzin flaszek wo-

dy kolońskiej, kosztujący przy zakupie w

fabryce 12 złotych, po 1 złotym... Zapasu

było kilka skrzyń. Potem przyszła kolej na

mydła, perfumy itd. Wszystko sprzedano

za bezcen. Zlicytowany towar kupili agen-

ci żydowscy. Niech pan sobie uprzytomni,

że licytacje odbywają się prawie codzien-

nie z różnorodnych branż. Istnieją specjalni

agenci (żydzi), któ:zy jeżdżą tylko po. li-

cytacjach i skupują towary, by je potem z

niesłychanym zyskiem odsprzedać, ale od-

sprzedać taniej, niż przy zakupie wprost 2

fabryki. Oto jest „tajemnica”tanich -zaku-

pów żydowskich i płynącej stąd nieuczci-

wej konkurencji. k
— A dlaczego pan nie kupuje na licy-

tacjach? — zapytałem.

— Bo nie chcę się dorabiać na krzyw-

dzie ludzkiej. To jest. nieetyczne.

— Przecież kupowanie rzeczy na licy-

tacji jest wzbronione handlarzom?
— Czy myśli pan, że żydzi krępują się

tym zakazom?! Żyd chce zarobić za wszel-

ką cenę itd.

Feljetonista kończy uwagę, że

|ludność polska Krakowa wystawia
sobie smutne świadectwo. Czy tyl-
ko Krakowa?

 

Ambasador
„Kurjer Lwowski“ w sposób dość

złośliwy pisze co następuje: j
Znana reporterka polityczna x

sien“ wywiad z naszym ambasado-|
rem p. C skim. P. ambasador |
mówił wiele o stosunkach między
Polską a Francią. Powiedział same!
rzeczy znane. Jednej tylko rzeczy |
nie znaliśmy, a mianowicie, że król;
Jan Sobieski poślubił Francuskę
Marję de Gonzague. Zdawało nam
się, że księżniczka ta była żoną kró- |
ia Władysława IV, a po jego śmierci |
żoną Jana Kazimierza, żoną zaś Ja-|
na Sobieskiego była Marja Kazimie-
ra z domu margr, de la Grange d'Ar-
quien. P.Ambasador uznałwidocznie |
że królowej Maji Ludwice Gonzaga |
zamało było dwóch mężów i że po-|
winna jeszcze poślubić Sobieskiego.|

P. Chłapowski, którego dziad.
stryjeczny walczył pod Somosierrą,|

i także o stosunku Napoleona,
do Polski: „Napoleon — twierdził
amibasador — najpierw się wahał
(w sprawiePolski) potem zaš chcial

i historja.
oprzeć swoje cesarstwo na sojuszu
z Rosją”. I w tym wypadku historja
nie potwierdza orzeczenia p. Chła-
powskiego. Napoleon możesięnaj-

| pierw: wahał, ale w roku 1812 amba-
sadorowi rosyjskiemu  Kurakinowi
żądającemu by cesarz wyrzekł się
swych planów, oświadczył, że nie
ustąpi piędzi ziemi Księstwa War-
szawskiego, choćby kozacy obozo-
wal; na Polach Elizejskich. A w kil:
ka miesięcy później w proklamacji

wypowiadającej wojnę z Rosją, pisał:į
„Druża wojna polska się rozpoczę-
ta“. Według plsnów Napoleona przy
szła Polska miała obejmować ziemie
"litewskie i białoruskie z Kownem.
Mińskiem i Witebskiem, a nawet —
jak historyk tej epoki jen. Kukiel
przypuszcza — Napoleon sam miał
zamiar proklamować się królem pol-
skim.

Ambasador polski w Paryżu po-
siada do swej dyspozycji dużą bibljo-
tekę urzędową. Napewno jdzi
tami informacje, które będą zgodne z
historją rzeczywistą,

 

Reklam jes dźwignią hanių

$o ministra spraw zagranicznych.
Barthou. Słowa ministra francuskie-|
$0 na długie czasy zniweczyły
wszelkie nadzieje i marzenia re-'
wizjonistów i dlatego oznaki nowego
kursu proniemicckiego a antyfrancu.
e spotkały się z uznaniem

wśród najszerszych warstw węgier-
skich. * да

Charakterystyczne jest, že byly |
premjer hrabia Bethlen napisał w
tych dniach artykuł o sytuacjiWę-|

| gier, w którym dochodzi do wnio-,
sku, że dla polityki francuskiej Wę-
„ŠV stały się więcej, niż kiedykol-
" wiek tylko guantite negligėable i že
„byloby zbędnem ubiegač się o ja-
| kiekolwiek wzylędy na Quai d'Or-
„say. Bethlen dlatego radzi, aby na-
, wiązano ściślejsze stosunki z Niem-
cami, oczywiście nie. rozluźniając
węzłów przyjaźni z Włochami, Szef
dzisiejszej oficjalnej polityki węgier-
skiej, premjer Gómlbes, ze specjal-
nym naciskiem powtórzył swe daw-
niejsze przekonanie, że zdrowa poli-
tyka! w środkowej Europie musi o-
bracać się około osi, Iktėrej jeden
koniec znajduje się w Rzymie a dru-
gi w Berlinie, Na uwagę zasługuje
zresztą fakt, że pozycja ministra
spraw zagranicznych, Kanyi, znane-
50 ze swego germanofilstwa; ze
swych stosunków z dzisiejszymi
władcami Niemiec, znacznie utrwa-
liła się po ostatnich wypadkach w
Niemczech, że wcale nie ma zamia-
ru ukrywać symipatji dla Berlina i
nie chce też ukrywać filoniemieckiej

polityki, jaka z tego wypływa. i

 

W Pobiedziskach wWielkopol- |
sce odbyły się w niedzielę wybory.
do rady miejskiej. Lista narodowa|
odniosła pełne zwycięstwo, zdoby-!
wając 8 mandatów na ogólną liczbę!
12. „Sanacja” uzyskała 4śkańdniey,|

W. poprzednich wyborach lista|
narodowa uzyskałą tylko 6 manda-.
tów. i

Jak wynika z dokonanych obli
czeń, w nocy z dn. 16 na 17 czerw-

towano na obszerze całej Polski
zgórą 1000 działaczy Stronnictwa
Narodowego, głównie kierowników
Ruchu Młodych Stron. Narodowego
— w przeszło 250 miejscowościach
Największy odsetek aresztowanych
przypada: na woj. łódzkie, В

Z Obozu Nar.-Radykalnego —
aresztowano około 160 osób (z tego|
dwie trzecie w Warszawie), z po-

Komisarz rządowy
w $tow. rzem. chrześcijan w

„ Kaiiszu.

Kaliskie  siarostwo powiatowe
zawiadomito zarząd Stowarzyszenia
Rzemieślników, Chrześcijan w Kali-
szu, o decyzji wojewody łódzkiego
że unieważnia dokonany ną wal-
nem zebraniu wybór nowego zarzą-
du i wprowadzenia komisarza w o-
sobie p. Jana Stankiewicza.

„IP. Jan Stan.:iewicz był człon-
kiem dotychczasowego zarządu Sto-
warzyszenia, le:z 0 wyražnem obli-
czu sanacyjnem, jako wiceprezes,
natomiast prezesem jest od szeregu
lat p. Marjan Graczykowski, poseł
na Sejm z listy narodowej i ostatnio

| wybrany na radnego miejskiego z
| Polskiej Listy Katolicko-Narodowej

„Gazeta Polska“ zauważa, że
'na decyzję wojewody miałą wpływ
także działalność sekcji młodych
rzemieślników, Sekcja ta naraziła
się tem, że 1zekomo prowadziła
akcję polityczną. Ma ona być zli-
kwidowana. : i

 
 

Konny wyjazd żydów.
Do konsulatu angielskiego w

Warszawie zwróciła się grupa żŻy-
dów o udzielenit paszportów, Grupa
rzemieślników żydowskich, składa-
jąca się z 12 osób, zamierza dotrzeć
do Palestyny konno, nie posiada
bowiem funduszów na pokrycie kosz
tów podróży drogą morską. W gru-
pie tej znajdują się dwie kobiety.
„Władze angielskie zgodziły się u-
dzielić paszportów: turystycznych.   
 

i znanemi powiedzeniami francuskie | wybuchający bunt, koła rządowe

| mowej jak również pragnienie, aby

ADTATSIAOa IE KONTOTEC

Jeszcze jedno zwycięstwo listy narodowej.

Liczba aresztewanych.

ca oraz w dniach następnych aresz- |.

 

odetchnęły a prasa ich stała się

więcej rozmowna. Wiadomości, że

Hitler opanował sytuację sprawiły
kołom rządowym prawdziwą ulgę.
Nie znajdują słów, dla wychwalania
dzielności i odwagi Hitlera.

Oficjalna polityka jest naze-
wnątrz ostrożne, ale za tą ostrożno-

ścią ukrywa się radość z tego, że w

Niemczech nie: doszło do wojny do-

Hitler utrzymał się przy władzy i
aby następstwa gwałtownego wstrzą
su jaknajprędze; zanikły. Ten, kto

rozumie stanowisko Budapesztu,
nie może dziwić się tym pragnie-
niom, bowiem w. Niemczech ważą

się równocześnie losy węgierskiej
polityki zagranicznej. Jeżeli w Eu-
ropie jest państwo, w którem z pew-
nymi lękiem śledzą przebieg wypad-
ków w Niemczech, to państwem ta-

kiemi są Węgry. Jeżelii bowiem osła-
biony zostanie berlin w polityce we-

wnętrznej, da się to we znaki Buda-

pesztowi w jego polityce zagranicz-

nej. Po wyraźnej utracie sympatyj
we Francji i ze względu na to, że i
w Angljį zanosi się na zmianę reżi-

mu, ocknęłaby się węgierska polity-

ka zagraniczna przez osłabienie

Niemiec w największej izolacji ze

swym włoskim przyjacielem, od któ-
rego zresztą w Budapeszcie nie spo-

dziewają się nic więcej, jak tylko

pięknych słów.

WŁK.

W. przeddzień wyborów, tj. w
sobotę 7 bm. aresztowano w Pobie-
dziskach męża zaufania Stron. Na-
rodowego do komisji wyborczej i
odstawiono go w godzinach wieczo-
rowych do Poznania. W ostatniej
chwili Stron. Narodowe wydelego-
wało innego męża zaufania.

śród t. zw. narodowych socjalistów
około 25 osób.

Nadto aresztowano 4 członków
PPS i 5 ludowców. Liczba areszto-
wanych ukraińców nie jest znana,

Część aresztowanych w nocy z
dn, 16 na 17 czerwca zwolniono we
włorek, 19 czerwca, część dopiero

po kilkunastodniowym pobycie w,

areszcie, a część zatrzymano w

areszcie, bądź też wysłano do obo-
zu izolacyjnego w Berezie Kantu-
skiej.

 
JAKIE BĘDĄ SKUTKI?

Klub sejmowy Stronnictwa Ludo-
wego, wobec uchwały komitetu eko-
nomicznego Rady ministrów, iż poli-|
tyka zbożowa waadchodiącyca róż
ku gospodarczym ma się opierać
na dotychczasowych azsadach, ro-
zesłał do prasy następujący komu-
nikat: PR

„Środki, stosowane dotychczas
przez rząd w dziedzinie cen zbóż, a
pośrednio i innych produktów rol-
mych, okazały się niewystarczające,

Zbiory tegoroczne zapowiadają
się niewątpliwie gorzej, aniżeli w la-
tach ostatnich — tembardziej więc
polityka państwowa dbać winna o
to, by nie zostały dla wsi zmarnowa-
ne. Mając to na uwadze, Naczelny
Komitet Wykonawczy podnosi raz
jeszcze imieniera wsi, z całym naci-
:kiem następujące żądania:

1) obniżenie długów, ciążących
na mniejszej włesności, w pierwszym |
zaś rzędzie dłuśów, zaciągniętych w |
bankach państwowych i w kasach
publicznych:

2) obniżenie ciężarów publicz-
nych: podatków państwowych i sa-|
morządowych;

3) obniżenie cen artykułów prze-
mysłowych, w pierwszym zaś rzę-!

dzie artykułów я

Naczelny Komitet Włykonawczy;

S. L. uważa, że bez. uwzględnienia
powyższych postulatów rozpaczliwa|
sytuacja gospodarcza wsi! nie ulegnie ,
poprawie”.

Ktoś się uczuł dotknięty tym ko-:
munikatem, gdyż sanacyjna agencja|

 

wycieczki do iRosji Sowieckiej, w
jednym ze swoich artykułów w „Мо-
mencie* opisuje poziom życia oby-
watela sowieckiego. Życie w Rosji
jest niezwykle ciężkie. Na to wska-
zują zarobki i ceny. Robotnik nie-

wykwalifikowany zarabia do 110 rb.
anies., wykwalifikowany — 170-250

rb., majster do 350 rb., konduktor

tramwajowy 100 rb., biuralista do
200 rb., szczupła liczba specjalistów.
uczonych, artystów, otrzymuje pen-
sje indywidualne, dochodzące do 1
tysiąca rb., "

„ — lecz są to zarobki wybranej kate-

gorji ludzi, t. zw. „socjalistycznych arysto-

kratów”.

Ciężary, ponoszone przez pracow

ników, są duże:
„ — Z pensji odchodzą różne podatki,

społeczne ubezpieczenia, pożyczka  pań-

stwowa (przymus), komorne i t. d., tak, że

t.zw. człowiek pracy otrzymuje od 50 do

70 proc. swojej pensji”.

IW, zależnośc; od: kategorji otrzy-

muje się deputat żywnościowy:
w — Należy zaznaczyć, że ludzie w

Związku Sow. dzielą się na  kategorje.

Weźmiemy jako przykład ciężko pracujące-

go fizycznie człowieka, który należy do

najwyższej kategorji w kraju, jakkolwiek

bynajmniej nie otrzymuje on najwyższej

pensji”,

Taki pracownik (kat. „a”) otrzy-

muje bon na obiady, bony na pro-

dukty w sklepach spółdzielczych.

Na bon dostaje on taki obiad:
„ — Zupa, przeważnie wodnista, por-

cja kaszy, bądź ziemniaków, bądź ryżu (bez
tłuszczu), dwa kawałki chleba. Kosztuje to

1rb. 10 kop. Jeżeli chceotrzymaćmięso,

musi zapłacić dodatkowo 2—4 rb., zależnie
od gatunku mięsa”.

Chleb jest zły:
„ — Zobrazować, jak wygląda chleb,

wydawany na bony; jest trudno. Kto pamię-

ta chleb, otrzymyweny u nas w czasie oku-

pacji niemieckiej, niech wie, że tamten

chleb był znacznie lepszy od obecnego w

Związku Sow."

Chleba brak trzeba go dokupy-
wać na rynku:

„ — Tutaj już kilo chleba kosztuje 4

rb. (zamiast 60 kop na bony), mięso 15 rb.

kilo (zamiast 2'/: rb.), masło 35 rb. (zamiast

4rb.), kasza, ziemniaki,ryż — 3rb.(za-

miast 50 kop., kiełbasa 12 rb., jajko 90 kop”.

Sprzedaż produktów odbywa się

poprostu na ulicy:
„ — Zresztą inaczej nie może być. Nę-

dza jest tak duża, że ludność musi speku-
lować, aby móc pizeżyć dzień jeden”

Warunki żywnościowe ostatnio
pogorszyły się:

w — W szczególności sytucja pogorszy-

ła się w ostatnich tygodniach, śdyż w

Związku Sow. tegoroczny urodzaj jest b.

zły. Od 1 czerwca chleb podrożał o 100

procentów.

Ludność nadał pije wódkę, którą

łatwo otrzymać:
„ — Zauważyłem, jak ludzie sprzedają

chleb i za otrzymane pieniądze zaraz ku-

pują wódkę. Jeżeli nabycie chleba iinnych

srodków żywności jest trudne i ograniczone

normami dla różnyćh kategoryj, to w Rosji

Sow. bez trudności, tak jak w Rosji car-

skiej, otrzymuje się wódkę w cenie 7 rb.

zalitr, to znaczyzacenę 2kilochleba w

wolnej sprzedaży. Ten sam litr wódki na

wywóz zagranicą kosztuje 20 kop. złotem,

czyli około 1 złotego”.
Tak wygląda w ocenie żydow- -

skiej raj sowiecki, zorganizowany
przez żydów.

 

„Iskra“ rozestala w odpowiedzi na
to też komunikat, w którym między
innemi czytamy:

Wiadomo powszechnie, że nowy szef
sządu prot dr. Kozłowski i nowy minister

rolnictwa p. Poniatowski zajęli się bardzo

energicznie właśnie sprawą obniżenia dłu-

gów, ciążących na mniejszej własności rol-

nej, a szczególnie długów zaciągniętych w .

kasach publicznych, łącząc z tą akcją wy-

dłki nad obniżeniem cen niektórych arty-

kułów przemysłowych. O ile nom wiadomo
— w ministerstwie skarbu rozpoczęto już
prace przygotowawcze nad zagadnieniami

finansowemi, związanemi z  oddłużeniem

mniejszej własności rolnej. Prace te mają

być w krótkim czasie zakończone i wów-

czas rząd przystąpi do działań decydują-
cych. RE:

Stronnictwo Ludowe będzie mogło na
wiecach ratować swój nadszarpnięty auto-

rytet reklamą własną, głosząc: „rząd speł-

nił nasze żądania”...
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|Rady.

Zwycięzcy Atlantyku, bracia
Adamowicze, rrzejęci serdecznem
przyjęciem w stolicy, postanowili
zwiedzić Polskę ; w tym celu, w po:
rozumieniu z Aeroklubem warszaw-
skim ułożyli trasę lotu do większych
miast Polski.

 

'DYZURY APTEK
nocy dyżurują następującaDeis

apteki:
; e justowskie go ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. g-ce), Jurkowskiej © Romec-

kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

Nr. 2 (telef. 16 31,, tr ina -— ul. Nie-

miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul Wielke 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
Śnipiszek.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

W zachodniej połowie Polski: Po-

goda słoneczna o umiarkowanem

zachmurzeniu nieba. Dość ciepło.
Słabe wiatry z kierunków północ-
nych.
We wschodniej połowie Polski:

Najpierw jeszcze niepogoda o za-
chmurzeniu zmiennem z zanikające-
mi deszczami, potem stopniowo po-
lepszenie się stanu pogody. Nieco
cieplej. Umiarkowane wiatry pół-
nocno - zachodnie.

Z MIASTA.

— Skutki fatalnej pogody. W. cią-

gu dnia wczorajszego z krótszemi

przerwami padał deszcz. Popołudniu
nad Wilnem i powiatem wileńsko-

wody na terenie miasta zalały wiele
piwnic, suteren i niżej położonych
mieszkań. Na przedmieściach miasta
potworzyły się wielkie kałuże wody,
zaś niektóre je: dnie i ulice zamieni-
ły się w jeziora do nieprzebycia.
Najbardziej ucierpieli mieszkańcy
przedmieść:  Łosiówka, dzielnicy

Popławy, Saskiej Kępy i Dobrej

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zarząd miejski będzie zamykał

dopływ wody. Zaległości właścicieli
domów za wodę sięgają obecnie su-

| my przeszło miljona złotych,
Ściąganie w drodze egzekucyj

tych należnośc: postępuje bardzo
opomie, gdyż urzędy w
pierwszym rzędzie ściągają wszelkie
zaległości podatkowe, usuwając
egzekucję za wodę na plan ostatni.
W związku z tem zaległości z teżo
tytułu stale wzrastają.

> Zarząd miejski usiłuje wyjednać
zezwolenie na zamykanie dopływu
wody wszystkim tym właścicielom
domów, którzy złośliwie nie wywią-
zują się z ciążących ma nich zobo
wiązaniach.

Podobno zezwolenie takie wła-
dze miejskie uzyskają. Dopływ wody
do poszczególnych domów zamyka-
ny będzie za każdorazową aprobatą
władz wojewódzkich.

Ciekawi jesteśmy tyllko, kto bę-
dzie kwalifikował „złośliwość” wła-
ścicieli domów?
— Saurer będzie płacił, Pertrak-

tacje, prowadzone od szeregu mie-
sięcy między Zarządem miasta i
mg roze w sprawie uregulowania
omunikacji miejskiej, doprowadziły

coprawda dotychczas nie została
jeszcze podpisana. Warunki jednak
obie strony uzgodniły, Saurer zgo-
dził się wpłacać na rzecz miasta
40.000 zł. rocznie, przyczem powyż-
szą należność za rok bieżący ma
uregulować do dnia 1 stycznia roku
1935. Umowa ma być zawarta na

 nazie na przeciąg jednego roku. l Zarząd miasta, ze względuna
« ciężką sytuację finansową ,„Tomma-

|
|

 

ka”, postanowił zanulować dług w
wysokości 50.000 zł., który w myśl
poprzedniej umowy ciąży na przed-
siębiorstwie. Garaże wybudowane
przez Saurera na ul. Legjonowej
przeszły już ua własność miasta,
również przechodzi ostatecznie na
własność Zarządu miejskiego zasek-
westrowana kaucja w wysokości
100.000 zł., złożona przez Saurera
przy zawieraniu poprzedniej umowy.

Podpisania :1owej umowy oczeki-
wąć należy w połowie przyszłego
miesiąca, po powrocie z urlopu pre-
zydenta miasta,
— Kabel na ul, Kościuszki. Elek-' skim zlocie Stowarzyszeń Młodzieży, sław Peter na czele świetnie zgranego ze- godz. 12 będzie mówił o Powstaniu Stycz-

trownia miejska przystąpiła do ukła
dania podziemnej sieci kablowej na
ul. Tadeusza Kościuszki, W związku
z tem zniesione zostaną słupy, przez
które przebiegała sieć powietrzna |
Abonentom zmiana ta zapewni
sprawne funkcjonowanie przewodów
elektrycznych, gdyż uniezaležni je| dzie si
od wpływu warunków atmosferycz-| S, M, P
nych.
Przy tej sposobności należy zazna-

trockim przeszła silna ulewa. Potoki,

do pozytywnego rezultatu. Umowa.

KRONIKA.
B-cla Adamowicze przylecą do Wilna 25 b. m.

Na ostatnim bodaj etapie zna-
lazło się Wilno dokąd: bohaterscy
lotnicy przylecą dn. 25 b. m.

Bracia Adamowicze pochodzą z
Wileńszczyzny, posiadają tu krew-
nych i wielu znajomych, to też chcą

* śród swoich zabawić czas dłuższy.

dokonane zostanie jesienią z uwagi
na konieczność przesadzenia rosną.
cych tam drzew.
— Remont mostu Raduńskiego.

W) najbliższych dniach magistrat
przystępuje do kapitalnego remontu
mostu Raduńskiego, Zamianie ule-
śnie pomost, iuk również gruntow-
nie odremontowany będzie cały wia-
dukt, sam most zostanie przemalo-
wany.
— Ruch kołowy w Ostrej Bramie

otwarty. W dniu dzisiejszym mają
być zakończone roboty przy budo-
wie jezdni asfaltowej w. Ostrej Bra-
mie. Otwarty zostanie ruch kołowy
pod kaplicą Ostro Bramską,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Żacieranie skazania w drodze

administracyjnej, Urząd Wojewódz-
ki wydał zarządzenie do urzędów
starościńskich w sprawie zatarcia
skazania administracyjnego, co na
stępuje w myśl obowiązujących prze
pisów, po upływie trzech lat od
chwili wykonania, darowania lub
przedawnienia.

Władzom administracyjnym po
upływie oznaczoneżo wyżej czasu
nie wolno czynić wzmianek o daw-
nem wykroczeniu w aktach i nie

| wolno faktu poprzedniego ukarania
| brać pod uwagę przy ewentualnej
| późniejszej sprawie karnej tej samej
| osoby.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Opieszali poborowi. W dniu

dzisiejszym odbędzie się dodatkowe
| posiedzenie Komisji Poborowe'. Ko-
| misja urzędować będzie w lokalu
przy ul. Bazyliaūskiej 2 od godz. 8
rano. Obowiązek stawiennictwa roz-
ciąga się na wszystkich mężczyzn,
którzy z jakichkolwiek powodów nie
uregulowalj we właściwym czasie
swego obowiązku do służby wojsko-
wej.

SPRAWY PODATKOWE.
—Podatek od psów i szyldów.

są samoistne podatki komunalne od
psów: i szyldów.

Płatnikom przysługuje 14-dniowy
termin ulgowy. Do dnia więc 15
sierpnia podatk: te mają być uregu-
lowane bez  doliczania kar za
zwłokę.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Drewno nasze do Francji. Prze-

mysł francuski na terenie woje-
wództw północno - wschodnich za-
kupił na sumę 2.400.000 fr. drewna
1 papierówki. Transporty drewna i
papierówki odejdą do Francji drogą
wodną i koleją.

**. SPRAWY ROLNE.
— W sprawie klasyfikacji grun-

tów. Z Warszawy powrócił prezes
Izby Skarbowej który brał udział
w zjeździe dyrektorów Izb Skarbo-
wych. Przedmiotem obrad zjazdu
były sprawy dotyczące wprowadze-
nia wi życie rozporządzenia o klasy-
fikacji gruntów.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wielki zjazd delegatów orga-

cym miesiącu odbędzie się w Wilnie
wielki zjazd delegatów wszystkich
organizacyj katolickich, wchodzą-

Instytutu Akcji Katolickiej,
WI zjeździe więc wezmą udział

przedstawicielę. Katolickich Stowa-
rzyszeń Mężczyzn, Katolickich Sto- 
dzieży Polskiej ; wielu innych orga-

\

|
nadzwyczajny zwołany w celu po-
czynienia pewnych poprawek do

| dbecnago statutu ogólno - stowa-
| rzyszeniowego. РЕа ta

— Powrót młodzieży wileńskiej
ze zlotu w Gdyni, Powróciła do Wil-
na grupa młodzieży S, M. P. z Wi-
leūszczyzny, ktena w. liczbie ponad
'50 osób brała udział w ogólnopol-

Polskiej w Gdyni.
Młodzież, pochodząca z kom.

"cji, 'opuściła Wilno, mdając się do
miejsc swego zamieszkania,
—Zjazd S.M.P. z Wileńszczyzny.

;Z imicjatywy Wileńskiego Związku
Młodzieży Polskiej w niedzielę odbę

ę okręgowy zjazd delegatów
. z terenu archidiecezji wileń.

W zjeździe wezmą udział dele-
czyć, że dążeniem magistratu jest|gąci wszystkich stowarzyszeń,

' przejście ma teienie całego miasta
"na sieć kablową. Program ten zreali-
zowany zostanie kolejno w przeciągu
kilku lat najbliższych.

Po zakończeniu robót, ulica
ościuszki będzie wybrukowana i

y zostanie chodnik od strony
iska 6 p. p. leg.
 Zrównanie z poziomem  obniż

Nej jeźdni i chodnika przeciwl

   

 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
jałmużniczych „Caritas".

>
eśłegoHIMOAKNNNNANANNINNI

W ciągu bieżącego miesiąca płatne

_DZIENNIK

Odrodzenie Belėji
Od kor KAP

л BRUKSALA w czerwcu.
Niezwykie wzruszające chwile

przeżywali xatoiicy belgijscy w nie-
„dzielę 24 czerwca, Na ten dzień
bowiem został zwołany do Brukseli

i pierwszy: ogólnonarodowy zlot zwią-
|zków młoazieży żeńskiej Akcji ka-
tolickiej. Rzecz io zupełnie nowa na
tutejszym uerenie, W, przeddzień
zlotu jedna z naczelnych działaczek
wyraza się, iż jeszcze przed kilku-
nastu iaty podobna manifestacją nie
byłaby dó pomysienia, nietylko @а-
tego, że wówczas katolicy mniej ma-
nitestowali nazewnątrz swe wierze-
nia, aie szczegósnie dlatego, iż właś-
nie w sferach katolickich istniał
zdecydowany opór przeciw wszel-
kim publicznyn: wysiąpieniom mło-
dzieży żeńskiej. Z niezwykłą też о-
bawą, a jeszcze większą wiarą, kie-
rowniczki zdecydowały się na zwo-
łanie tego ziotu.

Z iście wobiecą skrupulatnošcią
opracowano naiarobniejsze szczegó-
ły i wydano zaiządzenia. Sukces
jednak przewyższał wszelkie prze-
widywania1  najoptymistyczniejsze
nadzieje, nawet osób najbardziej
wtajemniczonych, Spodziewano się
trzydziestu, a stawiło się pięćdzie-
siąt tysięcy młodych dziewcząt
ze wszystkichzakątków Belgji, co
stanowi znacznie więcej niż połowa
ogółu członkiń których liczba do-
chodzi osiemdziesięciu tysięcy.

Beigijska żeńska młodzież kato-
licka tworzy +ównoległe zupełnie
autonomiczse o ganizacje utworzo-
ne na zasadzie ; odziału językowego:
wallońską i fla.sandzką. Każdą z
tych organizacyj posiada swą prze-
wodniczącą i kapelana generelnego,
czyli jak się to mówi dyrektora, dwie
te osoby są głownymi wodzam; w
związkach. Organizacje posiadają
po pięc sekcyj, które obejmują mło-
dzież wiejską, 1obotniczą, szkolną,

$ólne grupy powstają na terenie pa-
rafji. Odznakę organizacyjnną stano-
wi biała tarcza z krzyżem oplecio-
nym pszennym kłosem. Sekcje od-
różniają się kolorem krzyża oraz be-
retami różnych kolorów. Przyjmuje
się tu coraz szerzej zwyczaj, iż człon
kinie każdej sekcji na wspólne wy-
stąpieria ubierają się w sukie koloru
odznaki. Po raz pierwszy na szerszą
skalę zastosowano ten zwyczaj właś
nie z okazji obecnego zlotu, co mu
nadało nieoczekwaną barwność i

 

 

2 - NADESŁANE.
|  MORSZYN -- ZDRÓJ, jedyne w
Polsce zdrojowisko ze źródłami wód
„gorzkich — POLSKI KARLSBAD.
i Wskazania lecznicze:
„choroby przemiany materji (artre-
| tyzm, otyłość, cukrzyca), choroby
wątroby i dróg żółciowych (kamie-
nie), choroby żołądka i jelit (wrzód

„žolądka), niežyty, nawykowe zapar-
„cie stolca, hemoroidy, kamienie ner-
kowe, gościec stawowy, wady serca.

, Kąpiele solankowe, solanko-
wo-gazowe, znakomite borowinowe,

' pijalnia wód gorzkich, leczenie tere-
nowe. Kuchnia djetetyczna.

Koncerty, wycieczki do pobli-
skich Karpat — liczne pensjonaty.

Koszt utrzymania od 5 zł.
Stacja w środku zdrojowiska.

2 godziny od Lwowa. Wagony pul-
manowskie z napisem wprost z War-
szawy i Lwowa—informacje: Zarząd
Zdrojowy Morszyn Zdrój koło Stryja.

\
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so WIEDNIA
Teatr i muzyna

!

Bernardyńskim, Dziś i jutro o godz. 8 m.

ła komedja, posiadająca dużo humoru ;

uniwersytecką 1 niezależną. Poszcze| b,

 
-— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-'

WILEŃSKI

przez młodzież.
\
i
I

t.

-owej).

bardzo podniosło zewnętrzny efek
tej wspaniaiej manifestacji,

Zlot rozpoczął się uroczystą
Mszą polową, którą celebrował pry-|
mas belgji, kardynał Van Roey, w;
obecności nunciusza i sześciu bisku-
pów. Wspaniały ołtarz został usta-
wiony na tle wielkiej kolumny mu-
zeum zwanego „Cinguantenaire“
stanowiącego pomnik pięćdziesięcio
lecia: niepodległości. W, czasie Mszy
św. wszystkie u :zestniczki zlotu śpie
wały chórem. Pierwszy szereg usta-
wionych klęczników zajęli katoliccy
członkowie rządu. W, specjalnej loży
zasiadia reprezentantka królowej,
która sama ze względu na niedawne
powiększenie się rodziny królew-
skiej nie mogla przybyć, jak to było
planowane.

Po nabożeństwie prymas, biskupi
z nuncjuszem na czele, ministrowie,
przedstawiciele licznych związków i
kapelani zajęli specjalnie *wybudo-
waną trybunę, aby przyjąć defiladę
wszystkich uczestniczek,

Przemarsz ten był zaprawdę im-
ponujący! Nieprzerwaną falą szły
sekcje za sekcię, sprawiając wraże-
nie barwnej tęczy, przesuwającej się
przed oczami zachwyconych wi-
dzów,

Dwadzieścia tysięcy Wallonek i
trzydzieścia tyszęcy Flamandek po-
dzielonych według prowincji i śro-
dowisk oraz sekcji maszerowało bez
przerwy przez dwie godziny, Każdą
sekcję poprzedzały sztandary, na
których w najrozmaitszych ikombi-
nacjach powtarza się emblemat
związku. Zdobią je herby miast i
prowincyj oraz dewizy i sentencje
sięgające nieraz wojen krzyżowych,
których wspomnienia itak silniewią-
żą się z historią tego kraju.

Specjalnie podkresiić należy wiel
ką karność i zwartość organizacyj,
którą pozwoliła kierować tak ol-
rzymią masą bez żadnej komendy,

zbiórek, równan, obiiczań lub cze-
gokolwiek, coby mogło przypominać
musztrę, rzecz <upełnie nieznaną w
tego rodzaju organizacjach. Jedynie
chóralny śpiew regulował pochód i
nadawał mu tempo marsza,

Niesposób, aby choć w paru sło-
wach nie znaznaczyć wielkiej radoś-
ci tych tysięcy roześmianych, a rów-
nocześnie skupionych twarzy mło-
dzieży, ułnej w święiość wyznawa-
nych ideałów i oumnej, iż może swą
wiarę i przekonania zamaniłestować
wobec całego narodu i złożyć hołd
najwyższym de"tojnikom Kościoła i
rządu, którzy jej patronują. Nie mo-
żemy tu wschodzić w szczegóły pro-
$gramu zebrań obu grup językowych,
ani strzeszczac pięknych  przemó
wień, niesposób jednak pominąć tego
porywu emluzjazmu, jaki odpowie-
dział na przeczytany przez Kardy-
nała Prymasa chuższy list, w którym
kardynał Pacelli przesyła życzenia
dla związku o*az specjalne błogo-
wławieństwo Ojca św. dla jego
członkiń zśroms dzonych na pierw-
szym zlocie.

Przyznać tez trzeba, iż tak wła-
dze państwowe jak i kolejowe oto-
czyły serdeczną opieką uczestniczki
zlotu i wykazały wielkie zrozumie-
nie dla tego oliodzeńczego ruchu.
Szczególnie sprawnie działała kolej,
uruchamiając przeszło 40 specjal-
nych posiągów, a nawet otwierając
w tym celu specjalną stację osobową
w śródmieściu . budując dwa trzy-
stometrowej długości perony dla wy
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Samobójstwo chorej w szpitalu Św. Jakóba.
Tragiczny wypadek samobójstwa

chorej wydarzył się wczoraj w szpi-|
talu św. Jalkóbe. Przebywająca na
kuracji w oddziale neurologicznym

| wspomnianego szpitala,
downika II komisarjatu P, P., Wik-
torja Cyrowa, L 46, znalazłszy się
sama jedna w łazience na drugiem
piętrze, wyskoczyła nagle przez ok-
no na bruk, ponosząc śmierć na!

żona przo-!

miejscu. ' !
' Zwloki samobėjezyni przeniesio-
no do kostnicy przy szpitalu św. Ja-
kóba. : ‘

Powiadomiona 0 wypadku policja
'prowadzi dochodzenie. Podobno jest
to już drugi identyczny wypadek sa-
mobójstwa chorego w szpitalu św.
Jakóba.

Krewki zięć śmiertelnie poturbował teściowę
(Wczoraj wieczorem aresztowany

został przez funkcjonarjuszy wydzia-
łu śledczego niejaki Juljan Puchal-
ski, zam. przy ul, Chełmskiej 64, pod
zarzutem zadania ciężkiego uszko-
dzenią ciała swej teściowej Taunuli-
sowej,
Jak się okazało, przed kilku dnia-

mi żona Puchzlskiego za namową

swej matki napadła i dotkliwie pobi-

ła, oraz złamała rękę pewnej kobie-
cie, którą podejrzewała o utrzymy-

' wanie bliskich stosunków z mężem.
‹ № odpowiedzi na to, Puchalski

' uważając teściową za główną spraw-_
czynię zajścia, dotkliwie pobił ją, ła-
miąc jej również rękę oraz żebro.

Taunulisowa walczy w szpitalu
ze śmiercią, Krewki zięć powędro-
wał do więzienia.

Ten dał sobie radę.
Niejaki Antoni Persycki nabył

w: swoim czasie od niejakiego Gul-
binera, swego dobrego znajomego
dwa konie z dorożką za 400 zł. Na
mocy ustnej umowy. Persycki miał
mu należność spłacać tygodniowo z.
osiąganych zarobków. Tymczasem
czas mijał, Persycki pracował z do-
rożką, lecz o spłacie długu nie
myślał,

Gulbiner zażądał od niesumien-
nego dłużnika wydania mu pisemne-
„go zaświadczenia, że jest mu winien

 

Upaństwowienie że-
glugi rzecznej.

„Gazeta Handlowa'* donosi:
Kursują pogłoski, że wśród czyn-

ników decydujących rozważany jest
obecnie projekt upaństwowienia ko-
munikacji rzecznej śródlądowej za-
równo pasažersxiej jak i towarowej
a w szczególnosci komunikacji na
Wiśle. Pogłosk: te wywołały zrozu-
miałe poruszenie i zaniepokojenie
wśród licznych towarzystw transpor
towych i żeglugowych, które w
razie upaństwowienia komunikacji
dzecznej byłyby. siłą rzeczy, skaza-
ne na zagładę, Nie chcemy wierzyć
w. możliwość zrealizowania takiego
projektu, gdyż przyniósłby on Pań-
stwu więcej szkody niż pożytku i
pogłoski o tym projekcie podajemy
tylko z obowiązku dziennikarskiego.
Ale ponieważ pogłoski te kursują u-
porczywie, szesząc niepożądane za-
mieszanie i zaniepokojenie wśród
towarzystw i osób zainteresowa-
nych, co hamująco wpływa na ich
działalność, przeto byłoby rzeczą
wysoce pożądaną, aby czynniki
kompetentne zechciały w tej spra-
wie podać do publicznej wiadomości
należyte wyjaśnienie.
Czy przyjdzie „należyte wyjaśnie-

nie'* niewiadomo, natomiast wiado-
mo, że wszystko się w nas, co się da,

etatyzuje.

 

dla samej orgarizacji i jej członkiń,
ale już teraz widać dodatni wpływ
tej manifestacji na starsze społeczeń
stwo, które te szeregi młodzieży jak-
by zaraziły swym optymizmem i swą
gorącą wiarą oiacz entuzjazmem, od-
dającym wszystkie swe siły i młody
zapał w służbę Bogu i narodowi. gody uczestniczek zlotu. Rezultaty

złotu będą napewno trwałe i owocne

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycje lokalne.

W czwartek najbliższy z rozgłośni wi-

1 ńskiej będzie transmitowanych kilka inte-
warzyszeń Polek, Stowarzyszeń Mio 30 wiecz ukaże się arcydowcipna, doskona- |...jących audycyj, m. in. doskonaie słu-

chowisko opracowane przez Antoniego

nizacyj katolickich, Będzie to zjazd werwy pt. „Musisz się ze mną ożenić! —, popgziewicza nada rozgłośnia wileńska na

Tadeusz Sopoćko,
1^ b. konsul.

nizacyj Akcji Katolickiej. W. We >. ZAB Sł ki a iDki i DŁ a iL DI OOOOAORAÓCNE

wycieczka na uroczystości Katelickie od 4VIII — do 12. Vil
całkowity koszt z paszportem, wizami, przejazdami, pobytem

'w hotelach, utrzymaniem wycieczką na Kalienberg Zł,

liość miejsc ograniczona
m WAGOA$ - LITS COOK

wino, Mickiewicza 6218.
cych w skład Archidiecezjalnego * asus 505446 450075 8638 7TAIA kUS OOOO I IIIIIS

|żyrafa w Warszawie.
W ubiegłym tygodniu przybyła

do Warszawy dawno oczekiwana
żyrata, Frzybyła w wielkiej trzy-
metrowej wysokości skrzyni, chro-
niona od deszczu plandekami, Po-

400 zł. Persycki kilkakrotnie obie-
cywał przyjść do notarjusza, lecz
zobowiązania swego nie dotrzymał.

"_ Wreszcie wyprowadzony z rów:
nowagi wierzyciel zgłosił się do Per-
syckieżo i zażądał kategorycznie
udania się do notarjusza, a gdy
spotkał się i tym razem z odmową,
związał Persyckiego i odwiózł go
skrępowanego dorożką do notarju-
sza, gdzie sporządzono odpowiedni
dokument, 

KRONIKA POLICYJNA.
i — Aresztowanie złodzieja. Onegdaj w

| Pośpieczto, na gorącym uczynku usiłowania

kradzieży ujęto znanego policji zawodowego

| złodzieja S$. Lelisa przy którym w czasie

| rewizji znaleziono całą kolekcję narzędzi

; złodziejskich. Lelis powędrował do aresztu.

— Kradzież w szkole powszechnej. Te-

ma Lewowiczowa zameldowała policji, iż

onegdaj wieczorem nieznani sprawcy prze- |

dostali się do lokalu żydowskiej szkoły

powszechnej przy ulicy Bazyljańskiej 4.

skąd skradli samowar, szklanki, maszyne

do szycia oraz inne rzeczy. О

— Okradzenie sędziego. Onegdaj па
ulicy Mickiewicza przyglądającemu się de-

filadzie 4 pułku ułanów Zaniemeńskich, sę-

dziemu Eugenjuszowi Mormanowi nieznany

sprawca wykradł złoty zegarek wartości
160 zł. Poszkodowany sędzia zameldował o

kradzieży w komisarjacie.

— Okradały groby. Dozorca cmentarza
Rossa, Aleksande: Leskowski, przyłapał

Helenę Stankiewiczównę i Marjannę Suw-

rasównę (Betlejemska 25) na gorącym |
uczynku kradzieży z grobów kwiatów w

doniczkach. Obie kobiety aresztowano.

nych zapaliiCŁEK.
Zużycie zapaiek w Folsce male

ie z roku na rok, Jeszcze w 1927 ro-

ku, kiedy pracowało 10 tabryk za-
pałek, nie tak jak obecnie — czte-
ty, produkcja wynosiła 167.189 skrzy
nek po 500U pudełek zapałek.

Następne trzy lata w okresie
„prosperity” przynoszą wzrost pro-

! dukcji zapałek, W, 193€ roku doszło
| do produkcji 196,340 skrzynek, Ale
‚ ой tego czasu produkcja załamała
się i każdy rok przynosi coraz mniej

| sze zużycie zapałek. Już w następ-
| nym, bo w w 1931 r., wyprodukowa-
boa tylko 147.11% skrzynek, w r. 1932

spadek postępuje dalej ; z iabryk
wyszło tylko 114.597 skrzynek, W.
roku ub. już 'widać  katastrofalną
zniżkę fabrykacji, gdyż wyproduko-
wano tylko 80.914 skrzynek. Rok
bieżący przyniósł dalszy spadek i w
pierwszych 6 miesiącach tego roku
obserwuje się dalszą zniżkę produk-

cji.
Zapałki — artykuł monopolowy

' w: Polsce, jest zadrogi przy obecnych
| płacach kryzysowych ; bezrobociu.
la więc niedostępny dla szerszych
| warstw ludności, Konkurentem mo-
| nopolu zapałczanego są zapalniczki.

 

 

    

ina operetka Gilberta „Katja tancerka”

w wyoknaniu świetnie zgranegizespołu, = całą Polskę o godz 18,15. Słuchowisko to

p. Z. Barwińską i J. Wasilewskim w ro-' p. t „Doktór Bardamu składa raport Lidze

i lach głównych A > "Narodėw" o wybitnem zacięciu satyrycznem

AE I, Linna e * stanowi fraśment z najnowszej powieści
Jutro i w dalszym ciągu wspaniale wysta-' Cejnea, autora głośnej powieści „Podróż

ć wiona. operetka Lehara „Paganini”, która' wśląb nosy".

i SE s: RACZLL : ь W. dziele feljetonów lokalnych usłyszą

o Wielki Akies: W. rolach "1 ,radjosłuchacze teg. dnia interesującą pre-
„ występują Janina Kulczycka; oraz Radzi- lekcję prof. Ryszarda Mienickiego, który o

I

społu. 2 gd ы niowem w Nowogrėdezyznie oraz o godz.'

' „Katja tancerka", Najbliższą W 23505 feljeton literacki członka grupy „Ża-

; Teatru Muzycznego „Lutnia” będzie świet- | garów” Jerzego Puiramenta „O noweli”.

Koncerty czwartkowe.
'

Popołudniowy koncert muzyki lekkiej.

o godz. 17,15, poświęcony będzie twórczo,Polskie Radjo Wilno.
630 Špy r NOO RE: « ,ści popularnego kompozytora operetkowego,

: Pieśń. Muzyka. Dzieanik poranny. я sd
Fożmaitości, 11.57: Czas. Hejnał Kom. met, I". Ishara. Oskiestra pod dyr. Zdz. Górzyń:,

skiego wykona szereg fragmentów z jegoPrzegląd prasy. 12.10: Muzyka lekka z
, Ciechocinka. Dziennik południowy. 13.05: dzieł oraz dwa melodyjne marsze. Następnie )

Koncert muzyki dawnej (płyty). Wiadomo- o godz. 19,15ze studja rozgłośni lwowskiej

transmitowany będzie występ doskonałego
| ści eksportowe. Giełda rolnicza. 16.00: Mu-

chóru Erjana. Wi programie foxy i tanga.
zyka ludowa. 17.00: Audycja dla dzieci.
17.15. Rec. śpiew. 17.30 Rec. tort. 18,00:

Muzykę poważniejszą, chociaż łatwą

w słuchaniu przyniesie radjosłuchaczom o

!

„Ksiąžka i wiedza“ pog. 18.15: Duety R.
Schumanna. 18.45: „O kulturze dnia po- |
wszedniego' pog. 19.15: Muzyka dwufort.
M js zał Ko. WO godz. 21,12 transmisja z Warszawy. W
Myśli wybrane. 20.02: jeton aktualny. | programie utwory Webera, R. Straussa,!
20,12: Muzyka lekka. Dziennik wieczorny. R
Trąbka ŻA okowrkók z Gdyni. Codzi. odc. Mendelsohna, Perkowskiego, Brahmsa,

owieś, 21.12: Koncert solistów. YO i Berlioza. W koncercie
wadrans literacki. 22.15: Wizyta mikrofo- ty wezmie udział znana i ka Fr.

nu u PP. Bigdulskich, Kom. meteor, 23.05. x. któ 4 * e:
Muzyka taneczna. оа,

nieważ zwierzę musiało w skrzyni których według obliczeń samego mo
śrzymać szyję pochyloną, w seal! nopolu jest w Polsce przeszło miljon
niej ścianie znajdował się otwór, 7, czego zaledwie 200 sztuk ostem-
przez który megło ono głowę wy- P'owano, RA ‚ ЧА
suwač. Po lianos soki Gdy inne artykuły codziennej
žyralą została przewieziona konnym: Potrzeby potaniały, jedynie tylko ce
wozem do ogrodu, poczem nastąpił NY wyrobów monopolowych utrzy-
moment wypuszczenia jej do specjal-, mały się na dotychczasowym pozio-
nie przygotowanego dla niej wspa-, mie. Spadek produkcji i zużycia za-
niałego, dużege i widnego pomiesz-, pałek najlepszym jest dowodem, że.

; czenia. Żyrała majestatycznie, lecz wskutek niezręcznej gospodarki —
z pewną obawą wkroczyła do swego Szmuglowana zapalniczka zatrium-
pałacu, rozejrzała się dokładnie w fowała.Niedołęstwo kilka upartych
sytuacji, poczem łaskawem okiem biurokratów zabiło w Polsce prze-

spojrzała na witającą ją gromadę za-; mysł zapałczany.
proszonych osób, którym dyr. Ża- 77555
iński z zupelaie usprawiedliwioną|
dumą prezentował swoją najnowszą G i e į d a.

WARSZAWA. (Pat). Waluty: Belgja
pupilkę,

$ Н ią. | 123.70, Berlin 203, Gdańsk 172,53, Holan-
Żyrafa przedstawią się wspania- | Aja 358,90, Kopenhaga 119.20, Londyn 26,67,le! Jest to piękny, rosły okaz, nale-| : B

žący do jednego z Roe zy pół-; 525, ŻE rg any zac
nocnych. "1 do fazę w aAion Só 17240 Wiochy
wywynosi blisko 4 metry, jak na| "| z Po ;
samicę młodą mniej ws japo kika,RACA mil r AS
letnią, wzrost dobry, aczkolwiek Pabtkzy: Gtoowitówóć: WAJDA 14552
wiadomo, że dorosłe samice osiąga- inwestycyjna 112, inwestycyjna —seryjna
ją nawet — 6 metrów.

Żyraty zamieszkują obszary ste-
114, kolejowa 5750, dol 13—13,25, |
dolarówka 52.50—52.25, ię S

powe Afryki południowej, środko-
wej i wsc iej. |. » :

  

61.63—61.15—61.50, listy ziemskie 48,50—
41.85. Tendencja przeważnie słabsza,

 

A
.  



ZKRAJU.
w Nowej a:

Jakże imacze; wygląda jakkoiwiek
uroczystosc w stO1eCziiem miescie i

w maiem prowiicjonainem miastecz-
kul W pierwszem bogactwo 1 mno-

gość śroakow, urucnomuianych przez

«omitety orgauizącyjne dla uswiet-
nienia obchodu, mewątpliwie pod

noszą spienaer samej uroczystosci i

są doskonaiym środkiem  propagan-
ay nazewnątrz. W maiem natomiast

muasteczku, wiaśnie gdzieś na Ke:

sach Wschodnich, z jakiemi szczup-

temu środkami musa zaczynać komi-
tet, wybrany przez miejscowe spo-
ieczeństwo dla ułożenia i wprowa-

dzenia w czym programu. uroczy-

stościł Ot! jakieś kukanaście zio-
tych, złożonych dobrowolnie przez
najbogatszych 4 pośród. nazbiedniej-
szych, trochę <aołiarowanych  ian-

tów na loterję, która jest w małem

miasteczku najbardziej mile widzia-
uyz. „gwoździem rozrywkowej
części obchodu, otiarna pomoc woj-
ska, dostarczającego wszystkiego na
co je tylko stać i nadewszystko b.
wiele szczerej raprawdę chęci, do-
brej woli, rzetelnej pracy 'wszyst-
kich, dzięki którym brak środków
materjalnych zostaje wyrównany z
ogromną nadwyżką.

Podobnym czynem, wartościo-
wym obrazem w. programie tego:
rocznych uroczystości „Święta Mo-

rza' był obchód jej w Nowej-Wilej-
ce. Wyłoniony na inauguracyjnem
posiedzeniu komitet organizacyjny
z pośród mieiscowego garnizonu
„Rodziny Wojskowej” i społeczeń-
stwa, pod przewodnictwem d-cy 85
pp. ppłk. Korwin-Kossakowskiego,

ił wszystko, co tylko było w je
go mocy, aby obchód ten - wypadł
jak najlepiejipozostawił silne wra-
żenia na biorących w nim udział,

Była więc msza polowa, i pod-
niesienie bandery na placu wodnym
85 pp._i defilada oddziałów garnizo-
nu, w której poraz pierwszy dziar-
sko wystąpił najmłodszy rocznik,
były i przemówienia (na całe szczę-
ście — niedługie), no ; wreszcie —
zabawa ludowa nad Wilenką, trady
cyjne wianki, defilada umajonych ło-
dzi, ognie sztuczne itd, Jednem sło-
wem, jalkby w dużem mieście, a jed-
nak inaczej, bo bardzo radośnie,
szczerze ; ochoczo! A przytem i cel
istotny całej imprezy został w peł-
ni osiągnięty, Powstał więc lokalny
„Oddział Ligi Morskiej i Kolonjal-
nej“, liczący juź dziś sporą ilość
członków, fumdvsz-- Obrony. Morza
został , zasilony wydatną kwotą,
wzrosło uświadomienie  społeczeń-
u.wa dla spraw morskich państwa,
okrzepły więzy łączące prastare
bursztynowe wygrzeża z Macierzą.

W. B.
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w rolach głównych:
wiośniana piękność

 

 
Ceny od 25 gr. Dziś najnowszy i największy

przebój predukcji europelskiej p. t.

roll
głównej

Na scenie:

Ewenement sezonu. Kapitalny
Najciekawsze arcydzieło Sh

nego króla reżyserów E. DUPONTA

June Knight i

„THE ROBE

DZIENNIK IMICERSKI |

ER BARONS“
OD „RAUBRITTERÓW!* DO MILJARDERÓW WALL STREETU. — JAK POWSTAŁY WIELKIE

MAJĄTKI W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

Diaizy EKONOMISCI teoretycy
tiwieruzii, 46 Kapitaa pPOWSiajt przez

gIoOMmauzEiie OSzCZĘULOUSCI, Z1iE Маг-

uuew JOSEDRSOL. aiuieryKansKI AULOF

KSIĄZKI ,,1Ne MODDEF Darons usuu,e

uowieSC W SWElIL JUU SITONIL Well

Stuujuiu nad początkami 1OrLum wiel-

kicn amerykańskichKapvialisiow, ze

sapitiai powstai arogą grapiezy. Ly-
lui KSIĄZKI GOSAUNIĘ cnarakieryzuje

to, co autor chnciai powiedzieć, Jay
Lobke, J. r. Mcngan, J. U, Mockiel-

ier, Andrey Carnegie, Jim t'ask, Com

modore Vandertilat, Jay Gouia i in-

mi, są w rzeczywistości „„Kobbei ba-
rons, czyli rzekomo raubriuerami,
ktorzy po roku 1601, po wojnie po-

muędzy rołudniem a Foinocą me lę-

kali się żadnego środka, nie zatrzy-
msywali się przez żadną przeszkodą

jezeli chodziio © pomnożenie olbrzy-

miego majątku, który wówczas „znaj

dował się na ulicy”.
Autor przedstawia dramatyczne

wprost sceny na podstawie notatek

dziennikarskich, protokołów paria
mentarnyci, sprawozdań i oticjal-

nych życiorysów. Widzimy agentów
giełdziarskich,  komiwojażerów i
wszelkiego rodzaju awanturników, z
których potem wyrastają miljonerzy,
zakładający całe dynastje władców
produkcji nietylko w Stanach Zjed-
noczonych, ale : w Europie. Ręce
Morganów, Fockefellerów i Vander-
bildtów sięgają i do środkowej ›
wschodniej £urapy.

Kilka wydartych fragmentów nie
daje dramatycznego obrazu, jaki
usiłuje nakreślić Josephson, ale prze
cież z tych strzępów. można odtwo-
rzyć mozaikę,  przedewszystkien:
rozwój i powstanie miljardowych ma
jątków

Przedewszystkiem, kto to byli ci
miljarderzy w pierwszych począt-
kach. Stary Cornelius Vanderbildt
da swej śmierci nie nauczył się or-
ośrafji. Jako mały chłopiec zatrud-
niony był przy: transporcie w New
Yorku. W młodości odznaczał się
brutalnością, uchodził też za naj-
większego pyskacza. Daniel Drew,
osławiony spekulant na giełdzie no-
wojorskiej, byt“ pasterzem; pasaż
bydło a potem spędzał stada na ry-
nek nowojorski Początek jego ka-
pitału — to pieniądze pożyczone a
nigdy nie oddane farmerom, którzy
powierzyli mu bydło, Jim Fisk jeź-
dził ze swym ojcem jako domokrąż:
ca. Jay Gould wyrósł w największej
nędzy. Jako chłopiec wstawał przed
świtem i wypęczał krowy na past-
wiska, bosy i nieubrany. Andrew
Carnegie, sym szkockiego  tkacza,
przeżył swą młodość w Szkocji i A-
meryce również w ciężkich warun-
kach. Mając lat 12, pracował 12 go-
dzin przy warsztacie tkackim. John
Rockefeller był jednym z 5 synów,
których ojciec zarabiał jako domo-
krążny sprzedawca lekarstw. Nie li-

* skiem zakończeniu wojny Vander-

 czył się nigdy z ustawami a o rodzi-
rę się zbytnio nie troszczył, Jedynie

Anny Ondra. Nie zważając

OSTATNI DZIEŃ.

eg BI"SJK 12)

Biała Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

Co 1ег ta miła para mogła obmyślać i gdzie się mogła znajdować?
Pewnie naradzał się jak uniknąć podejrzeń, A ja tymczasem czekałem na
miejscu mordu na policję, ja, ua: którego musiały się skierować pierwsze
podejrzenia, Cóż jednak miałem robić? Mogłem co najwyżej wyjść na
krwawe sciiody irozejrzeć.się po ciemnem podwórzu.

Wszedłem do pokoju. Okryłem się płaszczem. Wyjąłem z walizki
latarkę elektryczną. Portjer obserwował moje ruchy niespokojnym wzro-
kieia.

— Pójdę popatrzeć po podwórzu — rzekłem. — Zaraz wrócę.
& Nie podobało mu się to, ale naturalnie nie odpowiedział. Pastor
nie obejrził się nawet wtedy, gdy gwałtowny podmuch wiatru z otwar-
tych drzwi na schody szarpnął go za surdut. Liche włosy partjera stanęły
dęba. Rozpięta kurtka zabitego zafalowała raptownie, nadając mu na
chwilę pozory upiornego życia. :

Zatrzasnąłem drzwi. Portjer patrzył za mną przez szybę, dopóki
mu nie zniknąłem z oczu. Zapaliłem latarkę, która otoczyła mnie krę-
giem nikłogo światła.

Nie -zralazłem na skrawku kamiennej posadzk: u szczytu schodów
żadnych. s!2dów walki, ale to było do przewidzenia. Żadnych śladów za-
błoconych stóp, bo w A. nie było o tej porze roku błota. Popiołu od cy-
gar też nie. Oberwanych guzików też nie. Nic, nic. Tylko w miejscu,
gdzie leżał trup, ciemniała niewielka plama krwi, a opodal brunatny
suchy. liść, 3 ARZY i

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

«DZIESIĄTY KOCHANEK»
Film był wyświetlany w największych stolleach świata z niebywałem powodzeniem.

z ! a na olbrzymie koszty sprowadzenia tego
filmu ceny nie podwyższone.

NOWA REWJA LIPIEC I SŁOWIKI.
Grzybowska | Trio Gray), „Taniec piratów*—Duet Ron-Vzit, „Lopek ma
stój cyganów", „CHA: LIN"—parodja W. Ron-Valt. Wesoła aktówka p. t „Šlowikl“, „Bobranoc-
daj buzi na noc*—finał w wykonaniu całego zespełu.

Nie zważając na sezon letai wyświetlamy wielki emocjonujący film

„Przygoda o Północy”
w rol. głów. królowa wszystkich konkursów piękności w Ameryce LORETTA YOUNG i RICARDO CORTEZ. |.

Ceny od 25 gr. Nad program: Ptrakcje.

„©OBIETA-0ORCHIDEA"
Neli Hamilton.

Nad program: Nejnowsze atrakcje dźwiękowe. Ceny od 25 groszy.

 
|

Drukarnia A. Zwierzyńskig

Morgan pochodził z zamożnej rodzi-
ny i otrzymał staranne wychowanie.
Studjował na uniwersytecie w Ge-/
tyndze i przeżył nadzwyczaj roman:
tyczną miłość — historję, na której|
przeżycie inni z przysztych  miljar:|
uerow nie mieli czasu.

DSTOAOWISKO, w «torem wszyscy

ci ludzie ży, byio dzikie. Byia to

moda Ameryka, walczącą z przyno
aą, z indjanani, byli to nieokieizan-

cy, którzy: przeazierali się ze wscno-
au na zachód, :rzymając przez caie
to zycie bezustannie w prawej ręce

rewoiwer. Byli to ludzie, którzy za-
pewne nie umieli czytać ani pisać, е-

magranci, ktorzy zawiedli się w Lu-

ropie i którzy szii po zioto, przygo-

towami na najgorsze,
kFoumy waik: o byt były wówczas

inne, niz obecnie. li ludzie wzajem-
nie oszukiwali się i okradali, mordo-

wali się, sypali łapówki, które chęt-

nie przyjmowali nawet najwyżsi
dygnitarze państwowi, robili mająt-
ki na dostawach dla wojska i to w
taki sposób, że działalność tych do-
stawcow pachuiała kryminałem i
szubienicą. Zycie ludzkie było dza

nich niczem.
Vanderbildt podczas wojny .po-

między Północą i Południem przewo
ził wojsko do New Orleans. Używał

do przewozu starych jeziorowych
okrętów, chociaż wiedział, że już nie
nadają się do użytku, Tylko cudem
żołnierze dostawali się do. portu.

Podczas śledztwa okazało się, że
okręt „Niagara” był spróchniały. Ko

misja oglądała iram drewniany z o-

„rętu, w którym: nie trzymał sięani

jeden gwóźdź. Pomimo to po zwycię

bildt został odznaczony za wierną

służbę. ; )
Podobnie „lojalnie“ dla swej oj;

czyzny pracował Morgan. Niejaki
Simon Stevens zaoferował mu. 5000

karabinów za 17.486 dolarów, które

ząkupił od rządu waszyngtońskiego.
Karabiny te odrazu sprzedano za-

chodniej armji generała Fremonta za
109.912 dolarów. Oczywiścieza Ка-

iabiny zapłacił tę kwotę ten sam

rząd waszyngtoński, który przed
tem tę samą bruń sprzedał za 17.000

uolarów. Ale najciekawsze przytem
jest to, że karabiny sprzedano tyliko
dlatego, iż komisja uznała je za nie

zdatne do użytku i że niektórym

żołnierzom karabiny podczas strze-

lania odrywały palce.
Perspektywy stanów północnych

w wojnie z Południem od początku,
jak wiadomo, nie były pomyślne,
Stany północne kilkakrotnie ponio-

sły klęskę, co wpływało na wzrost
ceny złota. Wyzyskal to właśnie
Morgan. Zokupił złota za 1,150.000
dolarów, załadował złoto na okręt i
odwiózł do Londynu i tem odrazu
podniósł cenę złota ze 130 na 171.

(W! następstwie dolar skrachował.

handel złotem za giełdzie nowojor-
skiej został wstrzymany, a.na czar-
nej giełdzie sprzedawano złoto za
285. Dopiero zwycięstwo generała
Granta-w 1865 roku wsirzymaiu spa-
dek, cena złota została obniżona, ale
w tym czasie Morgan dawno już o-
brócił na 180 stopni i tak jak zara-
biał na zwyżce dawniej, tak zarabiał
obecnie na zniżce,

Prostym trickiem zarabiał rów-
nież Gould. Pewnegodnia wrazzto
warzyszami zabrał z banków całą
gotówkę, jaką miał w nich ulosowa-
ną. Wskutek tego dawał się odczu-
wać brak pieniędzy na rynku  pie-
niężnym. Stopa. procentowa .natych-
miast się podniosła, podczas,, gdy.
ceny zboża i bawełny raptownie po-
szły wdół, ponieważ właściciele
sprzedawali te towary, aby tylko
zyskać środki pieniężne, Gould i je-
$o towarzysze zarobili oczywiście
jak na spadku cen zboża, tak i na
podniesieniu stopy odsetkowej, po-
życzając gotówkę na. wysoki pro-
cent,

Wwalce wzajemnej spekulanci
byli bezwzględni i zdumiewająco

| szczerzy, Świadczy o tem jeden z li-
stów Vanderbildta. do przyjaciół”,
którzy: chciali go zaskoczyć podczas
jego pobytu w Europie i machinacją
na giełdzie opanować jego przedsię-
biorstwa. List brzmiał. następująco:
„Panowie, chcieliście mnie- oszukać.
Nie zaskarżę was, ponieważ sądy
trwają zbyt długo; ja.was zrujnuję
Z serdecznem pozdrowieniem Wasz
Cornelius Varderbildt", I począł ich
rujnować. O us'awy Varderbildt ni-
gdy zbytnio się nie troszczył.
W zdumiewający sposób zasko-

czył swych nieprzyjaciół wieczny
spekułant Drew: Było to w chwili
kiedy wiadomem było powszechnie,
że stary Daniel: „źle stoi na giełdzie”.
Drew przyszedł do baru giełdowego
i jak miał w zwyczaju, otarł pot z
czoła czerwoną chusteczką, gdy do“
bywał chustki z kieszeni, wypadła
mu kartka papieru. Jeden ze speku-
lantów, stojący w pobliżu, natych-
miast stanął butem na kartce, a kie-
dy Drew odszedł, przeczytał na pa-
ierze zanotowamy nakaz giełdowy

Šias utworzony został ring i Dre-
wa kontrminowano, Stało się to,
czeżo Drew się spodziewał i czego
pragnął. Okazalo się, że Drew kant-
kę papieru umyślnie wyrzucił z kie-
szeni.
| Drew i Vanderbildt wiecznie wal
czyli pomiędzy sobą. Nowojorscy
politycy zazdrościli Vanderbildtowi
iego majątku i starali się obalić jego
uprzewilejowane stanowisko tem, że
na kolei, prowadzącej z Harlem do
New Yorku, wprowadzili równoległą
komunikację kołową. Podczas, gdy
parlament obradował nad  zniesie-
iiemmonopolu porozumieli się se-
natorzy z Drewem i sprzedali mu
akcje harlemskiej kolei a la baisse.
Stary Vanderbildt jednak spostrzegł Opinja publiczna domagała się bu-

dowania szubieaic dla spekulantów,

Program: „Lilje*  (groteska—J.
ы у Ё. по'пощ „Ре-

Czarujące piosenki.
Wartka akcja.  

Przyśyiecając sobie latarką, poc

 

się odrazu, poztierał gotówkę, gdzie

К Program Nr. 6. Na scenie:
imponująca REWJA p. t.:
górska, Nina

 
Na ekranie: Pikantna farsa,

która zgerszyła świętoszków p. t.

SPORT
Zawody kolarskie.

Najbliższą umprezą kolarską w
Wilnie będą wyścigi na 100 klm, i
na 25 klm,

Zawodnicy !|'cencjonowanj star-

tują na 100 klns, a niestowarzyszeni
na 25 klm.

Zawody .odbędą się 22 bm. Zgło-
szenia „do 20 bm. przyjmuje Strzelec
Wielka (8— 2) ud godz. 18 do 20.

Dr. W, Sidorowicz w Wilnie,
Przyjechał wczoraj. do. Wilna. dr.

MW. Sidorowicz, który we Florencji
zabłysnął pięknym talentem lekiko-
atletycznym, a któremu nie-udało się
uzyskać. dobrych wyników -w Pozna”
miu na.mistrzostwach Polska.

Dr. W. Sidorowicz zabawi w
Wilmie około. tygodnia. Robi on
teraz przerwę w: treningu. Chce od-

począć, by jesienią startować w za-
wodach kolejowych 0 mistrzostwo
Ogniska.. Sidorowicz wraca. spowro-
tem do wileńskiego Ogniska,

Powrót motocyklistów z Grodna.
Wczoraj powrócili z Grodna moto-

cykliści Wil. Tow. Cyklistów i Mo-
tocyklistów pp. Kieraszewicz, Hol-
sztejn, Dembowski, Rudak, dr. Pu-
chowski, „Aramcwicz, Żemojtel oraz
kierownik Bolesław: Rydlewski, Mo-

"tocyklišci ci przywiezli ze sobą
| dwienajpiękniejsze nagrody ogólno-
polskiego zjazd. do Grodna, ufun-
dowane przez wojewodę Białostoc-
kiegoi p. prezydenta m. Grodna.
Następną imprezą motocyklową bę-
dzie II. ogólnopslski: zjazd. świazdzi-
sty do Wilna orazV rajd Legji War-
szawa — Wilno — Warszawa. Obie
te' imprezy odbędą się w dniu 12
sierpnia.

Heljasz i Kusociński jadą do Anglii.
Dwaj czołowi nasi lekkoatleci,

Kusociński i Heljasz, wezmą udział
w międzynarodowych mistrzostwach
lekkoatletycznych Anglji, które od-

 

tylko mógł i kupował tak długo, aż
miał w swych rękach niemal wszyst-
kie akcje. — Potem jednym ciosem
podniósł akcje na 179, pokonując
dotychczas zawsze zwyciężającego
Drewa.

Drew chciał się pomścić. Rozsze-
rzał pogłoski o różnych interesach
Vanderbildta, jakoby nie cieszyły się
powodzeniem i począł znowu obni-
żać kurs akcyj kolei harlemskiej i
hudsońskiej, Wzlka prowadzona by-
la wówczas ma ostro i Vanderbildt
sam. przyznał później, że były to
dlań najcięższe chwile. Pomimo to
nie tracił spokoju a kiedy zauważył,
że jego przeciwnicy sprzedali już
więcej akcyj, niż w rzeczywistości
akcyj było — xurs wynosił 285 —
wydał nakaz, aby sprzedawano po
1000. Tak położył przeciwników na
obie łopatki,

: z C. P.miś ląd 4 nil PZA BE
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1 męski John Riemann.

będą się w Loadymie w dniach 13 i
14 bm.

Waacając z Londynu obaj zawod-
nicy zatrzymają się w Kolonji, gdzie

w dniu 17 bm, startować będą w mię

dzynarodowych zawodach.
REPREZENTACJA POLSKI PAŃ

NA MECZU Z NIEMCAMI.

Po lekkoatletycznyrh _ mistrzostwarh

Polski w konkureniji pań usiuivay został

reprezentaryjny nasz skład na meczu z

Niemkami w dniu '5 bm, w Warszawie,

W skład reprezentacji wesziy:

100 m. — Walasiewiczówna i Gottli-

bówna. 200 m. Walasiewiczówna i

Orłowska. 80 m. z płotkami — Freiwaldów-

na i Orzełówna. Sztaieta 60—75—100—200

m. Freiweldówna —Batiukówna—Orłowska

Freiwaldówna — Batiukówna — Oriowska

— Walasiewiczówna,  Walasiewiczówna i

Wenciówna. Wzwyż: Orzełówna i Wajsów-

na. Kula i dyski: Wajsówna i Cejzikowa.

Oszczep: Kwaśniewska i Smętkówna.

Wszystkie wymienione zawodniczki

znajdują się w obozie treningowym na Bie-

lanach pod kierunkiem trenera  Cejzika.

Na obozie przebywają również Świderska i

Nowacka, które przygotowują się do startu

La 800 mtr. Na tym dystansie będą one wal-

czyć o wejście do reprezentacji Polski na

światowe igrzyska kobiet w Londynie.

PRZED STARTEM POLSKICH KOLARZY

NA WYŚCIGU BERLIN — WARSZAWA

Z liczby 32 kandydatów do zespołu

polskiego na wyścig szosowy Berlin—War-

szawa tylko część kandydatów uzyskała

dobre wyniki, część natomiast nie starto-

wała, inni odpadli wskutek defektów w

drodze, startując w wyścigu Warszawa

Radom — Warszawa.

Wobec tego Komisja Sportowa uznała,

że wyścig Warszawa — Radom — War-

szawa nie dał dostatecznych podstaw do

sklasyfikowania kandydatów i postanowiła

za dalsze w tym celu kryterja uważać: mi-

strzostwo szosowe Polski, które odbędą się
w dniu 15 bm, oraz dwuetapowy wyścig

„Dokota ziemi Wielkopolskiej“ w dniach
21 i 22 bm.

Po wymienionych wyścigach ustalony
będzie skład naszej drużyny na wyścig
Warszawa — Berlin.

 
PRZED MECZEM POLSKA — BELGJA.

Losowanie w tegorocznych rozgrywkach
o puhar Davisa dało nam dość przychylne
rozwiązanie, jeżeli chodzi o mecz pierwszej
rundy, w której walczymy z Belgją, a więc
z przeciwnikiem, którego powinniśmy po-
konać,

Aczkolwiek teoretycznie mamy szance
pokonania Belgów i zakwalifikowania się
dzięki temu do rozgrywek w dalszych run-

dach, to jednak lekceważyć tego przeciw-

nika nie można. Rok bieżący przyniósł

Szereg nieoczekiwznych na terenie między-
narodowym wyników, W czasie spotkania

Merlin pokinał wbrew wszelkim przewidy-
waniom słynnego Crawforda.

W skład zespsłu belgijskiego wejdzie
rutynowany tenisista Lacroix, doskonały
piłkarz i gracz o wielkich możfiwościach
fizycznych. Młodziutki Neśayaert wykazuje
clbrzymią ambicję i zaciętość. 

wieczoroweod 56gr.

Fedorówna, Stenisław Gozdawa Gołębiowski, Marta Popielewska I

«KOCHANKA z KABARETU».

Udzieł biorą: Nowozaangażowany
duet bsłetowy Wąsowicz — Pod-

eweryn Orlicz.
W rel. gł. ponętna
Charlotta Ander
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pokoiki z kuchnią LETNISKA.. - lem wyksztalęeniem

Sprzedaż||wśród ogrodów w pobli: | PRACA szukuje. posady bluro-
żu ul. Subocz (Karls- wej lub jakiej Innej, mo-

PLAC badzka 44) Informacje „ OCHMISTRZYNI że być kelnerem (nawet
duży, budowlany. do-| ul. Św. Filipa 4—4). 814|| | i wiejska potrzebna.. An-| tYIko za utrzymanie). Ma
sprzedania. Krzywe Koło : || tokolska 62—3 od g. 3| šwladeciwa I referenoje.
Nr. 3. 833—2 : ; NE) do 4. 837| Łaskawe zgłoszenia kie-

- — (Poszukuję. mieszkania| miejscowość sucha, las rować do Adm. „Dz.
n parterowego o 16-tu do Šosaowyr- caikėwite u- Tapicer | dekorator,|Wil” pod „Potrzebujący

I pokoje 20 pokoi—z ogrodem — ie-2 zł. dziennie| przgrabla otomany, ma- R. S gr3
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> oj MIESZKANIE: „| Fem.plętre. Oferty pro:|ska-6 m. 24 godz 16-19 |taplesrstwa wchodzące| , WYKWAJIIKOWANY
pokojowe z kuchnią do| szę składać w Redakcji 836—3| *YKonanie solidnezgwa-| rolnik poszukuje posady

wynajęcia. Mostowa 7-a |
Dowiedzieć . się Mosto-
wa 7 m, 17. 835

„Dziennika”.

hylałem się to tu, to łam, W. końcu
znalazłem .akąś czerwoną grudkę może gumy, a może bardzo twardeżo
wosku. By!a ona wielkości średniej monety, szorstka, zgrubsza półkoli-

TTL

|
sta, i wogćie bez sensu. Schowałem ją do kieszeni, poprostu dlatego,że i
nie znalazłem nic ciekawszego, W! tym momencie wiatr nagle przycichł,
ciehie i krzewy znieruchomiały, rozklekotane okna umilkły, Na scho-
dach rozleżi się nieostrożny. krok,

Z całą pewnością krok. Gdyby wiatr nie był przycichł ną tę chwilę .
jużbym dz'ś nie żył, Usłyszawszy nieostrożnykrok, przysunąłem się. do
poręczy, zeby spojrzeć wdół i w tej chwili huknęły dwa wystrzały. La-
tarka муур /а mi z ręki i stuknęła gdzieć o ziemię. Mury zatrzęsły się
od nowego szturmu wichury. Światła w hoteluu zgasły,

Ręka mnie zaświerzbiała,ale mie zostałem. ranny.
'Wicnura ryczała mi w uszach, lecz orgii cieniów już nie widziałem,

bo wszystso tonęło. w ciemnościach. Masa hotelu ledwie się odcinała
od czamosii nieba, podwórze ziało przeraźliwym, tajemniczym mrokiem.
Nawet w korytarzu, gdzie pastor modlił się nad umarłym, było: ciemno,,

Nie „lychaė było nic, oprócz hukw wiatru, Zbiegłem po schodach,
trzymając się poręczy. Nie powodował„mną rozsądek,a krańcowa głu- '
pota. Nie :niałem rewolweru, wszędzie panowały ciemności i nie-orjen-
towałem <'ę w rozkładzie hotelu. Jednejm słowem,postąpiłem jak skoń-.
czony głupiec.

Na schoduch nie natknałem się na żadną przeszkodę. Nadole:o-
tarłem się o liściasty krzew, pod który się wemknąłem w oczekiwaniu

| Czułem-jednak instynk:

ma uciszenie wiatru. Podwóize jęczało i szumiąło. Natężyłem «słuch, -,
ale tym razem nie usłpszałem kroków. Ponieważ.wiatr,nie przycichł,
wyszedłem istrożnie z pod krzaka, kierując się.ku ścianie. Jeżeli to
Lovschiem do mnie strzelał, co mie było wykluczone,- to -prawdopo-
dobnie aiboby się starał mnie dosięgneć i dobić, albo też. wrócić do , bezmyślne yzykol Kiedy do bezbronnego człowieka strzelają w ciem-hotelu. W ym wypadku nie wszedłby: po. schodach: .do pasażu, gdzie
czuwali pustor z portjerem. Gdybym obszedł podwórze, mógłbym się
nań natknać u wejścia do hallu, :
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raneją po cenach najniż-
az: Bronifratelska

 

Rządcy lub leśniczego.
referencje poważne, UI
Zamkowa 4 m. 7. gri

8
gr2

Ochionąłem. Posuwałem się wzdłuż muru powolii ostrożnie, ža-
łując tylko, że nie mam. broni, Ale Lovschiem był tak tłusty i ciężki,

Francja — Australja o puhar Davisa młody” 
że gdybym go złapał, to nimby zdążył dobyć rewolweru... Znów otar-
łem się o .oś, lecz tym razem nie o krzak, a o szorstki materjał ręka-
sDA usunęła się szybko, a janurknąłem za nią jak w fo-
otballu. у

Zdąży.em pochwycić jakąś. połowę,: czy fałdę,
wała tak. śwałtownie,: że „pojechałem kolanami po bruku. Po lewej

stronię błysnęły trzy światełka i trzasnęły ostro trzy wystrzały rewol-
werowe. Pomyślałem mętnie, iż dobrze się-stało, żem się wywrócił,
Więcej strzałów nie padło, Wichura ryczała. Naokoło ziały ciemności,

Nagle nabrałem instykiownego przekonania, że napastnik ie
śledzi. A głupi, nie miałem rewolweru, gdy on byłuzbrojony. zab

Latarria w bramie mogia zabłysnąć lada moment i wtedy byłbzgubiony: Albo jeszcze gorzej: on mógł się otrzeć о шпіе.уuż
niego. Ja byłem: bez: broni, On — uzbrojony.

‚  Pożaiowałem,:żem tak głupio naraził życie i,
pierw ostrożnie z ziemi, a potem szybko z
(Wicher zagłuszał moje kroki,
szenia. '

Strzaiy padły z lewejstrony,

uniósłszy się naj-
kolan, pobiegłem na prawo.

ale mógł również zagłuszyć jego poru-

to znaczy od struny wejścia do hallu,
j < ir townie, że nieprzyjaciel cofnął się ku bramie.

Ale na in::ynkcie, na nieuzasadnionem
Szukałem tylko kąta zdając się poza tem na los szczęścia,

msiem się ostrożnie ku ścianie północnego skrzydła, ale nie ku
schodom:. Jn napewno spodziewał się, że lam późdę, : jąc si ściь pójdę, starając się wrócićda .gmachu. tą samą: drogą, którą wyszedłem. O! jakież to było. ryzyko,

nościach, śorzko żałuje, że znalazł się tam właśnie a nie w innem miejscu.

- (d. c. n.) w

Odpowiedziałny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ. |

która mj się wyr:

pizeczucių, bałem się polegać. -   
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