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Hitler o spisku i jego złamaniu.
RZYM. (Pat). Turyūska „Gazette

del Popolo* ogłeszą wywiad z kan-|
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
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„Dziennik Wilefiski" wychodzi

Wilno Czwartek 12 Lipea 1934 r.
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w sobotę dnia 14 lipca r. b.
za spokój duszy | do konspiracji w ciągu 12 lat, nie tysięcy. Gdyby w ten sposób nie wy-

| › 1 ad | zastosowali się do nowych warun- stąpiono przeciwko rewolcie, po
| clerzemHitlerem, który oświadczył, | ków i do nowych władz, gdyż bun- | pierwszym udanym zamachu nastą-

że spisek katylinarny został zdła- towanie się ich przeciwko władzy| piłyby dalsze zamachy. W grę wcho
wiony ostateczzie. Nikt nie będzie| stało się ich drugą naturą. Ludzie | dziły losy całych Niemiec. Przykład
mógł mieć złudzenia co do możli-| tacy nie mogli nawiązać kontaktu z| mel przezemnie udowodnił, że za-

|
|  
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L LENŁOŁNWIA ОММО
FUNDATORA PARAFJALNEGO KOŚCIOŁA SOBOTNICKIEGO

odbędzie się nabożeństwo żałobne w tymże kościele o godzinie 9-e| rano.

ks

Po wizycie Barthou.
Nie z próżnemi rękami.

LONDYN. (Pat). Cała prasa an- europejski. „Times*”, podobnie jak
gielska przyznaje dziś, że min. inne pisma, stwierdza, że rząd bry-
Barthou nie wyjechał z Londynu z! tyjski zastrzegł sobie, że udzieli swe|
prožnemi rękami, uzyskał bowiem go poparcia tyiko takiemu paktowi,

zgodę rządu brytyjskiego na wschod.| к!бгу zbudowany będzie na zasa-
nio - europejski pakt wzajemnejpo-| dach podobnych do traktatu lokar-
mocy. Niektóre dzienniki określają|neńskego, to jest zupełnej równości
tę zgodę jako platoniczną, niektóre|sygnatarjuszów. Proponowany pakt
zaś jako poparv:e moralne, wszyst-| wzajemnej pomocy, jeśli obejmie

kie jednak podkreślają życzliwe u- Niemcy, pomoże im powrócić do Li-
stosunkowanie się rządu brytyjskie. gi Narodów. O ile będzie zawarty
go do samej idei paktu, zaznaczając bez Niemiec, uczyni powrót do Ge-
równocześnie, że mniej było mowy o newy podwójnie trudny. Dziennik

drugim pakcie śródziemnomorskim, przewiduje, że .okowania będą bar-
którego Francja jeszcze obecnie kon dzo trudne i że pozycja rządu.bry-
kretnie nie wysuwa, pragnąc naj- tyjskięgo będzie specjalnie delikatna.
pierw zrealizować pakt wschodnio-

0WLANLRUKR.„RLZokoEWOEKE II SNET PREWA)

Nowy,wice-min. spraw wewnętrznych
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wice-ministrem spraw wewnętrznych zestał miano:
wany przez Prezydenta R. P., p. Tadeusz Krychowski, dotychczasowy
dyrektor depait. karnego w ministerstwie sprawiedliwości.

P. Krychowski był uprzednio kierownikiem nadzoru prekuratorskiego
w ministerstwie i na tem stanowisku był najbliższym współpracownikiem
ministra Michałowskiego. Kiedy w początkach lutego zmarł dawny dy-
rektor więziennictwa, p. Lerentowicz, p. Krychowski dopiero w marcu
objął ten departament, gdyż jck mówią—minister Michałowski nie chciał
wyrzec się bezpośredniej współpracy z p. Krychowskim. Na stanowisku
dyrektora departamentu więziennictwa p. Krychowski dał'się poznać jako
człowiek silnej ręki, przeprowadzając „czystkę* *w całem więziennictwie
om: Ostatnio przeprowadził reorganizację więziennictwa w War-
szawie.

 

AinOa Kando - Rayklneg
Wczoraj podaliśmy już  telefo-

niczną wiadomość naszego korespon
aenią z Warszawy 0 rozwiązaniu

przez wiaaze «dministracyjne Ubo-

zu iNarodowo-kKadykaineżgo w caiej
Folsce. -Uzupelmamy je szczegó-

łowszemi iniorwacjani. Frasa sa-
nacyjaa donosi, co następuje:

Łarządzenie wiadz admainistracyj-

nych stolicy, rozwiązujące U. N. K.,

zaopatrzone jes. rygorem naiycimia

nowień ogólnych, o postępowaniu
|dyscypiinarnen: przecrwko  stucha-

czom szkói akiaemickich, wszyscy

studenci, którzy w drodze prawo-
mocnężo wyrsku sądowo-karnego

zostaną pozbawieni praw publicz-
nych za działa!rość wywrotową bę-
dą automatycznie pozbawieni prawa

do studjów w szkołach wyższych.
Również studerci, przeciwko  któ-
rym zostało wszczęte postępowanie

stoweżo wykonenia. Nie wolno bę:| dyscyplinarne nie będą mogli uzy-
"dzie nosić mundurów  organizacyj-|skać świadectw odejścia, aż do
nych: jasnych koszul, ani oznak| chwili uprawomocnienia się orze-
(mieczyków) świadczących o przy-
należności do tego ugrupowania.
Wimni niestosowania się do zarzą-
dzenia starostwa, będą  pociągani
do odpowiedziainości karno-admini-

czenia dyscyplmarnego.
Motywy, ktore były powodem

rozwiązania Obczu Narodowo-Rady.
kalnęgo w opracowaniu władz bez-
pieczeństwa są następujące:

stracyjnej z art. 57 prawa o stowa-  „Na podstawie posiadanychmaterjałów |

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ.
PARYŻ. (Pat). Dzienniki dzisiej-

jsze wyrażają bez zastrzeżeń zado-
| wolenie z rezu'tatów podróży min,

Barthou do Londynu, tembardziej,

że rezultaty podróży są, jak się zda-
|je większe niż :1aogół spodziewano
| się. Wszyscy mogą uznać się za za-

| dowolonych, pisze „Le Journal"
| Kierownicy Irancuskiej polityki za-
| granicznej mogą być zadowoleni, że
| mechanizm organizacji -bezpieczeń-
| stwa zamiast znaleźć się w blokadzie
będzie puszczony w ruch. W. ten spo

| sób pozbędziemy się wszelkich prób
| mających na celu podjęcie kwestji
rozbrojenia bez gwarancji bezpie-

| czeństwa, Angl:cy zaś są zadowole
ni, ponieważ zachowują swobodę

działania.

Wielkie powodzie
na Dalekim Wschodzie
 CHAKBIN, iFatj. Wskutek po-

wguzi pizerwaia zostają KOomuniKa-
cja «oiejowa na limi luaussyberyj-
skiej. woay zaitaiy ODSZar, poiozony
na zachod od Lycykaru 1 na potudnie

vu Lnarbinu,
1UMIU., (Ha.j, W okręgu Iszika-

wa t'ukui wsku.ek powodzi, spowo

dowanej ulewn:mi deszcząni, uto:
nęio'©v osób, a o dalszych ©0V-ciu

brak wiadomości. Zmszczeniu uleżto

«ikaset domów
SLANGHAS (Patj. Chiny znowu

nawiedziia klęska powodzi, która

szczególnie  nu.wiedzita prowincję

Kwatung Czili, Wi Szanghaju, Cze-
Fu i lientsinie panują wielkie upa-
ty, od których zmario już wiele o-

sób. Susza wyrządziła również duże

szkody w zbiorach. Obawiają się

wylewu rzeki Sungari, co groziloby
Charbinowi ; okolicom,

TOKIO. (Pat). Klęska powodzi

przybiera coraz większe rozmiary.

Wezbrane wody zerwały i uniosły
most w prefekturze lszikawa, W.

chwili, gdy nastąpił wypadek, na
| moście znajdowało się 60 osób, W
tej samej prefexturze iale komplet-
nie zniosły wioskę z 50 domami,

| Wedle nadchodzących wiadomo-

|ści z tej prefektury utonęło tam

| przeszło 250 osób, 4.000 osób zna-

' lazło się bez dachu. 360 domów jest

 
|

wości powtórzenia spisku. Masy lu-|masami, które zostały im obce i któ-
dowe nie miały z tym spiskiem nic; re dały tego liczne dowody. Zkolei
wspólnego. Hit.er chciał kilkakrot- nawiązując do prasy zagranicznej,
nie przekonać ludzi, którzy waiczyli kanclerz oświadczył, że, występując

u jego boku przez 12 lał i jeszcze| bezlitośnie przeciwko buntownikom,
niedawno odbył przeszło5-godzinną | działał w obronie humanitaryzmu

МИ |

 

\

rozmowę, w której starał się prze-

| niejszej rewolty, że droga, na którą
' wkroczył, oddaia go odemnie fatal-
nie, ale ani napomnienia ani przeko-
nywania nie zdaiy się na nic. Zaprze

, czył Hitler pogtoskom, jakoby spisek
'nie był skierowany przeciw niemu |
| oświadczył, że spiskowcy chcieli
pochwycić przedewszystkiem kan-
clerza. Omawiając atmosferę, w któ-
rej zrodził się spisek, kanclerz wska
zał, że spiskowcy, przyzwyczajeni

|

I
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(03 oficerów w zamachu
Voldemaras.

BERLIN. Pat. Z Kowna donoszą,
że śledztwo w związku z puczem
wojskowym w dn. 76 r. b. zostało
ukończone. Poza 3 osobami cywil-
nemi i Woldemarasem, co do któ-
rych zapadł już wyrok, stwierdzono
udział w zamachu 103 oficerów, 22
zdegradowano i usunięto z armji a
40 przeniesiono do rezerwy. Poza-
tem wytoczono sprawę przed są:
dem wojennym byłemu szefowi szta-
tu Kubeliunasowi, zastępcy szefa
iotnictwa wojskowego oraz zastępcy
pułkownika huzarów za rozmyślną
bezczynność oraz sabotaż.

WiEDEŃ. (Pat). Rada ministrów
odbyfa catonocne posieazenie

sprawie dymisji gabinetu. Jak po-
dają, iormainym powodem  dysuisji
jest wejście w życie nowej konsty-
tucji,

rrzedewszysikem chodzi 0 ©-
strzejsze, niż aoiychczas, zwalczanie
zanueszek narodowych socjalistów.
Ustawy te przewidują zaostrzone

sankcje: posiadenie materjafów wy-
buchowych będzie karane śmiercią.

Minister Fey mianowany będzie ge-
neralnym konmusarzem państwowym

wia nadzwyczaj:rych zarządzeń prze-
t.wko działalności antypaństwowej
iResort bezpieczeństwa nadal spra-
wować będzie sekretarz Karwinsky,

który podlegać będzie kancierzowi

Dolliussowi. Ustępują: minister
spraw wojskowych ks. Schónburg-
Hartenstein z powodu podeszłego
wieku, Schmidt. który, jak wiadomo;

objął stanowisko burmistrza miasta

Wiednia, Ender autor nowej
konstytucji, który odejdzie na sta-

nowisko kierownika zarządu Prze-
darula. Kanclerz Dollfuss zatrzyma
teki: ministerstwa spraw zagranicz-
nych, wojskowych, bezpieczeństwa i 

|  RUZOMBERK. (Pat. W odby-
wającej się w Ruzemberku uroczy-

|stości ku czci ks. Hłinki wzięło u-

| dział 20 tysięcy ludności.

|stości te stały się wielką /maniłe-

konać jednego z przywódców _póź-|

1
w

Uroczy- |

| oraz w obronie wszystkich rodzin
| niemieckich, śdyby bowiem rewolta
w Wiessee osiągnęła swoje cele,
jwówczas w Niemczech płakałoby
| nie 10 lub 12 kobiet, lecz dziesiątki

BERLIN Pat. Na dworzec pocz-
damski dziś w godzinach południo-
wych odstawiono saretkami policyj-
nemi licznych więźniów pod silną
eskoitą Kordon policji nie dopusz-
czał publiczności na dworzec. Krążą
pogłoski, że były to osoby areszto-

BERLIN. Pat. Minister gospodar-
ki Rzeszy dr. Schmidt złożył z u-
rzędu dotychczasowego przywódcę
stanowej organizacji przemysłu nie-
mieckiego dyrektora generalnego
Filipa Kesslera. Na "stanowisko to
powołany został prowizorycznie dc-
tychczasowy zastępca Kesslera. Ze
strony urzędowej nie dają żadnych
bliższych wyjaśnień co do moty
wów złożenia z urzędu, Wedle „Ber-
liner Tageblattu* powodem odwoła-
nia Kesslera był brak zaufania do
niego ze strony ministra gospo- 

Reorganizacja rządu omustrjackiego.
Ostrzejsze zwalczanie nar.-socjaljstów.

solnictwa, Sekrciarzem sianu w mi-

nisierskie sprav zagramicznyca Mua-

nowany bęazie dotychczasowy po

sei austrjacki м Bernie Kausciuiz,

na którego imiejsce ma byč powola-

ny dotycūczasowy posei ausirjackt

przy Kwirynale Kintelen.

WIEDEN, (Pat), Koła urzędowe

zapewniają z całą stanowczością, że

rekonstrukcja gabinelu nie spowo-

"duje żadnych zmian w dotychczaso-

' wej polityce zagranicznej Austrji.

"Stanowisko posia austrjackiego w

"Berlinie nie będzie podobno narazie

obsadzone. £- gabinetu ustępują ksią-

žę Schoenburg-Hartenstein, Schmidt

Fender i sekretarze stanu Koerber i

| Głass. £ nowych członków wymienić

należy  minisi”a sprawiedliwości

Berger . Waldazecka sekretarza sta-

nu do spraw zagranicznych lausch-

nitza. Pozostają na swych stanowi-

skach: wicekanclerz  Starhemberg

minister Buresch, minister handlu

Stockinger, minister Fey i sekretarz

stanu Karwinsky. Jako znamienny

fakt wskazują dzienniki na to, że

wszystkie najważniejsze minister-

stwa skupione kędą w rękach kancle

rza Dolltussa, przez co nastąpi uni-

fikacja gabinetu 

 

Uroczystości ku czci ks. Hiinki.
„ta na uroczystości z ks, prałatem

|Biłką na czele, doznała bardżo ser-

'decznego przyjęcia. Słowacy w

że przybycie delegacji polskiej na u-
przemówieniach swych podkreślali, |

| stacją narodową słowacką. Mówcy roczystości przyczyni się do jeszcze

  

mach na przezneczenie państwa trze
ba okupić karą śmierci. Kto sięgnie
przeciw państwu, wie co go czeka
Kto chce wykorzystać w sposób an-
typaństwowy władzę, jaką posiada
dla budowy państwa lub obrony re-
wolucji, ten będzie miał ściętą gło-

wę. Los ten spotka każdego bez

względu na to. jak daleko zaszedł i
bez względu na to, jak wielka jest
jego władza,któ-ą otrzymał odemnie

Do obozów koncentracyjnych.
wane w związku z wypadkami 30-6
r. b, które obecnie zostały skiero:
wane do obozu koncentracyjnego
w Lichterfelde. Wielu z pośród
aresztowanych miało na sobie mun-
dury hitlerowskie.

Złożenie z urzędu przywódcy
stanowej organizacji „przemysłu niemieckiego.

darki.
LONDYN. Pat. Zdaniem „Eve-

ning Standerd* ustąpienie Kesslera
jest dowodem starcia pomiędzy Hi-
tlerem a potężnymi magnatami
przemysłu, którzy w swoim czasie
ułatwili Htlerowi objęcie władzy.
Kessler i wielu wybitaych przemy-
słowców niemieckich, jak Thyssen,
Krupp, Siemens i t. d. uważać ma-
ja, że polityka Hitlera polegająca
na znacznem skrępowaniu przywo-
zu surowców do Niemiec jest nie-
bezpieczna dla przemysłu Niemiec.

Dr. Kiausener
zamordowanyj „przez pomył-

kę"...
Berlin, KAP. Rząd niemiecki

wyraził swoje ubolewanie biskupowi
Berlina Ks. Dr. Barsenowi spowodu
smierci działacza katolickiego d-ra

Klausenera. Śmierć ta — jak tłuma-

czy rząd Hitlera — nastąpiła „wsku-
t k pomyłki”,

Jak połączyć powyższe oświad-
czenie z faktem, o którym już po--
dała prasa, że wbrew zasadom
chrześcijańskim zwłoki d-ra Klause-
nera spalono i że rodzima zamordo-

wanego otrzymała jego śmiertelne
szczątki jako proch w urnie?

nie odczytano dotychczas Il-
stu pasterskiego biskupów

niemieckich.
Berlin, KAP _ Zbiorowego listu

pasterskiego biskupów niemieckich

napisanego w wyniku ostatniej kon-

ferencji Episkopatu w Fuldzie, do-

tychczas nie odczytano z kazalnic.
Przyczyny wstrzymania publikacji
orędzia nie zostały dotąd ujawnione

Faktem jest tylko, że władze du-

chowne zabroniiy odczytanią listu

przed niedzielą 8-go b. m.

 

Wiadomości
.

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Zaany lotnik sowiecki Zy-
gmunt Lewoniewski w przejeżdzie
z Londynu do Moskwy bawi w War:
szawie w sprawach rodzinnych.

ZAGRANICZNE.
** Dziś rano odbył się w Hadz3

uroczysty pogrzeb księcia mał-
żonka Henryka Karawan ciągnęło
6 czarnych koni a w pogrzebie
wzieło udział przeszło 100,000 osób.

rzyszeniach, który przewiduje karę|stwierdzono, że organizacja pod nazwą zniszczonych « 30 mostów zerwa- OW uż APA: :

śrzywny do 500 zł., lub aresztu do 4| Obóz Narodowo-Radykalny rozwija dzia. nych. Oficjalny „komunikat donosi, w przemėwieniuch swych podkre- większego zacieśnienia stasunków ** 7 członków t. zw. „młodej

że wskutek powodzi utraciło życie Šlali zasługi ks. Hlinki dla narodu polsko-stowackich, które były za- bandy śmierci w Japonji, cskaržo-

tygodni, wzgiędnie obie te kary łalność kolidującą z kodeksem karnym i na
łącznie, , kazami władz państwowych. Przez stałe in-

Władze bezpieczeństwa poleciły, | spirowanie ekscesów i zaburzeń jak np. zaj- !

ażeby decyzja została doręczona ście w dn. 29 maja rb. w czasie którego

jednemu z członków głównego ko-| członkowie ONR. użyli broni palnej raniąc

mitetu organizacyjnego Obozu Naro-| kilku członków innej organizacji politycz-

dowo Radykalnego, który nie ukry-

 

160 osób
Również z Mandżurji donoszą o

licznych oliarach powodzi.
\
AŽ
Irodišė w związku z powtarzającemi =

nej, podsycanie nienawiści partyjnej i ra- | stałe ekscesami uiicznemi,  inspirowanemi|

wa się przed władzami i nie znaj-
duje się w obozie izolacyjnym w Be-
rezie Kartuskiej.

sowej, urządzanie zgromadzeń i demonstra- przez kierownictw. wspomnianej organiza-

cyj w wyraźnym celu podburzania ludności cji. Biorąc powyższe pod uwagę, starosta

przeciwko władzom -państwowym, kolpor- ' grodzki uznał działalność organizacji Obo- |  Obóz-Narodowo-Radykalny,
którego czele stali przeważnieaka:
demicy,-ew. byii akademicy, nie byl

nikiem  naruszajacym porządek prawny

oraz spokój i bezpieczeństwo publiczne.
tego też nie pocilegał ustawie osto- |
warzyszeniach akademickich, Sto.|
sownie jednak do paragrafu 1posta- | Skutki tej działalności ujawniono do-

na| towanie nieprawdziwych, zmyślonych i nie- zu Norodowo Radykdinego za zagrnżającą

pokojących pogłosek oraz nielegalnych pu- bezpieczeństwu, spokojowi

blikacyj jak 'np. Nowa Sztafeta i ulotek.|

stowarzyszeniem akademickiem, dla | Obóz Narodowo-Padykalny stał się czyn-

i porządkowi

publicznemu oraz za niebezpieczną dla

prawnego i z tego powodu

wszyst-
porządku

wspomnianą organizację wraz ze

kiemi jej oddziałami na terenie m. st. War-

szawy rozwiązał".

słowackiego.
| Delegacja polska, która przyby-

|
AMSTERDAM. (Pat). Sytuacja

w mieście znacznie się poprawiła.

| Dzięki energicznej akcji policji w

mieście panuje naogół spokój. Od-

działy grenadjerów i strzelców po-

| wróciły do garnizonów. Jednak w

| Utrechcie i Glsvnbergu zdarzyły się

| drobne zamieszki komunistyczne.

W Roterdamie komuniści usiłowali

urządzić manifestację, rozbijając 1а

'tarnie uliczne. Polieja kilkakrotnie

jwsze jaknajserdeczniejsze i jaknaj-

'szczersze.

Jeszcze rozruchy w Holandii.
szarżowała i zmuszona była użyć

broni palnej. Policja zajęła Gro-;

nych o udział w spisku, mającym
na celu zamordowanie prezesa par*
tji Seiyukai i innych przywódców
politycznych, skazanych zostało na
więzienie od roku do 2 lat. Zama-
chy te niedoszły do skutku, ponie-
waż spiskowców zdołano wcześniej
aresztować.

** Fala silnych upałów ogar-
nęła cd paru dni środkowe Niemcy

oswijk, gdzie dokonała rewizji u

osób wśród przechodniów. Dokona-

'no również szeregu rewizyj w wie-

| lu mieszkaniach

|

 

ty w bony jałmużnicze „„Caritasu“
iuż zaopatrzyłeń Się? Z powodu tegorocznej suszy tego-

roczne żniwa  przedstawieją się
wprost katastrefalnie.

** Na cmentarzu gminy żydow-
skiej w Paderborn, w Westfalji, nie-
znani sprawcy rozbili wciągu no-
cy 54 nagrobki.
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_nie zostało dostatecznie

stwie, w atmosierze,
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i i z prasy a
0 (Vol ZI0. „Obóz wBerezieKariuskiej i rady- kształcących się mlodych, — zapewnienia

Ž wywiadu, udzielonego przez | > kalizm miodych** Zairuuiiciua tylł, KLOTZŁy kaunczą wyższe 4

ministra sprawiealiwości, p. Micha- ssa Roki rc RETRO, P.

łowsk:ego, o dccnodzeniaca w spra-

wie zabójstwa ś. p. munistra Pie

rackiego, možia ustalić trzy oko-

licznosci:

| 4) Srodowiskiem,  odpowiedzial-
nem za zbrodnię jest tajna U. O. N.

(Ukraińska Organizacja Narodowaj.

: 2) W, rękacu władz sądowych są

trzej członkowie tej organizacji, z
których dwaj brali udział w przygo-
towanisch do zamachu, trzeci zaś

ponadto brał zapewne udział w sa-

mem jego wykonaniu,
3) Sam zabó;ca znajduje się poza

granicami Polski, władze nie re-

zygnują z ujęcia go, jednakowoż nie

mają na to wielkich nadziei.
- £ tego osta:niego punktu wyni-

kałoby, iż władzom śledczym znaną

jest osoba mordercy, że jednak są
trudnosci w ujęciu go, czy sprowa-
dzeniu do kraju, Rozprawa sądowa.

która się niewątpliwie odbędzie,
wyświetli dokładnie zarówno ten
punkt, jak też chyba wszystkie oko
liczności zamachu. Opinja publiczna
ze zrozumiałem zainteresowaniem
będzie oczekiwała przewodu sądo-

wego. (W sprawie równie prawie|.

tragicznego zabójstwa ś. p. Hołówki

jasno wy

świetlcne tło zbrodni ; wszystkie
jej sprężyny, Trzeba mieć nadzieję,

że tym razem władze śledcze zdoła-

ły zebrać wszystkie nici sprawy w

swych rękach,

Punkty pierwszy i drugi wskazu-
ją na środowisko i na osoby, które

przygotowały zbrodnię,
Przypominamy pierwsze chwile

po zaraachu. № pamięci stoją nam
żywo gorące, namiętne oskarżenią i

sugestje, skier:wane pod adresem
obozu marodowego. Całe szpalty
pism sanacyjnych i żydowskich peł-
ne były insynuacyj, oszczerstw, nie-
słychanych pogróżek. Zanim docho-
dzenie policyjne, zanim śledztwo

'zdołało zrobić pierwszy krok, już

wiedziano, jakie to środowisko wy:
dało zabójcę. Sugerowano, podsu-
wano, oskarżano, niema! wytykano

m Ias cali
Pisało się wiele o atmosterze,

którą stwarza obóz narodowy w swej
- pracy politycznej, O tej atmosferze.

której następstwa wówczas miało
się na myśli, możnaby wiele powie-

dzieć, aż za wiele nawet, Ale nie po-

siadamy tej „łatwości! pisania, z ja-
kiej korzysta prasa sanacyjna j pra:
„sa żydowska.

kampanji jeszcze„ Odgłosy tej
dziś się słyszy. Wczorajsze „Słowo

podaje niejako jej negatyw. Autor

artykułu o wynikach śledztwa pisze

"„Ś. p. Pierackiogo nie zabili erdecy

Byłem tego zawsze pewny”. Ileż tu

- iaskawości w tym sądzie! Zwłaszcza.

„že o parę wierszy dalej czytamy, iż

"tenże autor bvł

`& p. Narutowicza zabili właśnie

* „endecy”.

zawsze pewny, że

Tea „objektywny'* swój

sąd powinienby autor uzupełnic tak-
że inionmacjami o innych zabój-

stwach

Ale wracajmy do sprawy. które

nas zajmuje. Bezpośrednio po zabój-
którą urobiła

prasa sanacyjna i żydowska, doko-

nano masowych aresztowań śród

młodzieży nrodowej i wprowadzono

obozy izolacyjne. „Gazeta Warsz."

omawiając w związku z wynikami

śledztwa, kwestję wysyłania mło-

„dzieży do obozów, pisze:
Dziś, kiedy organizacja zamachu zosta-,

ła wykryta i kiedy wyjaśniono kto go do-

konał, wysyłanie działaczy ruchu narodo-

wego do obozów izolacyjnych nabiera spe-

cyłicznego znaczenia. Nie wytacza się im

'spraw sądowych © dokonanie „przestęp-

stwa”, ale umieszcza się ich w obozach na

podstawie opinji miejscowych władz admi-

nistracyjnych.

Odpowiedź na pytanie, czy taki stosu-

nek do przeciwników politycznych, działa-

„jących w ramach obowiązujących praw za-

sadniczych, będzie z pożytkiem dla pogłę-

bienia uczuć państwowych w kraju, pozo-

stawiamy naszym  patentowanym— рай-

stwowcom.

Ze swej strony chcemy tylko iświad-

czyć, że szeregi działaczy obozu narodowe-

$0 zrozumiały istotne znaczenie tego za-

rządzenia, co dodało im tylko pewności, że

droga, po której «roczą doprowadzi ich do

zamierzonego celu.

Inny organ narodowy, „Kurjer

Poznański', poruszając tę samą spra

wę, zapytuje, czy wobec wyników

śledztwa „ministerstwo spraw we-

wnętrznych nie zmieni swego stano-

wiska w sprawie obozów izolacyj-

nych''? :

[Wyniki Śledztwa, jak sądzimy,

н byłyznane już władzom państwo:

mieszcza obszerniejszy artykuł kra-
kowski „Głos Narodu* rozważając

sprawę „obozu izolacyjnego“ w Be-
rezie Kartuskiej

Zdaniem autora artykułu
wysyłając młoczież polską do obozu i-

zolacyjnego spodziewają się nasze władze

administracyjne, że w ten sposób położą

kres rozpolitykowaniu i prawicowej rady-

"kalizacji młidzieży, tak akademickiej, jak

nieakademickiej.

Czy „obóz” w Berezie Kartuskiej
odniesie pożądany skutek, nad tem

„Głos Narodu” narazie woli nie za-
stanawiać się, bo

Rzecz to zresztą niebezpieczna,

Woli natomiast autor artykułu
poszukać źródeł radykalizmu wśród

młodego pokolenia.
Jednem ze zródeł tego radykali-

zmu ma być „kryzysowa”* atmosfe-
ra europejska.
Cały świat, cała Europa szuje się u końca

pewnego okresu historji i form ustrojowych.

/est to sian psychologiczny, podobny do te-

go, który Europa już raz przeżywała: z koń-

cem 19 wieku, a który wówczas nazwano

„fin de-siecle'izmem”, czyli: schyłkowością.

Tylko, że ówcześni młodzi „schylkowcy“

zrażeni do życia i ludzi wzdychali do Nir-

wany, a kończyli samobójstwem, —dzisiej-

si zaś nie o Nirwanie i nie o samobójstwie

myślą, ae o „nowym ustroju” i o walce o

ten nowy ustrój.

Drugie źródło radykalizmu mło-

dych bierze swój początek z nędzy

gospodarczej.
Działa ona na starsze pokolenie, działa

szych, których młcdzi oskarżają o niedo-

łęstwo i nieumiejętność zaradzenia złu, —

w negacji obecneg: ustroju, który ich zda-

niem jest nie do uratowania, — i w szuka-

niu nowych form wstrojowych nawet w nie-

znanej im faktyczn'e Bolszewji, lub bliższej

Hitlerji.

Parobczak na wsi jeszcze przed paro-

ma laty, o ile nie miał pracy na roli ojca,

szedł do fabryki. Dziś praca w fabryce od-

padła, Nawet o emigracji do Francji ma-

rzyć nie może... W ten sposób piwstaje na

Wsi armja młodych bezrobitnych, których

do wszystkiego, c» jest.

W szczególnie fatalnej sytuacji

znalazła się ostetnio młodzież kształ

cąca się na uniwersytetach:

Wielu musiało przerwać studja uniwer-

syteckie lub gimnazjalne z powodu braku

utrzymania; ci zostają na wsi i często stają

się zaczynem bardzo radykalnych ruchów

wiejskich. Ci zaś, którzy w jakiś- sposób

zdobyli możność kontynuowania  studjow

slają przed rozpaczliwą przyszłością. Zastój

w przemyśle i w handlu, redukcja etatów

urzędniczych wszelkich kategoryj grozi im

poprostu głodem w przyszłości, a przynaj-

mniej szeregiem lat bezrobocia i daremnem

szukaniem „posady”. To nie może nasuwać

różowych myśli.

Na takiem tle wyrasta radykalizm mło-

dych. Jest w nim niewątpliwie wiele ide-

ologicznych przesłanek płynących do nas

z Bolszewji, Hitle:ji i t. p. Bodaj jednak,

czy nie najważniejczem jego źródłem jest—

fatalna sytuacja gospodarczaPolski!

Jakie na to zastosować lekar-

stwo? Zdaniem „Głosu Narodu”, kto

chce okiełcać radykalizm młodzie-

„žy, ten

robotnej — o umożliwieniu studjów dla

Wczoraj podaliśmy już krótką

wiadomość o projekcie odroczenia

wyborow samorządowych wWar-

szawie na dwa latą oraz o związa”

nej z tym projektem reorganizacji

ustroju Warszawy.
Według informacji prasy war-

szawskiej reorganizacja objąć ma

zarówno władze rządowe, jak i sa- 
| spraw samorządu,

morządowe na ierenie stolicy. Pod-

stawą jej ma być projekt, zgłoszony

przez specjalistę | ządowego do

wiceministra Ja-
komisją doroszyńskiego, wraz Z ma o

administracjispraw usprawnienia

publicznej. i

Projekt komisji przewiduje utwo-

rzenie województwa, w którego

skład oprócz Wa szawy weszłoby

kilka powiatów. otaczających stoli-

cę i związanych z nią wspólnemi in-|
Е : > в

teresami gospodarczemi, ekonemicz.|

nemi i rozbudowy. Wymieniane są:

"całe powiaty warszawski i ra

| miński, prawie całe powiaty $! >

i, miūsko-mazowiecki i bioński

oraz części powiatów sochaczew-

skiego, pultuskiego į garwolińskiego.

jako najbardzie; związane ze „stolica

i tworzące region warszawski, G'a-

nice przyszłeśn województwa będą

ustalone po dokładnem zbadaniu

jektu.
=16 czele wcjewództwa stać bę-

dzie, według projektu, wojewoda

stołeczny, mianowany przez rząd.

Sejmik wojewódzki składać się bę-

pierwsze transporty narodowców

polskich do Berezy Kartuskiej. Po-

nadto warto przypomnieć,

chwili, gdy ukazało się zarządzenie wymi przedtem. zanim wyruszyły

  

|

 

1 to jest jedyna celowa droga, więdącź|

ao — odradykalizawania miodzieży. I

„Sprawa duia dzisiejszego”. !

Zagadnienie prądów .. panujących
wśród miodego pokolenia zaintere-

sowaio także giośnego, a raczej ha-
daśliwego  publicystę sanacyjnego,

red. dtpiczynskieżo. i

Polimizując z jego wywodem, tak
je streszcza „Kurjer Poznański;

P. S$tpiczyński powiada, że antagonizm

młodych do „starych' ma raczej podłoże

społeczno - gospodarcze, aniżeli. ideowe.

Młodzi nie mają caieba, więc starają się go

zdobyć kosztem „s.arych'. Także wrogi na-,

ogół stosunek młodych do ustroju kapitali-

stycznego pochodz:, zdaniem p. Stpiczyń-

skiego, stąd, że uważają oni kapitalizm za

sprowcę całego kryzysu i ich własnej nie-

doli. Uderzając w obecny ustrój gospodar-_

czy, młodzi mają nadzieję, że w ten sposób

osłabiają podstawę kryzysu i przybliżają

jego koniec.

Tak ujętą negację kapitalizmu przez 

także na młodzież. | na nią szczególnie u- j

jemnie. Wychowuic ją w niechęci do star-;

jedynem zajęciem jest przežuwanieniechęci

niech myśli o — zajęciu dla młodzieży bez- |.

 

Nowy ustrój

dzy- skiej, układanie projektu budżeto-

grójec-|wego dzielnicy,

że w pytanie

o obozach, jedno z pism sanacyj *  liezności,

nych twierdziło iż sprawa ich wpro- | ministerstwo spraw

wadzenia byla rozważana nadłużgo ni zapewne swego

młode pokolenie nazywa p. Stpiczyūsk“

sprawą przyszłości w tem pewnie znacze-

niu, że pogląd ten, jako nie płynący z głę-

bszych założeń ideowych, może ulec rewi-

zji i zmianie. Natomiast za „sprawę dnia dzi

siejszego” uznaje r. Stpiczyński — sprawę

żydowską.

Zdaniem „Kurjera Poznańskiego”
twierdzenia p. Stpiczyńskiego są
nader znamienne, chociaż nie doty-
czą wyłącznie snłodzieży narodowej,

„ale stanowią próbę charakterystyki
całego młodego pokolenia polskiego
nie wyłączając bliskiego sercu p.
Stpiczyńskiego „Legjonu Młodych”:

Namiętny wróg antysemityzmu i obroń-

ca żydów stwierdza wyraźnie, że zagadnie-
nie żydowskie jest „sprawą dnia dzisiejsze-

go“ dla całej młodzieży polskiej, nie wyłą-

czając i „sanacyjnej“. |

Wprawdzie p. Stpiczyński pociesza się,
że młodzież, przekonawszy się o nierealnoś

ci takiego zabiegu, jakim byłoby usunięcie|

żydów z placówek zarobkowych i zajęcie |

ich miejsc, „zabierze się energiczniej do wy-

praszania za drzwi aktywnego życia wszyst= |

kich starych bez rozróżnień rasowej ich

przynależności”. Ale nie żądajmy odrazu za

wiele! Raczej uznajmy te dalsze przewidy-
8 wania — jak p. Stoiczyūski walkę z kapita-

lizmem — za sprawę przyszłości, a stańmy

narazie przy tem, że „sprawą dnia dzisiej-

szego” jest sprawa żydowska.

Nie mamy tutaj zamiaru triumować z

powodu tak znakomitych postępów wysu-

niętej przez obóz rarodowy sprawy żydow-

skiej nawet wśrój naszych przeciwników

pilitycznych, nie mówiąc już o masach nie-

zorganizowanego pod względem  politycz-

nym społeczeństwa (To samo zjawisko „ob-

serwuje się także wśród ludowców, czego

dowodem jest przytoczony przez nas nie-

dawno artykuł „Piasta”, traktujący o spra- |

wie żydowskiej w duchu, bardzo zkliżonym

do naszego stanowiska). Nie o satystakcję

polityczną nam chodzi, lecz o stronę rze- |

czową sprawy: o. wysuwanie się kwestji ży-

dowskiej w polskiej opinji publicznej na

czoło zagadnień. К

Musi to mieč swoje następstwa, i to

niekoniecznie takie, o jakich pisze p. Stpi-

czyński. Napewno coraz mniej będzie u nas

takich, którzy rozwiązanie sprawy żydow-

skiej w Polsce uważają za „zabieg niewy-

konalny“.

Historja uczy nas, że niema rze-

czy niewykonalnych dla niezłomnej

i wytrwałej wol: całego narodu, 
Warszawy? |

dzie z członków, wybranych na 5 lat,

przez Radę Miejską Warszawy i sej- ;

miki powiatowe, wchodzące w skład!

województwa.

| Na czele miasta Warszawy stać,

| będzie Rada Miejska, Zarząd Mia,

"sta i prezydent miasta. 'Wybo y do

Rady Miejskiej w: Warszawie odby- |

wać się mają dzielnicami, których |

będzie od 12 du 16. Dzielnice będą;

jednocześnie okręgami wyborczemi

Każda dzielnica posiadać będzie

radnych oraz burmistrza dzielnico-

wego. Rada dzielnicowa posiadać

będzie radnych trzykrotnie więcej,

niż wybiera ich do Rady Miejskiej.

Jeśli więc dzielnica posiadać będzie

pięciu radnych w RadzieMiejskiej

to Rada dzielnicowa składać się bę-

dzie z 15 *adnych. Do zakresu dzia-

łań Rady dzielnicowej będzie nale-

zśłaszanie wniosków do Rady Miej-

dysponowanie środ-

kami, przekazanemi dzielnicy itp.

Prezydent miasta będzieposiadał

uprawnienia starosty, Warszawa żaś

wejdzie w skład województwa sto-

łecznego, jako powiat stołeczny.

Projekt ustawy nie przeszkadza

mianowaniu prezydenta miasta wo-

jewodą stołecznym i połączeniu w
ten sposób w jednej osobie czynno-

ści administracyjnych i samorządo-

wych

przed zamachem na ministra spraw

wewnętrznych. Odpowiedź więc na

„Kuriera Poznańskiego”

wypływa z powyższych dwóch oko-

czyli — naszem zdaniem—

wewn. nie zmie

: Włoch,

żeć m. in. ustalinie potrzeb dzielnic,|

O niezależność
TYRANA, w lipcu.

Niedawne doniesienia o tem, že!
wioska tlota wvjenna bez up zed-
niego zawiadomienią stanęła przed

albańskim poriem- Uurazzo (Uracz),
nie po to wcalc:, by komendant zio-
żyt wizytę kuriuazyjną władzom al-

‚ pańskim, wzbudziły. wielkie zainte-
wszystkich bałkań- |resowanie we

skich kołach politycznych a cała
| prasa curopejska poświęciłą im dużo
| uwagi. Kząd aibański poczynił za-
rządzenia, aby ewentualnie siłą

zbrojną zapobiec wylądowaniu wło-
skich marynarzy i nakazał pogoto-
wie wojska w okolicy portu Du-
razzo. Flota włoska pozostawała w
porcie przeszło 20 godzin. Rząd al-
bański o wypadku natychmiast za-!
wiadomił mocaistwa. Dopiero po
zawiadomieniu przedstawicieli mo-
carstw oznajmił zarówno poseł wło-
ski w Tyranie, iak i specjalny oficer
floty włoskiej, wysłany przez ko-
mendanta dc komendanta portu du-
raskiego, że „chodzi: o przyjacielską
wizytę iłoty włoskiej w Albanji" Ze
strony włoskiej wyjaśniono,że poseł
włoski w Tyranie otrzymał wiado-
mość o przyjeździe floty włoskiej do
Durazzo zbyt późno, tj. po spuszcze-
niu kotwic, tak, że nie mógł w odpo-
wiednim czasie prosić o pozwole-
nie wpłynięcia na wody albańskie.
Incydent zdaje się być zli: wido-
wany.

Pomimo to jednak pojawienie się
wojennej floty włoskiej w porcie al-
bańskim uważane jest powszechnie
zą demonstrację Włoch przeciw po-
lityce albańskie;, w związku z wizy-
tą francuskiego ministra spraw za-

granicznych Barthou w Bukareszcie
i Belgradzie. Aby zrozumieć znacze-
nie takiej derionstracji ze strony

trzeba sobie uprzytomnić

ŻYDZI A OBOZY.
А. Наг аз daje w „Hajncie“ wy-

1iaz swemu niepokojowi z powodu
artykułu „Expr Porannego* о tem,|
że w obozach odosobnienia mogą się
znaleźć równie: żydzi.

Pismo to wyraźnie zaznaczyło, że
"te obozy „mie są dla jednej partji”
przytem wymieniło, że członkowie
żydowskiego „czerwonego frontu“
są również kandydatami do tych о-
bozów. Podobne ujęcie sprawy za-
niepokoiło żydów:

„ — Kto może nam gwarantować, że

taki stosunek nie jest wyrazem poglądów |

rzekomo sanacyjnych kół? Czeg» wówczas

możemy oczekiwać? Że w najlepszym ra-|

 

Kontlik w klubie B B.
Wedle doniesień prasy warszaw-

skiej podobno wicemarszałek Sejmu
poseł Karol Polukiewicz, jeden z czo
łowych działaczy BB, popadł w kon-
ilikt z przedstawicielami kierunku
ludowego w tym klubie, którzy dzia-
łają odmiennemi metodami od tych,
jakiemi posługuje się poseł Polakie-
wicz w swej pracy na wsi. Mówią
nawet, że sprawą posła Polakiewi
cza zajął się sąd dyscyplinarny klu-
bu, zawieszając go tymczasowo w
czynnościach. Wszystkie szczegóły

|tej sprawy trzymane są narazie w

tajemnicy.

Wpływ z pożyczki.
'WARSZAWA. (Pat). Komisarz

Generalny Pożyczki Narodowej ko-
miunikuje, że wpływ z subskryycji
pożyczki narodowej wynosi w dniu
6 lipca rb, — 207.633.742 zł, 17 gr.

| Stam zaległości w stosunku do ogól-
nej sumy wpływów, sporządzony na

dz. 15 czerwca 1934 r. wynosi 2.29

proc.

Wybijanie szyb.
NVe_ wtorek około godz. 10-ej

wiecz. wybito szyby w lokalu wy-

dawnictw ABC i Gazety Warszaw-

skiej przy ul. /-goda w Warszawie.

Policja zatrzymała cztery osoby. --

Co„będzie ź teatrami
w Warszawie?

Umowa obecnej spółdzielni aktor-

skiej, prowadzącej b. teatry  miej-
skie w Warszawie, z zarządem miej-

skim w sprawie eksploatacji b. te-

atrów miejskich, upływa 1 września,

kontrakt zaś z Tow. krzewienia kul-

tury teatralnej obowiązuje od 1 pa-

ździernika. Wytworzył się więc

bezpański okres miesięczny.

W sprawie prowadzenia b. te-
atrów miejskich w tym okresie to-

czą się obecnie pertraktacje między

dwiema powyższemi stronam, a

więc między zarządem spółdzielni

aktorskiej i dyr. Szytmanem. Zada-

niem pertraktacji jest znalezienie

wspólnej  fórmy

współżycia miesięcznego.

Sądząc z dotychczasowych roko-

wań, przechylają się one „na rzecz

porozumienia w tej sprawie.

——— stanowiska,

prowizorycznego |

Korespondencja własna)

sens wioskiej
wogóle.

Albanja już od wieków walczy o
niepodiegiość, i'larzenie to częścio-

wo uskuieczniło się na królko przed

wojną światowę, ( krótkie panowanie

pea. Konierencja lonayńska w
1912 roku wypowiedziała się za

A autonomicznej Aibanji

„pod panowaniem któregoś z książąt

' europejskich, któregoby naród bat-
kański sam sobie wybrał, MW, 1913
podpisany zostai t. zw. protokół tlo-

| rencki, który ustanowił granice no-
, wego państwa. Księciu Wiedowi nie
| udało się zyskać zaułania Albańczy-
, ków i dlatego po zaledwie sześcio-
miesięcznem prnowaniu zrzekł się
tronu i wyjech:ł, Równocześnie z
nim zanikła i niepodległość Albanji
a państwo znalazło się .pod władzą
międzynarodowej komisji kontrolu-
jącej, składającej się z przedstawi-
cieli Francji, Włoch i Austro-Wę-
gier. Kiedy Włochy przystąpiły do
wojny po stronie koalicji, okupowa-
ły natychmiast Saseno i Valonę,
oraz. Argirocastro ; Santiquaranto.
Po wycofaniu się wojsk serbskich

w 1916 roku, większa część Albanii
okupowana została przez wojska
austrjackie i bułgarskie. Dopiero w
1918 roku na miejsce tych okupan-
tów przybywają wojska koalicyjne
Północną i środkową Albanię oku-
powali Włosi, którzy chcieli w Al-
banji urządzić się na stałe, ale w
państwie zrodzii się przeciwko Wło-/
chom silny ruch narodowy, Pomimo|
to jednak Włochom udało się przy |

Turhama P. łać dopomocy Turhama Paszy zwoła
Durazzo sejm, który tylko jako po-
zornie wolny ogłosił autonomię Al-
banji, ale przyznał Włochom prawo
osadzenia w Durazzo swego wyso-
kiego komisarza.

polityki w  Aibanji

 
 
zie do tych obozów tralią zarówno ci, co
biją, jak i ci, co są bici. Czy to pomoże?

Czy to oczyści zatrutą atmosierę?*

Autor chciałby, ażeby obozy stały
się „przywilejem” ludności polskiej,
Jeżeli jednak niogą się tam znaleźć
zydzi, to woli, ażeby obozy miały
jaknajmniejsze zastosowanie:

i „ — Dlatego spodziewam się, że rząd

będzie stosował taki środek, jak obozy о-

' dosobnienia, rzadko i że będzie przytem
| czynił różnicę między bijącymi, a tymi, któ-
| rzy biją (to niby ..żydów, przyp.) i nie bę-

dzie karał ofiar anarchji tylko dlatego, że
"się bronią, aby nie stać się jej ofiarami",

Futrymanie eqzekacyj w rolnictwie.
Władze skarbowe wstrzymały

kroki egzekucyjne w rolnictwie na
okres żniw. Egzekucje na wsi wzno-
wione będą około połowy sierpnia,

Samorząd zawadowy inżynierów.
, Do organizacyj samorządy zawo-
dowego dojdzie wkrótce nowa, zrze-
szająca inżynierów w. lzbach Inży-
nierskich. Ministerstwo spraw we-
wnętrznych w porozumieniu z mini-
sterstwem komunikacji i min, robót
publicznych przystąpiło do prac nad
ustawą o Izbach Inżynierskich. Usta
wa ma obowiązywać na terenie ca-
łej Polski i ma przewidywać insty-
tucję stołeczną Związku lzb Inżynier
skich, na wzór podobnych central
innych organizacyj samorządu zawo-
dowego,

walińzi wojemni w Polsce.
- Liczba inwaiidów wojennych w

Polsce, których uprawnienia inwa-
hdzkie określone zostały na stałe '
wynosi ogółem 150.880 osób, czego
89,484 inwalidów utraciło zdolnośc:.
do pracy w granicach od 15 do 44
proc., 25,050 inwalidów w grani-'
cach od 45 do 84 proc., oraz 2.168
inwalidów w granicach od 85 do 100
proc.

91.329 inwalidów posiada uszko-
dzenia kończyn, 22,399 -— uszko-
dzenia głowy, l:ręgosłupa itp., 4.261
— schorzenia pochodzenia _ gruźli-
czego, 6.554 — schorzenia psychicz-
ne i nerwowe, 6.575 — schorzenia
uszu, wreszcie liczba ociemniałych
inwalidów wynosi 6,004 osób, oraz
na 17.758 inwalidów przypadają inne
schorzenia. -

Ponadto zarejestrowanych jest
20.998 inwalidów wojennych, któ-
rych uprawnienia inwalidzkie okre-
ślone zostały tymczasowo.

  

 

0 wyprawie
| > aCzeluskina».
MOSKWA. IPat), Ukazała się tu

„nowa książka o ostatniej wyprawie
łamacza lodów. Czeluskina” pt. „Ku

| chwale zdobywców Arktydy*”. Książ

|ka ta obfitcie ilustrowana jest dzie-
|łem kilku znanych autorów sowiec-
kich, m. in. Kolcowa, Nikulina, Li- |
dina, Tretiakowa i inn. i

 

Albaniji.
Narodowy ruch albański domagał

się pomocy przeciwko obcym  rzą-
dom również na konferencji pokojo-
wej. W roku 1920 wybuchło w Al-
banji powstanie przeciwko włoskim
wojskom okupacyjnym, które skon-
centrowały się w Volanie, skąd jed-
nak również zostały usunięte. Wło-
chy jednak nie zrezygnowały ze
swych planów. Prowadzą rokowa-
nia z Afbanją, w wyniku których
dnia 2 sierpnia 1920 Włochy uznają
rząd albański, rezygnują z okupacji
Volany, a wzamian przysługuje im
prawo okupowania wyspy Saseno i
wybudowania t:m swej bazy floto-
wej, jak również prawo. korzystania
z zatoki volańskiej, jako pomiesz-
czenia dla okrętów.

Przeciw tej włoskiej polityce,
zmierzającej do opanowania Albaniji,
sąsiedzi jej, Jugosławja i inne pań-
stwa bałkańskie wysunęły hasło:
„Bałkan dla bałkańskich narodów”,
co w skutkach oznacza niezależność
Albanji. Od tego czasu nie ustawały
incydenty na granicy bałkańskiej.
tak, że Lloyd George domagał się
nawet interwencji Ligi Narodów.
Rząd belgradzki ostatecznie, aby nie
pogarszać swego stosunku do
Włoch, zawarł dnia 27 stycznia
1924 w Rzymie przyjacielski pakt
współpracy z Włochami. Pakt ten
jednak nie odn:ósł skutku, Jak tyl-
ko skonsolidował się nowy reżym
faszystowski we Włoszech po а-
szystowskiej rewolucji _ Włochy
przypomniały sobie Valonę i prze-
ciwstawiły się hasłu: „Bałkan dla
bałkańskich narodów”, W: sporze

| pomiędzy dwoma ałbańskiemi oboza
mi, z których ieden prowadził Fan
Noli a drugi Achmed Zogu, zwycię-
żył ten ostaini, który dnia 12 maja
1925 podpisał w Tyranie konwencję,
przyznającą Włochom wyłączne pra.
wo wydobywania nafty w Albanii.
Potem utworzony został albański
Bank Narodowy, zależny  całkowi-
cie od Włoch, » w miesiąc później
Włochy zmonopolizowały handel i
eksport albański,

Wpływy włoskie w Albanji rosły
aż do paktu zawartego dnia 27 listo-
pada 1926 w Tyranie, który dwał
Włochom nawe: prawo mieszania
się do wewnętrznych spraw _albań-
skich od tego czasu datuje się po-
gorszenie stosurków' włosko-jugosło.
wiańskich; polityczne cele Włoch w
Albanji stały się wyraźne, Od pew-
nego. czasu daje się zauważyć zmia-
na w albańskej polityce w stosunku
do Włoch.

Ruch narodowy w. Albanji wy-
stąpił przeciwko wpływom włoskim
i wypowiedział się za wyzwoleniem
Albanjj z pod hegemonji Włoch.
Dzieje się to właśnie w czasie, kie-
dy na Bałkanach zmieniają się rów-
nież stosunki pomiędzy Bułgarją a
jej sąsiadami i kiedy polityka pro-
wadzona pod hasłem „Balkan dla
bałkańskich  uarodów'  znajduje
swój wyraz w znanym pakcie bał-
kańskim. Manifestację floty wło-
skiej w Durazzo poinformowane o-
sobistości wiążą z tą właśnie nową
sytuacją na Bałkanach.  Demon-
stracja miała Albanji przypomnieć
przewagę Włoch i zwrócić uwagę na
konsekwencje, gdyby rząd albański
próbował zmiewić swą orjentację
polityczną i wyzwolić się z pod
wpływów włoskich. Poseł włoski w
Tyranie równocześnie domagał się.
aby rząd albański rozpoczął spłatę
odsetek od dotychczasowych poży-
czek, które otrzymał od Włoch. Od
pojawieniasię: floty włoskiej w Du-
razzo rząd albański codziennie od-
bywał długie posiedzenia i ostatecz:

| nie odpowiedział posłowi włoskie-
mu, że wcale n.e zaprzecza swych
zobowiązań materjalnych wobec
Włoch, ale że nadzwyczajna wizyta
floty włoskiej wywołała w państwie
taką psychozę, iż rząd nie jest w
stanie rozpocząć rokowań, które
odbywały się pod grożbą dział wło-

jskich. Jeśli chodzi o ponowne o-
'twarcie szkół włoskich w Albanji
to musiałby o tem zadecydować
parlament. Rząd: albański czyni
wszystko, aby zapobiec ewentual-
nym incydentom, które byłyby pre-
tekstem do wylądowania włoskich
marynarzy, bowiem nie wszystkie
jeszcze okręty włoskie odpłynęły z
wód aibańskich. :

Bezpośrednim powodem demon-
stracji włoskiej floty wojskowej by-
ło zwolnienie włoskich instruktorów
z armji albańskiej. Przytem doszło
do incydentów z oficerami włoski:
mi, które zaniepokoiły koła politycz
ne w Tyranie. Tak mp. były do-
wódca twierdzy Libradżi, pułkownik
Salvoni, odmówił opuszczenia twier-
dzy, oświadczając, że na tostanowi-
sko wynzaczony został przez rząd
włoski Rząd albański utrzymuje
stale kontakt z przedstawicielami
mocarstw w Tyranie i informuje ich
o rozwoju sytuacji. Reszta floty
włoskiej opuściła Durazzo dnia 1
lipca. 3

Dr. J. K.
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KRONIKA.
Rozwiązanie Obozu Nar.-Radykalnego.

„Starosta grodzki wydał decyzję. jącą spokojowi,
zawieszającą działalność i rozwiązu- pieczeństwu publicznemu.
jącą Oddział Wileński Obozu Naro-
dowo . Radyka!nego, jako organi- kaz noszenią mundurów i odznak

określonego tej organizacji.zację  nieposiadającą
charakteru prawnego oraz zagraża:

Rodacy z Ameryki bawili w Wilnie
W dniach 8, 9 10 ; 11 b. m. bawi- ryści zwiedzili miasto,

ła w Wilnie wycieczka Polaków z się żywo wszelkiemi zabytkami, W
Ameryki, składająca się z 17 osób.

Wycieczka składała się z nast
osób: pp. Nikander Strelski, lektor
języków słowianskich uniwersytetu czyć w tym dniu swój program. 10 b
nowojorskiego, p. Aniela Górska
nauczycielka z Milwaukee, Zenobja zwiedzili papiernię w Wace. W Tro-

Czajkowa kach zaś oglądali ruiny po-zamkowe.Wolsan z Chicago, Marją
z Detroit, Eugenjusz Przybylski z
Siracus, Franciszek Siudziński wraz
z żoną, który pozostanie w War-
szawie jako korespondent dziennika
„Chicago Daily News”, Alfreda Gaj-
zler, studentka z Brooklyn, Helena
Pietraszkiewiczówna z Detroit, Jan
Romer, adwokat z New Jersey, inż.
Franciszek Zieliński z New Jersey,
adw. A, Zaleski z Omaha, ks. dr. Li-
sowski, prof. języka polskiego na
uniwersytecie Notre - Dame w No-
wym Jorku, Muriel Goodwin z Los
Angeles i E. Pilat z. Chicago.

Wycieczka przybyła do Polski na
koszt „Fundacii Kościuszkowskiej”.

Celem przyjazdu wycieczki do
Wilna było przedewszystkiem za-

porządkowi i bez-

Równocześnie wydany został za-

interesując

drugim dniu mieli udać się do We-
rek, jednakże pogoda niedopisała
Musieli więc zcezygnować i ograni-

m. udali się do Trok. Po drodze  
Po powrocie d; Wilna, wieczorem
odwiedzili teatr „Lutnię”., Wczosaj.
szy dzień był poświęcony zwiedza-
niu Ostrej Bramy, Uniwersytetu, pa-
łacu reprezentacyjnego i kościołów.
Dzięki jednak pięknej pogodzie, wy-
starczyło czasu na dodatkowe zwie-
dzenie miasta. ł

Rodacy nasi byli zachwyceni
Wilnem, Oświadczyli, iż miasto na-
sze, leżące w malowniczej okolicy i
tonące formalnie wśród zieleni, jest
najbardziej uroczem miastem na
ziemiach Północno-Wischodniej Pol-
ski. Niemałe wrażenie wywołana na
nich Ostra Brarza, o której tyle sły-
szeli, jak również kościoły wileńskie

Wycieczka wczoraj wieczorem
poznanie się z zabytkami kistorycz- odjechała do Lwowa.
nemi miasta.
W pierwszym dniu

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół pogoda słoneczna © za-

chmurzeniu umiarkowanem ze skłon-
nością de burz i przelotnych desz-
czów. Ciepło. Słabe wiatry miej-
Scowe.

DYŻURY APTEK.
Dciś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego — ul, Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkcwskiej * Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
įo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielks 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
Šnipiszek,

Z MIASTA.
" — Lustracja robót konserwa-
torskich. Prace konserwatorskie
wokoło ruin na Górze Zamkowej
w Wilnie i w Trokach zwiedzi nie:
bawem specjalna komisja z War:
szawy, która zadecyduje e dalszych
dotacjach czynników rzadowych.

TURYSTYKA.
Kolejarze z Bydgoszczy

zwiedzają Wilno | okolice. Do
Wilna przybyła grupa wyższych
urzędników kolejowych z Bydgosz-
czy na czele z p. Fr. Hoffmanem.
Wycieczka zwiedziła miasto i zapo-
znała się z historycznemi zebytkami
Wilna. W dniu dzisiejszym wyciecz
ka wyjeżdża do Trok, Zielonych Je-
zior i nad Narocz.

SPRAWY MIEJSKIE.
-- 0 światło na Trakcie Bato-

rego. Właściciele posiadłości, znaj-
dujących się przy ul. Trakt Bato-
rego, oraz ich lokatorzy, złożyli do
Magistratu petycję, podpisaną przez
22 osoby, w której domagają się
oświetlenia tej ulicy na odcinku od
domu Nr. 42 do Nr. 74. Wskazując
na ciemności, które powodują różne
wypadki i umeżliwiają dokonywanie
napadów, petenci domagają się od
władz miejskich oświetlenia wspo-
mnianego odćlnka, zwłaszcza, że
na dokonanie tego potrzeba tylko
7 słupów, co, oczywiście, nie wiele
będzie kosztowało.
— Wokoło regulacji Altarji.

W najbliższym czasie zarząd miasta
przy pomocy urzędu wojewódzkiego
ma przystąpić do regulacji gór Al-
tarji. Zbocza gór mają być obra-
mowane, zaś na wzgórzach urzą-
dzone ścieżki dla pieszych. Nieza-
leżnie od tego ma być realizowany
powstały oddawna projekt połącze
nia Altarjj z parkami wileńskimi
w jeden olbrzymi ogród.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dlaczego zwołano zjazdy

erganizacyj Akcji Katolickiej?
Jak już donosiliśmy, w miedzielę 15
b. m. odbędą się w Wilnie zjazdy
organizacyj Akcji Katolickiej: Kato-
lickich Stowarzyszeń Polek, Katolic
kich Stowarzysseń Mężezyzn i Sto-
warzyszeń Młodzieży Polskiej.

Powodem zwołania tych zjazdów, P”
było wydanie w czerwcu r. b. przez
Episkopat Polski mowych statutów
dla wszystkich związków i stowa-
rzyszeń, wchodzących w skład Akcji
Katolickiej. Ponieważ termin osta-
teczny, w którym zjazdy te mogą
się odbyć, nie przekracza 20 lipca,
Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka-
tolickiej zdecydował zwołać je na 15
b. m. Zjazdy więc zajmą się poczy-
nieniem poprawek statutowych w
myśl wskazań Episkopatu Polski.

SPRAWY SZKOLNE.
— 14 proc. uczących się po-

zostało w tych samych klasach.
Według sporządzonych danych sta-
tystycznych przez wil. kuratorjum
okr. szkolnego w b. r. szkolnym nie
przeszło do następnej klasy około
14 proc. uczniów ze szkół średnich
i powszechnych.

I
pobytu tu-

m.r. S.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wileńskie tace do Ameryki.

15 b. m. ma odejść z Wilna do
Ameryki Północnej pierwszy próbny,
transport tac wileńskich. Importerzy
zaeceaniczni poczynili w Wileńszczy-|
Źnie zamówienia na wykonanie prze-
szło 20000 tac. Zamówienia te zo-
stały przez wileńską Izbę Rzemieśl-
niczą przyjęte i obecnie pierwsza
ich część jest już na ukończeniu
W razie pomyślaego przyjęcia przez
przemysłowców amerykańskichpier: |
wszego transportu, wślad za nim,
odejdą następne.

SPRAWY AKADEMICKIE.
Kwesta na Schronisko

„Imienia Jezus”. Dnia 8 b. m. od-
była się kwesta na rzecz schroniska
„Imienia Jezus”. Wynik jest nastę-
pujący: 298 zł. 77 gr dochodu, 7zł.
80 gr. rozchedu, pozostało netto
290 zł 97 gr.
— Zarząd Koła medyków stu-

dentów USB. podaje do wiadorno-
ści, iż udziela wszelkich informacyj,
dotyczących warunków przyjęcia na
wydział lekarski (.S.B. Sekretarjat

et jest we wtorki w godz.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Z Izby Rzemieślniczej, Prze-

prowadzone ostatnio wybory do Wi-
ieńskiej Izby Rzemieślniczej wobec
niezłożenia w przepisanym terminie
protestów uprawomocniły się auto-
matycznie,

Że względu na ferje letnie zwoła-
nie pierwszego posiedzenia nowej
Rady Izby Rzemieślniczej odbędzie
się najprawdopodniej w początkach
września r. b,
— Strajk krawców chałupników

zlikwidowany. Trwający od dwóch
tygodni w Wilnie strajk krawców
chałupników onegdaj, zlikwidowano.
W wyniku prowadzonych pertrakta-
cyj udało się obu stronom osiągnąć
porozumienie. Większą część żądań

strajkujących uwzględniono. Straj |
kującym krawcom chodziło o zracjo- |
nalizowanie podziału pracy, regular-
ną płacę za wykonywaną robotę i
inne postulaty natury gospodarczej,
zdążające do polepszenia ich bytu

SPRAWY ROBULNICZE,
— Ponowny strajk w  iabryce

Wiernowa, Onegdaj ponownie wy-
buchło bezrobocie w łabryce skrzyń
MWiernowa (Ponzrską 55). Zastrajko-
wało około 50 robotników. Zazna-

| czyć należy, że w fabryce lej nie-
dawno strajk został zlikwidowany
Robotnicy mieli otrzymać nowe staw
ki, gdy jednak przyszło do wypłaty,|
dyrekcja fabryki uskuteczniła wy-
płatę na podstawie stawek poprzed |
nich. ь

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
—Dziś to utopia. „Wilner Ex-|

ress' zamieszcza antykuł p. t!
„Chłopstwo żydowskie w Polsce”, w.
którym propaguje myśl, by poza
sprawą kolonizacji żydowskiej w
Palestynie, Argentynie, Birobadža-
nie podjąć stworzenie żydowskiego
osiedlą chłopskiego i w Polsce, co
według tego artykułu ma swą tra-
dycję w pismach Staszica, Kołłątaja
1 inych, oraz w prowadzonej w ub.
stuleciu akcj towarzystw „Ort”i
„Ika“. Dlą sprawy podniesienia
ekonomicznego żydowskiej gospodar
ki rolnej powstało we Lwowie z de-
legaturą w Wiilaie Żydowskie Towa-
rzystwo Rolne, które wydaje czaso-
pismo „Rolnik żydowski”.

Sądzimy, ż2 w obecnym stanie
rzeczy żydom byłoby źle na wsi ; na
roli polskiej. To też projekty te u-
ważamy za utopijne.

 

—_DZIENNIK WILEŃSKI

Bracia Adamowicze wizytują
większe ośrodki Polski,
Dwudniewy pobyt w Wilnie.

Wileński aeroklub komunikuje, że zwycięzcy Atlantyku, bra-
cia Adamowicze w dniu 14 lipca b. r. rozpoczynają na swym sa
molocie Bellanca wizytację większych ośredków w Polsce. Pro-

gram odlotu jest następujący: Warszawa, Inowrocław, Poznań,
Łódź, Bydgoszcz, Gdynia, Grudziądz, Płock, Wilno, Lublin, Lwów,

Kraków, Katowice, Częstochowa, Warszawa.

Do Wilna bracia Adamowicze przylecą we środę dn. 25 lipca
© godz. 17 min. 30 z Płocka. Odlecą z Wilna do Lublina w piątek
dnia 27.VI1 o godz. 10.

W celu godnego przyjęcia drogich gości w Wilnie organizuje
się komitet, w którego skład wejdą przedstawiciele województwa,
miasta, Aeroklubu wiieńskiego, eraz L. O. P. P. Szczegółowy plan
przyjęcia zostanie podany do ogólnej wiadomości natychmiast

po opracowaniu.

Na szlaku kolejowym Wilno . Li-
da, w odległośc: dwunastu kilome-
trów od Wilna znajduje się letni-
skowa miejscowość p. n. „Czarny -
Bór". W związku z tem wszystkie
pociągi osobowe, kursujące na tym
szlaku, robią p.zystanek w Czarnym
Borze, ku ogromnemu udogodnieniu
letników. Należy jednak stwierdzić
że w okresie letnim Czarny-Bór prze
obraża się w istne zbiorowisko oby-
watelį ,jerusalimskich”, dzięki cze-
mu — Czarny . Bór — bardzo nie-
wiele różni się od ulicy Rudnickiej
z przyległościami,

Z tego powodu ci, którzy pragną
użyć wsi, zmuszeni są szukać miesz-
kania na letnisku w bliższych lub
dalszych okolicach Czarnego - Boru  

RÓŻNE.
— Obiitość malin. (Wi b. r, uro-

dzaj na jagody był naogół słaby. Naj-
:epiej  obrodziiy maliny, które (Wi Peplinie iPelplinie) na Pomo-

obecnie na rynku można dostać za rzu oddawna, bo od r. 1869 wycho-
50 gr. litr. Lasy obfitują w maliny i dzi pismo „Pielgrzym“. Založyto je
przypuszczać rależy, iż niebawem duchowieństwo Pomorza. Nakła-
cena ich jeszcze spadnie. 'dem drukarni Pielgrzyma wycho-
— Uwadze emigrantów do St. dzą dwa inne dzienniki: „Dziennik

Zjedn. Syndyka. Emigracyjny przy- Starogardzki“ ; „Goniec Pomorski”.
pomina, że najbliższy transport W ostatnich czasach dwa te pisma
T-wa Okrętowego Linją Gdynia —' ulegały niemal codziennej kontiska-
Ameryka i T-wa Okrętowego Uni- cie,
ted States Lines odejdzie z Warsza-. „„Kontiskacie — pisze  „Piei-
wy do Gdyni duia 17 lipca na okręt grzym“ (nr. 81) — uległy nietylko
„Pułaski', Okręt odchodzi z Gdyni części artykułów wstępnych, ale
dnią 21 lipca. Ze względu na to, że również i notatki, które były po-
następny transyort odejdzie dopiero wtórzeniemi wiadomości z pism war-
11 sierpnia z Warszawy na okręt szawskich; skonfiskowano
„Kościuszko”, odpływający z Gdyni wiadomości z pism  sanacyjnych
dnia 17 sierpnia, wszyscy emigranci Skonfiskowano także ustęp z arty-
których ważności wiz lub permitów kułu „Zamierzona reforma szkolnic-
to reenter upływają w tym czasie, twa w Polsce w opinii francuskiej”,

winni we własnym interesie, zgłosić który był przysyłany przez Katolic-
się do Syndykatu Emigracyjnego w ką Agencję Prasową. Znamy usta-,
sprawach wyjazdu. | wę prasową i właśnie dlatego zdzi-:

Zarówno Centrala Syndykatu, wienie musi wywołać konfiskata
jak i Oddziały i Agentury na pro- wiadomości, odnoszącej się 90 В. В.'
wincji wydają emigrantom zniżk: W. R., lub Legjonu Młodych. |
kolejowe na pr:ejazd i przewėz ba- „Ostatnie konfiskaty były tak“
gażu do transportu. Po zniżki można znamienne, że wysłaliśmy do mini-
zgłaszać się piśmiennie, zaznaczając sterstwa spraw wewnętrznych  pi-
kiedy ma nastąpić wyjazd. smo, zwracające uwagę władz prze-,

i " k : nA naa jaki w stosunku
eatr muzyka „do nas urząd | ezpieczeństwa pu-

— Miejski Tealr mze po- blicznegomePelplinie stosuje.

Bernardyńskim. Lziś i jutro c godz. 8m. Stwierzamy sea stan CZA by;

30 przedstawienie wieczorowe wypełni do- czytelnicy nasizrozumieli, w jakich

skonała komedja 'rancuska Ludwika Ver- warunkachprzychodzi a PZ

neuil'a pt. „Musisz się ze mną ożenić”, W,wać. Czytelników naszych RORY

komedji tej autor w sposób dowcipny i
į

arcyzabawny przedstawia konserwatywny|

sposób życia arystokracji frańcnskiej oraz *

jej przesądy i kastowość, W wykonaniu

udział biorą artysci Teatru Katowickiego
— Zofija Barwińska i Józef Wasilewski w

rolach głównych oraz: M. Szpakiewiczowa,

W. Górska, J.Pytlasińska, J. Woskowski,
M. Węgrzyn, A. Łodziński, St. Skolimowski

i K. Puchniewski. Reżyserja — W. Czen-

gerego. Dekoracje — B. Wagnera.

— Teatr muzyczny „Lutnia”,  „Paga-

nini“. Występy Janiny Kulczyckiej i R.

Petera. Dziś poraz 5-ty jeden z najpiękniej-

 

i

 

700 żydów
e z Wileńszczyzny,

sierpniu z Wilna i prowincji
wyjeżdża około 600 żydów przeważ-
nie młodzieży t. zw. fachowej

Zydzi wyjeżdzają do Birobidżanu,
gdzie znajdą pracę w kolektywach
i przedsiębiorstwach sowieckich.

Wraz z wychodźcami wyjeżdża,
około 100 młodych żydówek, które |
chciałyby poślubić wychodżców.

Kolumb wynalazł... proch!

nawet

' leżnej), skonfiskował nawet

; muje pracę społeczną')...

|. Cenzorem w Pelplinie jest p.
Raczkowski emerytowany starszy
posterunkowy policji państwowej,

szych utworów murycznych Lehara „Paga-|
nini“, odznaczający się pięknemi melodja-

KRONIKA POLICYJNA.
— Ukarani dorożkarze, W' dn. 11 b. m.

mi, oraz interesującą treścią zaczerpniętą

z życia wielkiego nuzyka. W rolach Rós|

nych występują Janina Kulczycka, jako

Księżna Lukki, oraz Radzisław Peter, jako
Paganini. Ceny letnie. Wycieczki i akade-
micy korzystają z+ specjalnych ulg bileto-

wych.

— Popołudniówka w „Lutni*, Wobec
wielkiego powodzenia świetna operetka

Lehara „Paganini* ukaże sę w  nedzielę

najbliższą na przedstawieniu  popołudnio-

wem. *

starosta grodzki w trybie administracyj-

nym ukarał  7-dniowym bezwzględnym

| aresztem dorożkarzy Stanisława Wasilew-

skiego (Lwowska 14) i Edwarda Statkiewi-

cza (Cmentarna 12; za niedozwolone krą-

żenie w poszukiwaniu pasażerów przed

dworcem kolejowym i niestosowanie się di

zarządzeń posterunkowego P. P.

WYPADKI.
— Wyjaśnienie, Podana przez nas

wczoraj wiadomość о tragicznym
wypadku w czpitalu św. Jakóba
wymaga wyjaśnienia. Ś. p. Wiktorja
Cyrowa, chora umysłowo, będąca
na leczeniu w szpitalu, wypadła z
okna w stanie uiepoczytalnym.

Polskie Radio Wilno.
Czwartek, dn. 12 lipca 1934 r.

6.30: Pieśń, Muzyka. Dzien. poranny.
Rozmaitości. 11.57: Czas, Hejnat, Kom.
meteor. Przegląd prasy. 12.10: Muzyka 0-}

perowa (płyty). Dzien. południowy, 13.05: ul, Zamkowej i Magdaleny, samochód nale-
Audycja dla dzieci młodszych. 13,20: Kon-i żący do T-wa Kursów Technicznych,. pro-

: i iwe.  Pogadanka”' )
OOO DEE.ZE Ge wadzony przez uczenicę Merdesowską Sta-

ty). 16.30: Koncert  mandolinistow, 11.00:! nisławę (Słowackiego 21) wjechał na chod-

„Kok 63-64 w Nowogródczyźnie' SOSY nik, a przechodząsemu wówczas 14-to let-
17.15, Koncert. 13,00: „Mleko, jako poży-| . ie i Edwardowi . (Kal aka

wienie dziecka” odczyt. 18.15: Słuchowi-, niemu Imbrazow! Gawarcowi waryjśi

sko, Skrzynka pocztowa. 19,15: Chór Eri. | 9) przejechał obie nogi.

ana. 19.40: Muzyka z płyt. Wiadomości —Porzucone dziecko. W korytarzu O-

«Wil. ь „ Mysli brane ||| ORA
Wlańekie wiadomeści kolejowe. 20,12: Mu- Pieki Społecznej Magistratu porzucone 20-
zyka lekka. Dziennik wieczorony. Trąbka i stało dziecko płci żeńskiej, w wieku około

capstrzyk z Gdyni Codz. odcinek powieś.' półtora roku. Dzie.:ko umieszczono w przy-
21.12: Koncert popularny. 22.00: „Wycho- Falka: m ё

wanie seksualne dziecka” odczyt. 22,15: „ Maryi.

Muzyka z płyt. Kom, met. 23.05: „O no-
weli“ felj, a !| 2 U ludzi cierpiących na i kiszki

„ zaleca się stosowanie natur: j wody gorz-

Z ZA KOTAR STUDIO. Kia. Prandlaska l
Regjonalizm w audycjach polskich.

| kiej „Franciszka-Józeja”. zalecana A

Przegląd rozwcju i pracy radjofonji eu-

| lekarzy.

ropejskich wykazuje niezbicie, iż największe

mi centrami radjowemi rozporządzającemi| R

rozgłośniami o dużej sile, są duże miasta da pewnej centralizacji programowej z tem

posiadające teatry operowe, konserwatorja, jednak, że rozgłośnie regjonalne dawać bę-

filharmonje, uniwersytety i wyższe zakłady dą w całej Polsce wszystko to, co jest naj-

naukowe. Jest to zrozumiałe, gdyż miasta. bardziej wartościowe. Aczkolwiek zasada

te są równocześnie ośrodkami kultury i ta była dotychczas stosowana, to jednakże

nauki, z których zadjofonja czerpać musi, ostatnio Dyrekcja Polskiego Radja postano-

pełną garścią, jeżeli programy mają stać na wiła w znaczniejszym niż dotychczas stop-

właściwym poziomie i kształcić, a zarazem niu korzystać z aadycyj wszystkich  roz-

zaciekawiać radjosłuchaczy. głośni polskich — i w tym celu stworzony

Stąd też i w Folsce najsilniejszą roz- został w Dyrekcji Programowej Centrali

 

  

głośnią, która promieniuje na cały kraj, roz--

porządza stolica, jako siedziba centralnych

władz, oraz miasto o największej ilości

wyższych zakładów ' naukowych i teatrów,

oraz centrum życia muzycznego w Polsce.'

Siłą więc rzeczy w radjofonji polskiej tak,

jak zresztą we wszystkich prawie radjo-

fonjach europejskich, przyjęta została zasa-

Polskiego Radja w Warszawie, specjalny

referat rozgłośni rrowincjonalnych. Zada-

niem tego Referatu będzie wydobywanie z

terenu poszczególnych rozgłośni regjonal-

nych wszelkich wrutości twórczych i kultu-

ralnych i zapoznawanie z niemi za pośred-

nictwem anten wszystkich polskich roz-

głośni — całej Polski.

Zdawało sie, że i władze kolejo-

o wyrozumiałość, jeżeli zachodzą
wypadki opóźnienia się gazety, lub
inne niedogodności, gdyż wypadki
te nie od nas zależą”,

„Dziennik  Starogardzki“ (nr.
151) oswiadczył na marginesie tych
konliskat:

: „Stwierdzamy rzecz znamienną,
"že te ciągłe konłiskaty spotykają
"nas wówczas, gdy w innych czę-
ścach Polski, właśnie w  ostatnm
czasie, gazety wychodzą bez. bia-
łych plam”.

+, A dziennik toruński „Słowo Po-
morskie" wyjaśnia od siebie:

Od siebie dodajemy, że w „Goń-
cu Pomorskim" i „Dzienniku Staro-
gardzkim” cenzor pelpiiński zakwe-

, stjonował ...pożioski o zamierzonych
rzekomo zmianach w administracji
na Pomorzu (choć ukazały się one
bez przeszkód w całej prasie nieza-

prze-
druki z sanacyjnego  „Czasu* kra-
kowskiego („Leśgjon Młodych opo-
datkowuje urzędników” i „Kto ha-

posiadający okończoną szkołę lu-
dową. Na zarządzenie zgóry, przyję-
to p. Raczkowskiego na naukę do
magistratu m. Pelplina. Pobiera on
około 200 zł. miesięcznie, przygoto-
wując się do objęcia stanowiska
wójta w jednej z gmin zbiorowych|
na Pomorzu.

P. Raczkowski, jako kierownik
urzędu bezpieczeństwa w Pelplinie,
zdobył rozgłos złożoną w towarzy-
stwie prywatnem enuncjacją, že
„Kolumb to wielki wynalazca,
przecież wynalazł proch!”,..

Przed niedawnym czasem  „Le-
gjon Młodych** w Tczewie powziął
na zebraniu swem uchwałę domaga-
nia się od władz... zawieszenia
„Pielgrzyma”, „Gońca Pomorskiego"
i „Dziennika Starogardzkiego'. Z
inicjatywy  „Legjonu* organizacje
sanacyjne w Tezewie zbierają pod
tę uchwałę podaisy swycz członków.
ównocześnie w  słerach sanacyj-

nych Tczewa mówi się o konieczno-

DZIWY KOLEJOWE.
we poszły na spotkanie tym, którzy
zmuszeni są zamieszkać w okoiicach
Czarnego . Boiu, bowiem w porze
letniskowej za:ządzily zatrzymanie
pociągów osobowych na przystanku
„Wołczyny”, odległego o półtora ki-
lometra od Cza:nego „ Boru w stro-
nę Lidy.

Stąd jednak zaczyna się bardzo
ciekawe zjawsko: pociągi stają, zdą-
żając z Wilna i do Wilna, wysiadać
zaś w Wołczunach ani też wsiadać
do żadnego pociągu nie wolno.
Gdy ktoś żąda biletu kolejowego do
Wołczun—w każdej kasie kolejowej,
a w tem i w Wilnie — odpowiadają
mu, że do Woiczun biletów niema.
Gdy ktoś żąda wyjaśnień, w jaki spo
sób ma dojechać do Wołczun, w ka-
sie kolejowej wyrażają przypuszcze-
nie, że bilet kolejowy do Czarnego-
Boru winien służyć i do Wołczun,

bowiem Wołczuny stanowią niejako
dalszy ciąg Czarnego . Boru.

Natomiast obsługa pociągów sta-
wia kwestję wyraźnie, że skoro na
bilecie było napisane „Wilno-Czar-
ny - Bór”, to każdy musi wyłazić z
pociągu w. Czarnym . Borze Ten
zaś, kto chciałby przejechać półtora
kilometra od Czarnego - Boru do
Wołczun, musi kupić bilet od Wilna
do Jaszun, albo też jednorazowo za-
płacić za jeden przejazd 5 złotych.

O pięciu ziotych — oczywiście
niema mowy. Trudno liczyć wła-
dzom kolejowym na to, by znalazł
się nawy. Co do wykupywania bile-
tu do Jaszun w celu umożliwienia
wysiadania w Wołczunach, — rów-
nież nie wyobrażam sobie tak naiw-
nego człowieka bowiem — przejazd
koleją od Wilna do Czarnego-Boru
na przestrzeni 12 kilom. kosztuje 60
śr. a za półtor, kilometra drogi od
Czarnego - Boru do Wołczun—miał-
by płacić - drożej, niż z Wiina do
Czarnego Boru. Powiedzmy jędnak,
że technicznie jest to możliwe gdy
się jedzie z Wiina do Wołczun.

MW jaki jednak sposób możliwem-
byłoby wsiąść do pociągu w .Woł-
czunach w celu przejazdu do Wilna?
„Wediug logiki-władz  koiejowych,
pasażer zamieszkały powiedzmy o
dwa kilometry od Wołczun, ma-
siałby biec 15 kilometrów do Ja-
szun, kupić bilet kolejowy w Jaszu-
nach i wsiąść du pociągu w: Wołczu-
nach. ы

Jest w tem wszystkiem wielka
nielogiczność,

Ludzie wobec tego zapytują: w
jakim celu zatrzymują się posiągi о-
sobowe w Wołczunach, gdy nie wol-
no do tych pociągów ani wsiadać.

bo| ani też z pociągów wysiadać?
Starałem się uzyskać wyjaśnie-

die od obsługi pociągów: jeden dy-
śnitarz kolejowy, lepiej wychowany,
na takież zapytanie odpowiedział,
że „my kolejarze mamy prawo za-
trzymywać pociągi według naszego
uznania dla własnych potrzeb”, Inny
znowu, z grona „maluczkich”* powie
dział, że „pociągi są zatrzymywane
w. Wołczunach wyłącznie do użytku
p. naczelnika który tam z rodziną
zamieszkał”. ści zdobycia za wszelką cenę dowo-

dów „antypaństwowej działalności”
wspomnianych pism, bo tylko w tym
wypadku mogłyby one być zawie-
szone...

{
| Dziwne rzeczy dzieją się na Po-
morzu. Tam istotnie „Kolumb mógł
wynaleźć... proch”! Warto madmie-
nić, że wydawnictwo  „Pielgrzyma”
w Okresie panowania polskiego, a i
później po odrodzeniu państwa pol-
skiego położyło ogromne zasługi w
pracy narodowej i katolickiej.

Wszystko to nie trafia do naszego
przekonanie, Przeciętny obywatel, w
prostocie duch: — jest zdania, że
kolej » wszelkie jej urządzenią nie są
własnością urzędników: kolejowych,
lecz stanowią własność państwową i
winny w równym stopniu służyć do
użytku wszystkich obywateli pań-
stwa.
Zapytujemy wtedy władze kolejowe:
dla kogo i w iskim celu zatrzymy-
wane są pociąg: na przystanku kole- jowym w Wołczunach?

Przechodzień,

— Pod błądzącem autem. Trzy zbiegu| ss sK IISTSO

| Jak się informuje Polaków zagranicą?
Warszawa — KAP, „Rada orga-

nizacyjna Polaków zzażranicy'* wy-
daje biuletyny prasowe pod redakcją
p. B. Lepeckiego, przeznaczone głów
nie dla prasy polskiej zagranicą. Z
jaką dczą prawdy i dokładności po-
daje się tam informacje, może zaś-
wiadczyć nip. opis Gniezna:

| - „Do najstarszych miast w Polsce
należy zaliczyć Gniezno, założone
według legendy w VI wieku przez
Lecha, mitycznego założyciela pań
stwa polskiego. W! 1000 roku odbył

9 się tu wspaniały zjazd króla Bole-
sława Chrobrego z cesarzem nie-
mieckim — Ottonem III, podczas u-

| roczystego złożeńia do grobu zwłok
arcybiskupa praskiego, św. Wojcie-
cha. Wtedy właśnie powstało arcy-
biskupstwo gnieźnieńskie, które sta-

ło się metropolią dla wszystkich bi-
skupów polskich. Arcybiskupi tutej-
si byli prymasami Polski, w dobie
bezkrólewia zastępowali króla, a od
XVIII wieku uzyskali prawo nosze-
nia purpury kardynalskiej. Do 1300
r. w tutejszej ketedrze odbywały się
koronacje królów polskich. Niemcy
połączyli w r. 1821 arcybiskupstwo
śnieznieńskie z biskupstwem  poz-
nańskiem, co pazostało dotychczas”.

Niejeden z naszych rodaków,
przeczytawszy ten opis, a niezazna-
jomiony z historją narodu, będzie się
dziwił, że „arcybiskup praski”, św.

Wojciech, spoczywa w katedrze pry
| masów polskich. Czyż nie właściwiej

i bardziej zgodnem z prawdą byłoby
wspomnieć choć w jednem zdaniu o
akcji misyjnej św. Wojciecha na na-
szem Pomorzu, o jego śmierci mę-
czeńskiej, a stad tytule do patrona
Polski. Taka intormacja i pod wzgię-
demi politycznym byłaby bardziej na
miejscu, gdyż stwierdzałaby od-
wieczne prawa Polski do wybrzeża
morskiego, św Wojciech bowiem
działał w ścisłem oparciu i przy po-
mocy króla Bolesława Chrobrego.

Pisze dalej autor powyższego ©-
pisu, że „arcybiskupi tutejsi byli
prymasami Polski“, A czyž nie są i
obecnie? Czyż uutor nie czytał o tem
w prasie i komukatach urzędowych?

W. końcu pisze autor, że „Niemcy
połączyli w r. 1821 arcybiskupstwo
śnieźnieńskie z biskupstwem poznań
skiem, co pozostało dotychczas', Nie.
Niemcy, ale papież Pius VII bullą
„De salute anirzanum” w r. 1821.

Tak informować nie wolno, wpro
wadza się bowiem w błąd czytelnika
i daje się mylny obraz przeszłości i
teraźniejszości Polski. *

Niestety, coraz cžęšciej spotyka-
my się u „publicystėw“ polskich z
zupełną niezna'omością  elementar-
nych faktów historycznych, z zupeł-
nem nieuctwem. >
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Z KRAJU.
Nowe świątynie na Polesiu,

Pińsk — KAP, JE. Ks, Biskup
Kazimierz Bukraba, poświęcił w o-
becności władz i wielkiej rzeszy lud-
ności katolickiej i prawosławnej no-
wozbudowany kościół w Wilczówce,
odległej od Pińska o 70 klm. Brak
świ.iymi odczuwała bardzo ludność
katolicka, gdyż w promieniu kilku
dziesięciu kilometrów nie było koś-!
cioła katolickiego. Wilczówika oto-,
czona jest lasami sosnowemi, dlate-
o umieszczone tam zostały siero-|
cińce i dom dla starców. Obecność!
kapłana katolickiego podniesie na|
duchu katolików i stanie się dźwię-|
nią życia religijnego i narodowego
Kościół został zbudowany przy wy-
datnej pomocy Kurji diecezjalnejpiń|
skiej Oraz władz wojewódzkich.

Druga świątynia katolicka pow-
stała w Rubryniu, na pograniczu so-
wieckiem dzięki wielkiemu poparciu
w postaci składek i robocizny Kor-
pusu Ochrony Pogranicza.

Dowództwo, oficerowie i szere-
gowi K.O. P., doceniając olbrzymie
znaczenie Wiary we wzmocnieniu
potęgi Rzeczypospolitej, dali temu
wyraz, wznosząc świątynię katolic-

ką na pograniczu.
Uroczystości poświęcenia kościo-

ła w Rubryniu dokonał JE. Ks. Bi-
skup Sufragan Karol Niemira w o-
becności władz

oraz tłumów ludności katolickiej i

prawosławnej.

r. Ku uczczeniu 5. p. Tadeusza Reytana.
Z Baranowicz donoszą, iż w

związki z odna!ezieniem w pobliżu

Hroszówki grobu ś. p. Reytana, spe-
<jalnie wyłoniony komitet postano-

wił w miejscu pochowania wielkiego

patrjoty ustawić pomnik, zaś dooko-

ła założyć park

Uigi dla rolników.

administracyjnych, '
dowództwa i szeregowych K. O. P.,'

DZIENNIK IMIDENŃSKI *

Nieuczciwi stróże.
U warszawskich kupców futrza- który wraz z dwoma swymi bratan-

nych pojawiły się w ostatnich'cza- kami uprawiał Iklusownictwo, zabi-
'sach duże ilości pięknych, acznie- jając zwierzynę w puszczy Biało-
wyprawnych futerek zwierzęcych. wieskiej, znajdującą się pod ochro-
Policja zwróciła na to uwagę. ną. Kłusownicy wyprawiali futra tak

Na skutek scisłej obserwacji u- jak umieli, ; przesyłali je do pase-
stalono zaraz, że transporty nie- rów w Warszawie. Gajowego -z
wyprawnych skór .przychodzą do Białowieży i jego wspólników aresz-

 

różnych warszawskich .paserów z towano.
Białowieży. Stwierdzono przytem iż uprawiali

Powiadomiono o tem telegraficz-|oni swój proceder już 'oddawna,
nie policję  bialowieską, przez co zwierzostan w puszczy*która
wszczęła dochodzenia i wykryłado-|
stawców: tych futer.

Ustalono, iż futra wysyłał do Również aresztowano całą szaj-
Warszawy gajowy państwowych la-|-kę paserów, którymi — jak się wy-
sów w Białowieży, Szymon Sobota, kazało — byli sami żydzi,

79-cieietni staruszek powiesił się.
GŁĘBOKIE. (Pat).

Białowieskiej narazili na olbrzymie
straty.

 

W kolonji kudzin Katusz, 79-letni starzec, wy-
Janikowo, gm. plisskiejj w stodole znania staroobizędowego. Według
należącej do Konstantego Katusza, opinji otoczenia powodem targnięci?
popełnił samobojstwo przez powie- -się na życie było ogólne zniechęce-
szenie się ojcie; wymienionego, An-,nie, Ob a

Amerykański król królików.
Im prostszy pomysł, tem większy efekt. pomysiowego mr. Brown'a. Transporty *z

 
l

W kilka miesięcy pe przyłączeniu się królikami uganiały się po wsżystkich kole-

Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Koalicji jach i stanach U. S$. A. Każdemu kto nad-

i wzięciu przez nie udziału w wojnie, miljo-| syiał do Chicago, co iirmy -Brown list z o-

Wobec znacznego zadłużenia rol-, zaległych długów.

nictwa władze rządowe projektują| IW. woj. wileńskiem rolnictwo za-

załegłościi rozłożyć na dłuższe raty, dłużone jest tylko w skarbie na sumę

„przyczem: ma się ukazać zarządzenie «górą 14 mil. zł., nie mówiąc już o

w -sprawie piolongaty niektórych długach w prywatnych instytucjach.

Burza huraganowa spustoszyła gm. jažaiūską
Ulewny ueszcze padał bezustannie

około 40 minut, skutkiem czego po-

toki wody wdarły się do zabudowań

' gospodarskich i mieszkalnych oraz

pozalewały pola ze zbożem, ziem-
niakami i jarzynami.

Niebywałych rozmiarów huragan
przeszedł nad gm. jaźwińską. Silna

wichura zniosła z przeszło 40 bu-
dynków dachy, przyczem połamała

kilkanaście drzew oraz przewróciła

około 20 słupów telefonicznych.

Choroby na Wileńszczyźnie.

IW dniach od 1-do 7 b. m. naWie odry, 7 — róży (1 zakończony zgo-

łeńszczyźnie zanotowano: 4 wypad-| nem), 21 — krztuśca, 2 — zakaże-

ki ospówki, 15 — duru brzusznego, nia połogowego (1 śmiertelny), 13 —

13 — duru plamistego, 35 — płoni- gruźlicy (7 zakończonych zgonem),

cy, 10—błónicy, (2 śmiertelne), 63— 246 — jaglicy.

Zabłąkane mewy nad Dźwiną.

ZsDzisny donoszą, iż w pobliżu, cy łotewskiej.

wej granicznej Szatrowo liczni miesz_Mewy najprawdopodobniej dosta-

kańcy zauważyli stado mew, które ły się nad Dźwinę skutkiem burzy,

przez -dłuższy -czas krążyły nad jaka ostatnio panowała nadzatoką

Dźwiną, poczem odleciały ku grani-' ryską i Bałtykiem.

Potajemne gorzelnictwo kwitnie.
Na terenie Wileńszczyzny w wanej wódki, 40 włościan, trudnią-

my jankesów czytaiy pewnego ranka w ga-

zetach następujący anons:

— Amerykanie! — Bierzmy udział w

 

zaś linji — mięsa. Stąd wniosek, że mięso

| ogromnie zdrożeje. Kto z was chce być

zaopatrzony w zdruwe i tanie mięso, niech

nabędzie ode mnie króliki. Dostarczamy

4

| tertą na króliki, przesyłano w odpowiedzi

| 8 dolarów i wskazówkę, aby 'wysłał króliki

do Ikša lub Ygreka w Bostonie, Filadelfji,

"pierwszej partji królików za 18 dolarów.

Pomysłowy mr. Brown zacierał ręce,

inkasował dolary, wybudował sobie też

wkrótce wspaniaią willę nad Michiganem.

I byłby J. J. Brown z Chicago pozostał

na długie lata amerykańskim królem króli-

ków, miljonerem szanowanym i businness-

-manem, gdyby nie pomysł z białemi mysza-

mi. Powodzenie ośmiela, J. J. Brown, nie-

syty sławy i dolarów, zapragnął «powięk-

szyć swój business i rozesłał do prasy

anons o cudownych białych -myszkach, któ-

rych -obecność jest nieodzowną na ażdym

okręcie, ueropianie, w tanku wojennym

чейс., та to z tej racji, że myszy (białe) prze-

parę samiczek i samca za małą sumę 18

dolarów! Utrzymanie królików kosztuje

grosze, mnożą się one — jak króliki, bę-
, dziecie więc mieli mięsa poddostatkiem.

Podpisano: John James Brown Ltd.

| Elekt ogłoszenia był mierny. Trochę
zamówień wplynę)< do žirmy J. J. Brown
w Chicago, ale trudno bylo mėwič -o znako-

mitym businessie.

I otóż w kilka tygodni później zjawia
, się'w gazetach noweogłoszenie tejże firmy.

, Brzmi ono tak: czuwają nadchodzącą zmianę pogody, burzę.

||| — Amerykanie! Firma 'nasza nie ogra- Dla  popatcia "swoich "argumentów "mr.
"micza się do dośtarczónia obywatelom Sta- Brown powołał -się -na -rozporządzenie mi-

| nów taniego mięsa Pragniemy, aby każdy, | nistra obrony krajowej, który jakoby zale-

(kto wziął wdział w tem przedsięwzięciu, cał zainstalowanie białych myszek na okrę-
miał'jeszcze uboczny zeń dochód. Otóż je- tach wojennych, samolotach etc, Za 8 sztuk

stešmy gotowi przyjąćod każdego, wto ma-, cudownych myszek liczył mr. Brown „tyl-

był od nas trzy k*óliki, komplety składają-, ko 9 dolarów. - *

ce się tak samo z dwóch samiczek isec, 1 znowu bisiness udał się znakomicie.

'а to za cenę niesłychanie korzystną 8 do- Udał się, bo mr. Brown powtórzy ów trick

larów. A że możemy od was odkupywać z odkupywaniem za 5 dolarów „potomstwa

tyle kompletów xróliczych, ile możecie ich „pierwszych ośmiu myszek. I byłoby wszyst-
ko w porządku, gdyby nie „policja, która

i

ostatniej dekadzie ujawniono 12 taj-
„nych sgorzelni, przyczem skonfisko-

cych się pędzeniem samogonki, .po-
ciągnięto do odpowiedzialności -kar-,
nej.wano okoto 400 litrów wyproduko-

LE
LJ
KINO-REWJA |

DZIŚ PREMIERA. WIELKA PRZEBO-
JOWA SENSACJA. Niezwykle emocjo-

nujący, frepujący fllm p t: |
w rołach głównych:

Karkołomny wyczyn pilota skaczącego z samolotu na
nowsza technike,

OGNISTY

rz
a

bemby gazowe

Nie zważając na sezon letel wyświetłamy wie

„Przygoda o
Ceny od 25 gr. Nad program:

ca od 25 gr. Dziś nejnowszy | największy
о przebój 3 „dakcji europelskiej p. t «
Film byl wyšwletlany w nejwlększych stolleach

JEAN ANGELo, RENEE HERIBEL.
dach pędzącego Poclągu. Fascynująco-zręczne fortele. Nej

Nad program: Nzjaowsze aktualja i dodatki dźwiękowe. Ceny od 25:groszy.

w rol. głów. królowa wsżystkich konkursów piękności w Ameryce LORETTA YOUNG i RICARDO CORTEŁ

Nie zważejąc na olbrzymie *kosżty sprowadzenia tego

filmu ceny nie podwyższene,

Grzybewska i Trio Grey), „Taniec piratów*—Buet Ron'Valt, „Lópek ma głes*

stój cyganów", „CHAPLIN*— parodja W. Ron-Valt. Wesoła aktówka'p. t „:

daj buzi na noc*— finał w wykonaniu całego zespołu. а

nadsyłać, przeto trafia się wam okazją do-

brego i-stałego -zaróbku. i

| Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania

TRÓJKĄT (2)

Północy"
Atrakcje.

DZIESIĄTYKOCHANEK»
światła z niebywełem pewodzeniem

Program: „Lilje“

 

 
Z"
 > L GGŁOSZENIE.

Biure Pośrednictwa Pracy Przy Wileńsko - Nowo-
gródzkiei izbie Lekarskiej podaja do wladomośsi

(ZY BEZROBOTRYCH, że są do obję-
ówk! lekarskie: w

ki, pięć rejonów
Poleskiem oraz

trzy rejcny w Funduszu Pracy w województwie
Noewogródzkiem, Bliższe Informacje w Kanceiarji

zbyLekarskiej (Wileńska 25—3).

cia od -zaraz (bardzo pilne)
Uzdrowisku akademiekiem Leg  lim, Władysława

 

Tamże weda kelcńska na wagą
zapachów.

 

zacz 9)"MIGNON 'G. EBERHART

Biala Papuga apuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

'Przywarłem do ściany, mając po jednej stronie małe drzewko w
Kuble. Gd;by nieprzyjaciel zbliżył się od strony drzewika, usłyszałbym go
albopoczii, a ponieważ lepiej jest ryzykować, niż czekać na strzał, rzu-
ciłbym'się va niego i może pokonał.

Czexałem, nasiuchjąc. 'Wiatr chwilami przycichał, ale nie słysza-
łem nic podejrzanego.

Zaczałem posttwac się powolutku ku drzwiom hallu. Sue mówiła, że
w.ama był: zamknięta. Mój prześldowca nie wszedłby do hotelu przez
boczrie schody, wobec czego pozostawały mu tylko drzwi od hallu.
Nie 'spo'xałem nikogo. Nie usłyszałem nic. Gdym się znalazł u drzwi

*halłu, światła zabłysty tak nagle jak zgasły. Latarnia w bramie zaludni-
ła znów ; dwórze ruchomemi cieniami. Drzwi meżo pokoju na górze
*zajaśniały "łotym prostokątem. W hallu również zrobiło się jasno. Przy-
-czaiłem "się w cieniu obok drzwi, ale nie zobaczyłem nic podejrzanego.
Tylko cien:e tańczyły po bruku podwórza, tylko krzewy i drzewka ko-
ysały się ra wietrze.

-- M/szystko to musiało trwać krócej, niż mi się wydawało. Niepamię-

tam, dłaczego : w jakiej chwili poczułem, że na podwórzu niema nikogo.
Może-dłatego, że-śdyby był, toby mnie zaczął szukać. Brama — widzia-
łem wyrażnie — była zamknięta na potężną kłódkę.  Tamtędy więc
nie mógł u'nkriąć.

: Zniechęcony-i w duszy wściekły, wyszedłem z ukrycia ś otworzy-
łem drzw. co hallu. Gospodyni, której ruda fryzura płomieniała w świet-
le żarówk* posiała mi od biwika szybki błysk zielonych oczu. Biała pa-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,
 

 

: оOszczędna gespedyni
z mydło | pody "dodatki do| ks „Sprzedaż

prania w polskimsl ładzie aptecznym|. PLAC

Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).

   

  

 

Trobiłły lbquży, budówlańy  Zo-
: -'::уп'ит.тц:ок«о

Nr.*8.

wdrożyła dochodzenie „przeciw firmie J. J.

Brown o posługiwanie się tałszywym listem 

wojnie, a wojna, to znaczy zwiększona kon- | Toledo etc. Iks znów lub Ygrek, byli to,

sunicja wszystkich produktów! w pierwsżej rzecz prosta, €i,którzy zażądali od Browna'

SPORT
WYŚCIGI KONNE O NAGRODĘ PRASY PIŁKARZE WILNA JADĄ DO ŁOTWY.

WILEŃSKIEJ. Rewanżowy mecz piłkarski Wilno —
Dziś o godz. £$ ma polu wyścigowem|Ryga odbędzie się prawdopodobnie 26

na Pośpieszce mieć będziemy w dalszym| sierpnia w Rydze. Piłkarze łotewscy odpo-

«ciągu wyścigi konwe, Zapowiedzianych jest|wiedzieli nam, że chcą w tym terminie wi-

5 biegów. dzieć nas u siebic Prawdopodobnie termin

Wyścigi rozpoczną się biegiem wojsko-| ten został przyjęty.

**ym ©o nagrodę 11 p. uł. legjionowych. Do "Reprezentacja nasza powinna przejść

wyścigu tego zapisanych jest 14 komi. solidny trening, Musi być dobrze zgrana bo

Steeple chase o nagrodę Prasy wileń-|waczej znowu przegramy.

skiej rozegra się na trasie 3.200 mtr. między Dziś właśnie odbędzie się zebranie za-

8 końmi, rządu W. O. Z. P. N., na którem rozpatry-

W gonitwie trzeciej z płotami zapisało|wane będą wszysikie kwestje, związane z
się również 8 koni. wyjazdem naszych piłkarzy zagranicę.

Steeple - chase o nagrodę br. J. Plate-

ra Zyberka zgromadzić ma 8 zapisanych

koni,

Ostatnią gonitwą będzie wyścig woj-

skowy o magrodę Korp. Olic. 7 p. uł. Lu-

CIEKAWE WYNIKI LEKKOATLETOW

SZWECJI.

Lekkoatleci szwedzcy uzyskali oštai-

nio szereg dobrych wyników. Na 1500 ш.

  
  

belskich — Ny 3:57,6 sek. № 880-у. — Lóunstróm

PWRYSZKA wid 1:59,2 sek. W dysku — Harald Andersson

Powrót drużyny kolarskiej - sokolej| 48.48 mir.
z Poznania, Duńczyk Nielssen na tych samych za-

Dzisiaj w godzinach 18-—19 po-
wraca ze Zlotu w Poznaniu drużyna
kolarska Sokoła Wileńskiego, która
przebyła w złych warunkach atmo-
sferycznych trasę ponad 1800 klm.
Meta na placu Katedralnym. Dla
powitania dzielnej drużyny kolar--
skiej wyznacza się zbióikę przy

osiągając wyniki: $:30,8 sek. i 15:06,6 sek.

G le ł G a.
WARSZAWA. (Pat). Waluty: Belgja

123:67—123,98—125.36. Berlin 203—2U4—202

Gdańsk 172.55—172.98 — 172.12. Holandja
358.90—159,80—358.00. Londyn 26.70—26,53

 wodach żwyciężył w biegach na 3 i 5 klm.,.

ogródku Katedralnym od strony ul.
Mickiewicza przed g. 18-tą.

SZCZERBICKI NIE POJEDZIE DO |
LWOWA. |

"Wczoraj Szczerbicki telegraficznie za- |

wiadomił, że nie będzie mógł wziąć udzia-;

łu w meczu lekkoatletycznym Wilno =
Lwów. Brak Szczejbickiego osłabia naszą

reprezentację, która już dzisiaj wieczorem.

wyjedzie do Lwowa. Zamiast Szczerbickie-

go pojedzie prawdopodobnie Ballosek, któ

ry stawać będzie do skoku wzwyż. i
Mecz ze Lwowem odbędzie się w nie-;

dzielę, 15 lipca we Lwowie. |

JAN WIECZOREK REPREZENTANTEM
Polski.

Po zdobyciu mistrzostwa Polski w bie-

śu przez płotki Wieczorek stał się odrazu

reprezentantem Polski w biegu ma 110 mir.
Wyznaczony on został do reprezentacji

Polski, która 22 lipca walczyć będzie w

Rydze w trójmeczn Bałtyckim z Estonją i

Łotwą. i
Ii aiiii imsis |
ministra obróny krajowej, w ktėrym"to li-

ście była mowa o białych myszach, W re-,

zułtacie mr. Brown znalazł się w kozie, od-

 

"był się proces, który zemocjonował całe Sta
ny — mr. Brown został skażany na 2 łata |

więzienia.

Dzisiaj J, J. Brown żyje w Chicago ja-
ko bogaty przemysłowiec i posiada fabry-
kę cudownych aparatów dla głuchych któ-

— 2651. Nowy Jork 5,2875—5.3175—$5.2575.
Nowy Jork kabel 5.2925—5.3225—5.2625
Paryż 34.92—35.01—34,83. Praga 2ż201—
22.06—21.96. Stokholm 137.65 — 136.35 —
136,95. Szwajearja 172,38 — 172.81—171.95.
Włochy 45:40—45,52—45.28. Tendencja nie-
jednolita.

Akcje: Bank Polski 86.50. Cukier w-ski
20. Lilpop 9.75. Starachowice 10.55—10.60.
Haberbusch 38.  Tendencja przeważnie
mocniejsza.

Papiery procentowe: Inwestycyjna 115,
konwersyjna 63.75—63.60, dolarowa 73.13.
premjowa 52.75, stabilizacyjna 67—67.25—
67.13, 4 i pół proc. listy ziemskie 48—47,75
Tendencja dla pożyczek i listów niejednolita

: Dolar 5.28—w žądaniu, 5.26—w płace-
miu.

Czeki i wpłaty: Londyn 26:80—w žąda-
niu, 26:60— -w płaceniu. Szwajcarja 172;60—
w żądaniu, 171.80—w płaceniu.

„Ruble: 46.20—w żądaniu, 45:90—w pła-
ceniu,

EN A
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

i LNIARSKA
wWilniezdnia11 lipca 1934r.
Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzalcyjne. Żyto I standart

1390—14.50. Żyto II standart 13.16—13.70
Owies standartiwy 16.25. Mąka pszenna ga-
tunek I C — 32.87'/+—33.50. Mąka pszenna
gatunek II E — 29.75. Mąka pszenna gatu-
nek II G — 25.37'/+. Mąka pszenna gatunek
III A — 2287'/+. Mąka pszenna gatunek
NI B— 15. Mąka żytnia 55 proc. — 23.
Mąka żytnia 65 proc. — 19. Mąka żytnia
sitkowa 17. Mąka żytnia razowa 17.

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana
18—20. Jęczmień na kaszę zbierany 15—16.
Otręby żytnie przemiału standartowego 9:50
—10. Otręby pszenne miałkie. 11-—11.50.

Len — bez zmian. Tendencja utrzymana.
rzy dzięki nim słyszą. W kraju wszelkich

możliwości możliwe są i niemożliwości. ż

833|0d-8 do*6-pp. 28przecudnych  0000000
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wynajęcia od zaraz.

Informacje: -tel.

Poszukuję _ mieszkania
patterowego o '16-tu do
20 *pokoi—z ogrodem —
mogą być dwa połączo-
ne i w ostateczności na
Tem że. Oferty pro-
szę składać w Redakcji
„Dziennika”.

POKĆJ
SLD, 0О GEN;
wejścieniekrąpsjącewy-
godypatter Zygmuntew
Ska -20 m. 1 do a

9-61

ВОАН |
о 20 pokojach, na żądanie może być zwiększony,
*w centrifm miasta, system korytarzowy, wygodny,
ciepły, dostosowany do wymagań biurowych do

lub Zawalna 2 m. 6,
8252  

"Potrzebny pok
*w sśródmieściu możliwie
z 'osebnam
Telefenować
1-3 ej,

wejściem
17-74 od

840 —1.

 

! ZGUBY

|OEERZEREAPECZWWCTY

Zgubiene
w kini: „Colosseum“ to-
rebkę damską w której
majdowół *się dowódo-
sóbiety. wydany na imę
Reginy Teiloczko Graz
kinez upraszė slę laška-
węgo znolażcę 0 źwrot
pod «adresem: Tatarska
1—18. 842 

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
"boty wćhodzące w zża-
kres stolarótwa jak rów-
"nież reperacje i -opako-
wanie mebli. Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.
Mickiewicza 24 m. 17.
J. Chmielewski. 812
—— ==

wiejski w malowniczej
miejscowości, wode, las,

nałe "u:rzymanńie,
przyjmie <łetnikó* nab
degodnyth  waruńkach,

| Dojazd autobusem z Wil
fa 41 Fm. trektem lidz-
skim na miejsce Adres
Male Soleczniki maj.
Brasznica Zofja "Z.

 

 

ZA
Do restauracji poszuku-
jemy  pierwszorzędnych
uzdolnionych: kuchark.,
kucharza | gospodaruej
bufetowej. Zgłosić się:
Hotel „Európa* pokój 20

 

 “ed 10rano, 'tylko 12-go
b. m. 8:9

Porzucena przez męża
bez żednych środków do
życia @ 10 mies.-dziec-
kiem, r rosi Miłosiernych
Czytelników o ratunek,
pomoc, obronę przed
głodem, dopóki ulokuja
dziecko w jakie; oct ron=
ce i znajdzie pracę. Sn
wicz 13 Łukaszewicz lub

„Dz. Wil.” @а
gr2

w Adm
„Dziecka”,

BWÓR
wiejski przyjmie  letni-
ków z utrzymaniem po
3-zł. Wiad. Pórtowa 19
m. 11. od 1—5 pp. 332

Moreta Zaieszczycnia
wyborawe paczka plg:
cioklilewa zł. 9 gr. 58 —
ze pobrąsiem Zarząd
Dóbr Korclówka k'Bor:
$zczówa. 34—1

Kelnerka
Fpotrzebna do kawi:ral
"od zarez Zgłaszać się
Wileńska 9. 348-3  

 

telnx pcsiukuje posady
Rządęy lub ieśniczego.

BI

;

Młoda intel'gentna pan-
na poszukuje posady do
"dzieci lub do chorych
jako pielęgniarka Posla:
da referercje  Zgodzi
się na wyjazd—skromna
wymaganie Sw. Michal-
ski 6—5. gr2

«нннн
DRUKI

PILNE:
BILETY
WIZYTOWAR
ZAPROSZRU(A
EROSZURY
"APS73

WYKONYWA

DRUKARNIA

L. TEIERZYŚIKIEGY
FMostowz ul d.d.

Talofon "3-44,

CEnr AISKIS, referencje poważne. UI Zamkowa4m. 7. grlD

 

Drukarnia A. Zwierzyńskieg, \

 

! „puga, sied+4ca na jej ramieniu, zaskižeczata'trwožliwie.
— Mąż pani wszedł przed chwilą temi drzwiami. Gdzie jest?
Zmarszczyła brwi.
— Nikt tędy nie wszedł—fuknęła=Cicho,'Pucci, nieskrzecz. Cicho!
Wysze.„.łem, zatrzaskując za sobą držwi.
W smudze światła z megopokoju na.górze rysowała się 'drobńa

sylwetka portjera. Na podwórzu królował niepodzieinie wiatr -w asyście
czarownic. Przed wejściem na schody pozbierałem *przezornie szczątki
swojej lata ki elektrycznej i schowałem do *kieszeni. Lepiej "było, żeby
policja teź»nieznałażła. "

Ч’ог'ьіег powitai mnie spojrzeniem pełnem ulgi. Ciekaw byłem, czy
słyszał strzały. Nie powiedział-nic, ale mógł nie-słyszeć, bo wichura po-

chłaniała wszelkie dźwięki, a rewolwer, sądząc po strzałach, był małego

kalibru.
Pasic« zmikł, Obok bladego portjera stała Sue Tally.
Na «ać: widok wydała stiumiony oktzyk. Wi twarzy jej malowało się

przerażeni:. Czubek czerwonego pantołelka dótykał niemal ręki zabi-
tego. Wyd.ło m; się, że się nad nim przed chwilą pochylała.

— Glzie pastor? — zwróciłem się do portjera.
— Ni: wiem. Odszedł. Zaraz popanu.
— Wyście tu byli sami?
Chudc ramiona drgnęły nerwowo.Uwierzyłemmu, chociaż ani on,

ani pastor nie mieli alibi na tę chwiłę, gdyjawalczyłemna podwórzu z
niewidzialnym wrogiem. Zachodziło pytanie,czyktóry z mieh-mógł-zdą-
żyć zejść ra podwórze. Ałe raczej nie. Miałem jednak do "wyboru tych
trzech: pastora  portiera i Lovschiema. 'Naiprędzej podejrzewałbym
Lovschiema.

— Tak, proszę pana. Dopóki pani nie przyszła, byłemsam —rzekł
portjer.

Paniię Taily chciałem oczywiście -zapytać 'o wiele rzeczy. Wpierw
jednak-zw óciłem się jeszcze raz-do niego!

— Dlaczego światło zgasło? 
 

  
 

Wzruszył ramionami i rozpostarł ręce.
Nie wiem Okropnie tu byłi.pociemku, Coś się ruszało.. tak

jakby nieboszczyk się ruszał, ale może mi się tak zdawało ze strachu. —
Sue Tally <achnęła się, a on dodał szybko, spoglądając na nią z niepoko-
jem: — W atr wył, nic więcej. Jasiętam nie boję.

— Idźcie... — Zawahalem się, szukając w myśli pretekstu—ldźcie

po) drzewc Ogień wygasł. Za chwilę:przyjedzie policja. Będą naswszyst.
kich badać. я s а &

"Spojr at na mnie niepewnie i odszedł. ч
— Czy pani go znała? — zainterpelowałem nad trupem Sue Tally.
Pa» się w sobie jak uderzona.
— Nie.
— Niech się pani nie lęka. Będę panią ratował, Niech mi pani po-

wie prawcę, czy go pani kiedy widziała?
: Pochylita się nad zabitym. "Widziałem, że nietyle byłą wstrząśnieta,
iłe spragnina prawdy. Patrzyła poważnie i badawczo, szukając w strasz-
nej twarzy 'rupa znajomych rysów. Wreszcie podniosła na mnie oczy.

—0 iłe'mi się zdaje — rzekła powoli i tak uroczyście, że w pierw:
szej chwil: nie zwróciłem uwagi na dziwną fonmę jej odpowiedzi — nie
wiedziałam go nigdy w życiu.

— W ec to nie ten... porwał pania?
Zmięszała się,
—- №е wiem. Jakże mogę wiedzieć? Nie widziałem twarzy tamtego. 

i

+ TOOZO EKO AE

Była biada, -znękana, wystraszona i śliczna. Odwróciłem głowę, że-
by nanią r e-patrzec |

pa Dlaczego pani wyszła z mego pokoju? Dlaczego pani na mnie
nie czeka: ? е

— Ba... bałam się zoslać sama. Wybiegłam prawie zaraz za pa-
| mem, Myślałam, że: się-spotkamy'w korytarzu. Klucz twikł w drzwiach
nego poko-u. Nie pojmuję, jax mogłam zapomnieć. Zdawało mi się, że

! zostawilam go w haliu.

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,  


