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| Ł Nadzwyczajna sesja parlamentarna.
' leletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z kół miarodajnych donoszą, że w ci i
została zwołana na trzy tygodnie nadzwyczajna sesja aaadia! członków ształet ochronnych. N
załatwiania sprawy konstytucji.

Wizyta p. Becka w Estonii.
WARSZAWA. (Pat).

Telefon Redakcji,

codziennie.

1

  

  

    

    

epw pea RSE:

M: miesięczna 4 zł.,
PRENUMERATA: m zagranicą B zł.

OGŁOSZENIA: za sviersz milim. przed tekstem i w

tekstem (10 łamowe)99 12 gr., nekro

owe, likowane i Z zas )
— pray ze być przez Adi

"ekowe w P. K. 3.Konto (27
LN

 

7 odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gę,

logi przed tekstem po 25 gr.

trzeżeniem miejsca o25 proc. drożej.
dowoinie zmieniane.
Nr. 80187,

sę —

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Termisy

70007 Hitler-pewny zaufania narodu niemieckiego
Posiedzenie Reichstagu.

| BERLIN, (Pat). Dziś o godz. 20-ej
rozpoczęło się zapowiedziane  ples|

| narne posiedzenie Reichstagu. J
| od godz, 19-ej ulice prowadzące da
' rezydencji kanclerza do opery Krolla] wody
| gdzie odbyć się miało posiedz
| obstawiono  żęstemi  szpale

wszystkich więxszych płacach į ros
gach ulic ustawiono głośniki mającę

| transmitować mowę kanclerza. Mo:
wa ta pozatem będzie transmitowaną

Minister Wizyta tą jest rewizytą wobec wi“! w ciągu nocy w różnych językach

spraw zagranicznych Józef Beck! yty estońskiego ministra spraw za- przez stacje krótkołalowe do Azjią
| Afryki i Ameryki ora
będziewciągu nim 11

udaje się wraz z małżonką w dniu
24 z urzędową wizytą do Tallina.

śranicznych w Warszawie.

Udekorowanie braci Adamowiczów
-«. „.Qrderami „Polenja Restituta".
; 2
"WARSŽAŠKA. (Pai). (W dniu

dzisiejįszym o'gatiz. 14-ej w sali kon-
ierencyjnej ministerstwa  komuni-
kacji odbyłą się uroczystość deko-
sacji braci Adamowiczów orderami|
„Polonia Restituta“ 4-ej klasy Aktu
dekoracji dokonał minister komuni-|
kacji inż. Butkiewicz w obecności
podsekretarzy stanu inż. Bobkow-/
skiego i inż. Piaseckiego, zastępcy
dyr. departamertu lotnictwa cywil-
nego płk. Domesa, d-cy 1-g0 pułku
lotniczego płk. pilota Kalkusa, se-'
kretarza _ generalnego aeroklubui

Rzplitej płk. Kwiecińskiego oraz
mjr. Skarzyńskiego. Ponadto pod-
czas dekoracji cbecni byli oficerowie |
lotnictwa wojskowego oraz wszyscy,
urzędnicy ministerstwa komunikacji.

Po uroczystośc. dekorowania min.
, Butkiewicz podejmował braci Ada-
mowiczów oraz _ przedstawicieli
władz lotniczych lampką wina,

WARSZAWA. (Pat). Dziś o go-
dzinie 10-ej przybyli do gmachu
P. K. O. bracia Adamowiczowie, ce-
lem zwiedzenia tej instytucji. Po
dokładnem zwiedzeniu gmachu i u-
rządzeń biacia Adamowiczowie byli

'przyjęc, przez prezesa Grubera. Po
przemówieniu prezes Gruber wrę-
czył Józefowi Adamowiczowi opraw
ną w skórę książeczkę oszczędno-
ściową. Następnie prezes Gruber
podejmował  «raci Adamowiczów
oraz przedsławicieli prasy codzien-
nem śniadaniem urzędników PKO,

Nadzwyczajna komisja rezjemcza
w sprawie strajku budowlanego.

WARSZAWA. (Pat).

pieki spolecznei pod przewodnic-|
twem główneśo inspektora  Klotta|

konferencją w sprawie zlikwidowa-|

nią zatargu w przemysle
nym przy udziale prze

\ t). Dzis, 13 iecznej powołało nadzwyczajną ko- | reżym zlikwidował stary i s

bm. odbyła się w ministerstwie o- misję rozjemczą. która ustali wyso- okres historji Niemiec. Temu

kość płac w te; gałęzi przemysłu.
Następnie dyr. Klott wezwał przed-
stawicieli organizacyj robotniczych,

budowla| aby powiadomiły o powyższem ro- rzy
dstawicieli|botników budowlanych i wezwały du niemieckiego. Kanclerz przyzna”

| powtórzoną
sa jutrzejszego ž

yt śr Ta mł

Już

 

onowych.
iz. 19  

 

  
   

› „30 salą posie-
| dzeń: zap „się, Na ławach mini-
sterjalnych b as kNieobecny
był jedynie wicckanclerzvón Papen.
"Wśród posłów obecny był Huggen-
„berż, brakowało zaš Augusta Wil-
helma Pruskiego. W; loży: dyploma-
tów nie było jedynie przedstawicieli

' ambasady amerykańskiej i ambasa-
"dy brytyjskiej. Loża. prasowa byla
wypełniona. | я \
` З A w A są A

Mowa Hitlera.
' BERLIN. (Pat). Kanclerz Rzeszy

Adolf Hitler : podkreślił w swej mo-

' wie, że ostatnie wydarzenią, w Niem-

czech mogłyby spowodować zgubne

skutki na przyszłość. Partja narodo-

wo . socjalistyczna zastała w Niem-

czech zupełny rozkład stosunków

, politycznych i gospodarczych, Dzień

i

+
*

130/1 33 r. nie może być uważany ża
| przejęcie władzy z rąk jednego: rzą-

| du przez inny, lecz za ostateczną

| likwidację niemożliwego do znie-
|sienia systemu. 30/1 33 r. nie było

| normalnej zmiany rządu, lecz nowy
chorzały
aktowi

historycznemu naród niemiecki u-

dzielił aprobaty. Narodowi socjaliści

nie doszlį do władzy jako uzurpato-

lecz jako wykonawcy woli naro-

pracodawców i organizacyj robotni-|ich do przystąp enia od 16 bm. do je, že od objęcia władzy nie opuszcza

czych.
W toku dyskusji okazało się, że!

rozbieżność między obu  stronami|

jest tak znaczna, że nie może być

mowy o zawarciu umowy na Zasa|
dzie porozumienia, wobec czego|
przewodniczący konferencji oświad-|komisji. Techniczne sprawy związa- również na zewną

czył, że biorąc pod uwagę szkody,|
jakie przynosi przemysłowi budow-|
lanemu trwanie strajku i koniecz- więc na orzeczenie strajkujących walc

ność jaknajszybszego zlikwidowania|

strajku, ministerstwo opieki spo-

wiązywać orzeczenie nadzwyczajnej
komisji  rozjemczej.  Przewlekanie
strajku w obecnym stanie rzeczy
jest szkodliwe i bezowocne, gdyż
nie wpłynie ona na treść orzeczenia

ne z powołaniem do życia komisji
zajmą kilka ani czasu, czekanie

spowoduje jedynie zbyteczne straty
zarobków dla robotników.

Bilans Banku Polskiego.

WARSZAWA. (Pat). W ciągu 6,3 do 61,9. Zapas polskich monet ry ; pąświęcenie miljonowych rzesz

pierwszej dekady lipca zapaszł

w Banku Półskim wzrósł o
iwszystkie liczby oznaczają miljony

zł.)do 490,6. Równocześnie stan pie:

niędzy zagranicznych i dewiz wzrósł |
o 0,9 do 14,1. Suma wykorzystanyc! |.

kredytów zmniejszyła się o 42,5 do |.

688,3, przyczem portfel wekslowy

zmniejszył się o 14,2 do 588,6, portiei

zdyskontowanych biletów  skarbo-|

wych o 22,0 do 37,8 oraz stan požy-į

czek zabezpieczonych zastawami ©

Litewski Binišlėi 3
o konferencji

RYGA. (Patj. Z Kowna donoszą:

Minister spraw zagranicznych Lozo-,

raitis w związku z odbytą niedawno

konferencją przedstawicieli trzech

państw bałtyckich oświadczył przed

stawicielom prazy:co następuje:

Z przyjemnością stwierdzam, że,

konierencja przygotowawcza przy:

niosła rezultaty pozytywne. Na kon-
ferencjj przedyskutowane zostały

tezy noty litewskiej z dnia 15/4 o

konieczności koordynacji ważnych

zagadnień polityki zagranicznej. .

Osiągnięte zosiało ogólne porozu-

mienie i ustalono pewne stałe me-

tody dla osiągnięcia tego celu. Re-

zultaty naszych narad, już sformuło-

wane i utrwalone na piśmie, winny

wejść do tekst: przyszłej umowy. ,

Zagadnienie problemów  specyficz-|

nych każdego poszczególnego pań.

 

| również

wiązania spadły o 0,9 do 190. Obieś

biletów bankowych w wyniku wyżej

omówionych zmian zmniejszył się o

31,5 do 907. Pokrycie złotem zwięk-

szyło się o 47,61 proc. w dniu 30/6

do 49,21 proc., przekraczając normę

statutową © przeszło 19 punktów.

Stopa dyskontowa 5 proc., zastawo-

wa 6 proc. M

rw zagranicznych
kowieńskiej,

stwa, mające specjalnie ważne zna-

czenie dla jeżo praw i interesów, by-

ło dyskutowane w związku z ustale-

niem politycznej współpracy naszych

państw. Znaleź!:śmy, mówił minister,
formułę, według której

istniejąca pomiędzy Estonją i Łotwą
umowa o współpracy w ścisłym

kontakcie będzie mogła być uzupeł-:

riona w sensie przyłączenia się do

"niej Litwy. Litwa zawsze miała na'
uwadze konieczność współpracy z

państwami bałtyckiemi i do zagad-

nienia tego ustosunkuje się całkowi-

cie pozytywnie tak samo jak Łotwa

* Estonja: Inne, jeszcze nierozstrzy-

gnięte kwestje, zakończył minister,

zdecydowano zostawić do rozpatrze-

nia najbliższej konferencji, która się

odbędzie w Rydze lub Tallinie.

(pracy, gdyż od tej daty będzie obo- go troska 0 ieraźniejszość i przy-

szłość narodu. Dziś Rzesza niemiec-

ka przestała przedstawiać stan u-

padku, dziś Rzesza niemiecka nie

jest pojęcie geograficznem, stanowi

ona jedność polityczną, potrafiliśmy

trz bronić praw

narodu niemieckiego. Jeśli w. ciągu

11/3 roku popełniono jakieś błędy w

e z bezrobociem, to są one wy-

| nikiem sytuacji. w jakiej znalazł się

,rząd szukający nieznanych dotąd

dróg, Naród niemiecki darzy, rząd

| zaufaniem i bez tego zaufania dzieło

odrodzenia byłoby niemożliwe. Ofia-

ota|srebrnych i bilonów zwiększył się 0 świadczą o ich oddaniu dla nowego

0,5| 7,5 do 35. Natychmiast płatne zobo- reżymu. Tej olbrzymiej większości

reprezentującej pozytywne wartości

narodu Hitler przeciwstawia żrupy

malkontentów, zaliczając do nich

przedewszystkicm. międzynarodo-

wych propagatorów komunistycz-

nych. Drugą grupę niezadowolonych

tworzą przywódcy partyj politycz

„nych, którzy nie mogą się po

,z faktem usunięcią ich od władzy.

jlch podstępna i negatywna krytyka

nie jest szkodliwą dla państwa naro-

dowo . socjalistycznego. Trzecia

grupa to rewolucjoniści, których rok

1918 wyrzucił z toru normalnego sto.

sunku do życia społecznego. Kulty-

| wują oni rewolucję dla rewolucji,

_chcą zrobić z niej stan trwały. Re-

wolucja nasza, która rozbiładrugą

Rzeszę, była gwałtownym aktem na-

rodzenia trzeciej Rzeszy, nie zaś

"trwałym stanem. 4-tą grupę tworzą

jednostki oderwane od społeczeń-

stwa prowadzącą cichą akcję mal-

kontentów.
A

HITLER © KRWAWYCH
ZAJŚCIACH.

Dalej kanclerz przechodzi do

omówienia wypadków ostatnich

miesięcy. Od miesięcy krążyły po-

głoski o mającej wybuchnąć drugiej

rewolucji. Rozsiewanie tych pogło-

sek musiało zwrócić uwagę i poleci-*

łem wszcząć dochodzenia. Doszed-
łem do przekonenia, że wielu przy-

wódców S$. A. « Roehmem na czele
torowało drogę drugiej 1;ewolucji,

całości państwa. W. berga, ministra Reichswehry, nazwał

ciągu kwietnia i maja wrozmowach rajžyczliwszym i najlojalniejszym

lz Rochmem zwracałem uwagę na współpracownikiem i zakończył tę

to, a równocześnie otrzymałem do- część 1nowy, *e w państwie istnieje

o rozmowach prowadzonych iylko jedna sila zbrojnai tą jest

przez wyższyci. dowódców A. S. Reichswehta i jedna tylko organiza-

mówiących o konieczności nowej re- cjapolityczna, którą jest partja na-

wolucji, która miała być prowadzo-, rodowo . socjalistyczna,

na wewnątrz. Ostatnio wezwałem. TAJNE CONTOSPISKOWCÓW.

Roehma, który zaprzeczył części,  Ujawniając dalej spisek Roehma,

stawianych zarzutów a co do innych, Hitler stwierdził, że w następstwie

zapewnił, że przeprowadzi docho- śledztwa wykryto tajne konto do-

dzenie i usunie winnych.  Zapowie-. chodzące do 12.000.000 marek, które

dziane na początek czerwca urlopo- , Roehmpodstępnie wydostał i które

wanie oddziałów szturmowych zmu-. pozostawały do jego wyłącznej dys-

siło mnie do natychmiastowego bez- pozycji. Dalej wymienia nazwiska

pośredniego wystąpienia. Długi czas, spiskowców m. in. generała von Bre-

walczyłem ze sobą, zanim rozpoczą-.dowa i Grzegorza Strassera. W

„em tę akcję. Równocześnie z prze- ostatniej rozmowie z Roehmem prze.

rażeniem widziałem szerzącą się; strzegał go, że kto zamierza wywo-

niemoralność w otoczeniu szefa szta 'łać bunt, ten zaliczyć musi Hitlera

bu. _ Najbliżsi współpracownicy do zaciętych wrogów.

Rochma składxli się prawie wy- UHL MIAŁ ZGŁADZIĆ HITLERA.

łącznie z tych zdemoralizowanych Przestrogi nie pomogły, Roehm

elementów. Następnie Hitler podzie-| qziąłał przeciw mnie, Jeden z ucze-

ił: oddziały szturmowe no trzy $ru-| stników buntu dowódca Uhl przy-

py. Pierwsza to zdemoralizowane znał się na parę godzin przed strace-

otoczenie Roehma a więc Ernst,|niem, że on był wyznaczony, celem

Heines i Hayn. Obok tej grupy stała | zgłądzenia mnie Spiskowcy mieli

druga, która słuchała rozkazów sze- dwą plany»

fa sztabu, nie wiedząc, że chodzi ©: wznieceniu ogólnych rozruchów w

która groziła

 

  

Eotk. SBA rzucony. Drugi opierał się na

odsunięci byli a.dalsze stanowiska | miala byė w Be:linie, Rozkaz do roz-

bėAcyk o =do' poczęcia tej akcji miał być wydany

rj oOMA obok.A uła. Pod moi mnazwiskiem. Przekonałem

jonyiwstydliwy udział w stosunkach

z zagranicą. Tu wymienił nazwiska,

które miały rzekomo  pośredniczyć|

między gen. Scnleicherem a jednem|

z państw zagranicznych.

STANOWISKO REICHSWEHRY.

IW, sprawie Reichswehry oświad-

czył, że nigdy nie zgodziłby się na

to, by szef sztabu Roehm objął sta-

nowisko naczelne w Reichswehrze.

Obejmując władzę, złożyłem feld-|zobnie jak ód ini
bór r przywódcy partyjni stoją

pezet eręzwa pe przy swym wodzu, tak i wódz go-

wodzowi, przysięgę, k ie |tów jest i był stać zawsze w obro-

Jen new >est to - dząc z pochyloną głową -

konanie, že wojsko musi zachować szym rzędzie уA gabinetu

swój niepolityczny charakter. Blom- słuchał Hitler widocznie wzruszony

Li i iii AOAAAEO TIE T TTT ZL

- Simon o pakcie, wzajem
LONDYN. (Pat). Brytyjski mini- ARAN

ster spraw zagranicznych sir John, Co do pierwszej przesłanki Si-

Simon wygłosić dziś. wrizbie gmin | mon wyjaśnił, że proponowany przez

przemówienie o polityce zagranicz- Francję pakt zbudowany jest na

nej. Odpowiadając na dość słabą kry| tych samych zasadach co traktat lo-

'tykę' polityki zagranicznej

 

BERLIN. Pat. Po przemówieniu
kanclerza zabrał głos przewodniczą-

cy Reichstagu premjer pruski Goe:

ring. W krótkich słowach zwrócił

„się do kanclerza, wyrażając mu

przywiązanie nietylko swoje i wier-

mych przywódców politycznych lecz

i całego narodu niemieckiego. Po-

 

nio _ europejskiego paktu wzajemnej

  

 

Pierwszy polegat na |

rządu.' carneński. Myślą przewodnią wschod

się, że akcję w prasie zagr. prowa-
dził gen. von Bredow w imieniu gen.
von Schleichera. :
HITLER PONOSI ODPOWIEDZIAL

! NOŚĆ ZA LOSY NIEMIEC.
W tem miejscu. kanclerz pod

niósł niebywale głośny głos, oświad-
czając: dowódcą S. A. jestem ja je-
dynie i pozatem nikt. Przechodząc
do coraz silniejszych akcentów, Hi-
tler oświadczył, że on ponosi odpo-
wiedzialność za losy całych Nie-
miec i narndu niemie-kieqo.

ZGINĘŁO 77 OSÓB.
Zdrajcy słusznie ponieśli

śmierć. Kancierz wylicza wszyst-
kich, którzy zostali straceni: 19
wyższych dowódców S. A, 31
członków | przywódcówS.A, 3
przywódców S 5 Jako uczestni-
ków spisku, 13 przywódców S.
A. | osób cywilnych, któ w
chwiil aresztowania stawiali ©-
pór, 3 innych popełniło samo- |
„bójstwo, рога!ет rozstrzela-
ne 5 osób  nieszturmowców
jale członków partji, wreszcie
183 oeoby, które należały do
(S. S. a które znęcały się nad
|aresztowanymi I przewożonymi
do aresztów ochronnych. Kancierz
zaprzeczył kstegorycznie, jakoby w
spisku brał udział wicekanclerz von

 
spisek. Trzecią grupę stanowią naj-| całej Rzeszy, został on jednak po- Papen lub któryś z książątpruskich.

С 2 у bez-| Wspomnial tež, že przežycia te nu-
i pośredniej akcji, która rozpoczęta |jeżą do najcięższych w jego życiu.

Podobnie jak w styczniu 33 r. wy-
ciągnął rękę do chętnych do współ-
pracy, czyni to i obecnie. в

—

“ Reichstag aprobuje postępowanie Hitlera.
przemówienia Goelinga.

Na zakończenie Goering przed-
łożył Reichstagowi wniosek wyraża-
jący pełną zgodę Reichstagu na de-
cyzje podjęte przez rząd oraz całko-
wite uznanie dla zdecydowanej in-

terwencji kanclerza. Wniosek ten
przyjęty został z olbrzymim entu-
zjazmem przez członków Reichstagu
którzy wznosząc 3-krotnie okrzyk
„Sieg heil“ па cześć kanclerza od-
śpiewali pieśń Horst Wessela. `

Na tem Goering zakończył nad-
zwyczajne posiedzenie Reichstagu

- gatФ ‚

 

nej POMOCY.
tywnego systemu bezpieczeństwa

czy też być-poza nawiasem tego sy-

stemu — pyta Simon — i z naci:

skim odpowiada, że dla stabilizacji

pokoju jest pożądane, aby Rosja so-

wiecka w ten system wchodziła, Si-

mon podkreślił. że, aczkołwiek So-

  

 

  
podniesioną przez przywódcę libe-

rałów Samuel: oraz na wywody,

przywódcy Labour Party Atlee, |

które były wyraźnie życzliwe pod

adresem rządu w odniesieniu do po” |

lityk; rządu w sprawie paktu wschod

nio . europejskiego, — Simon przy”|

stąpił do omówienia projektu fran-'

cuskiego. Simon zaznaczył przede::

wszystkiem, że wschodni pakt wza-.

jemnej pomocy nie nakłada na W.

Brytanję žadnych nowych zobowią-

| zań, ani też nie rozszerza zakresu.

dotychczasowych zobowiązań pe:sf

tyjskich. Projekt ten, któremuW.

'Brytanja postanowiłą udzielić swe-

;$0 życzliwego poparcia opiera się na

4-ch zasadniczych przesłankach: \

1) na bezwzględnej wzajemności

„praw i zobowiozań wszystkich sy:|

gnatarjuszów tego paktw i na całko:

witej ich równości w ramach paktu, |

2) na przeslance, że związek so-

wiecki wstępuje do Ligi Narodów:

3) na przesłance, że Niemcy bio-

rą w tym pakcie udział;
4) na junctim między paktami ja-

(ko zrealizowaniem systemu kolek-

tywnego bezpieczeństwa i praktycz-

nem postępowaniem prac konferen-

cji rozbrojeniowej. i 1

400 Najmodniej szych
BLUZEK i pulowerów |

oraz BIAŁE K.OSTJUMY

kąpielowe

otrzymała

 

wiety nie zgłosiły jeszcze przystą-

pienia swego do Ligi Narodów i

(sprawa przesądzona nie jest, to jed-

nak rząd bryty'ski zzadowoleniem

powita wstąpierie Związku Sowiec-

kiego do Ligi.

" UDZIAŁ NIEMIEC W: PAKCIE.

Co się tyczy „udziału Niemiec to

jest rzeczą aż nazbyt oczywistą, że
pakt wschodnio . europejski stanie

się realną wartością z punktu wi-

dzenia stabilizacji pokoju, jeżeli

Niemcy do tego paktu przystąpią.

Simon oświadczył, że Wielka 'Bry-

tanja jest stanowczo przeciwna soju- |

pomocy jest całkowita wzajemność

podobnie jak w traktacie locarneń-

skim. Wychodząc z tego założenia,

projek francusk; przewiduje ponad-

to, że Związek Sowiecki, nie przy-

stępując coprawda do traktatu lo-

carneńskiego, uznaje jednak zasady

Łocarna dla siebie za obowiązujące

i w razie, gdyby zobowiązania prze-

widziane w traktacie locarneńskim

nabrały aktualności, Związek .So*

wiecki będzie się czuł związany i

udzieli Francji czy też Niemcom

4akiej samej poraocy, jakiej w danym

wypadku udzielą jediuemu z tych

mocarstw sygnztarjusze + wspėlgwa-

ranci traktatu iocarneńsltiego. Kon-| szom, które dzielą Europę na sprze-

kretyzując tę myśl, Simom podkre-| czne obozy. Rząd brytyjskiudzielił

ślił, że Sowiety gotowe są udzielić| projektowi francuskiemu swego po-

zarówno Francji jak i Niem com $wa- | parcia, albowiem projekt ten ze

rancji analogicznej, jakiej udziela | względu na swój szczery, wzajemny

obu tym mocarstwom traktast łocar- |, równorzędny charakter jest naj-

neński. Wzamian za tę gwrarancję|jepszem przeciwdziałaniem podziało

granicy francusuo . niemieclkiej Ze | w; Europy na obozy.

strony Związku Sowieckieśgc Fran-

cja gotowa udz.elić swej śwarancji DOZBROJENIE NIEMIEC.

Wreszcie co się tyczy 4-ej prze- |zarówno Niemcom jak i ZSIRR, a

mianowicie Niemcom odnošnie do| słanki, a mianowicie wzmożenia

wschodniej graricy a Związkowi So-| sprawy rozbrojeniowej, to rząd bry-
wieckiemu odnośnie do jego zachod:| tyjski otrzymał od rządu fran ie-

ne | ty cuski
niej granicy. va go konkretne przyrzeczenie, że w

| razie zrealizowania wschodnio-euro-

SOWIETY A IIIGA NARODÓW. | pejskiego paktu o nieagresji zgodzi

Co się tyczy drugiej przesłanki, to | się, aby nadać zasadzie niemieckiej

Simon uważa za bezwzględnie po-| równouprawnienia wartość prak- |

żądane, aby  Związek' Sowiecki! tyczną przez przyznanie Niemcom.

wstąpit do Lig: Narodėw, Czyž mo-'pewnego zakresu dozbrojenia i rów- |

carstwo o tak  olbrzyrniemtery-; nocześnie przez przyjęcie pewnego |

к,

 

 

  

 

 firma L. PLIHAL/ i S-ka
Wilno, ul. Mickiewłicza 15.
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torjum, liczące 160 miljomów miesz- programu organizacji zbrojeń dla

kańców, powinno należeć do kolek- Francji.
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|winna być spotęgowana. Przy energicznem

| ściom, jakie przed nim stoją.

“lę i znaczenie polskiego społeczeństwa
| kresowego. Wychodząc z błędnych rachub
| ipoglądówna zakordonowyruchukraiński,

| gaczynnikdrugorzędny,ajegozdrowena-
| rodowedążeniazasprzeczne z „polską ra-

na ziemiach wschodnich.

Zabójstwo śp. min. Pierackiego i
ogłoszone przez ministra spzawiedili-
wości wyniki śledztwa znowu zwra-

cają uwagę całoj Polski na trzy wo-

jewódziwa południowo - wschodnie'

Lwowskie, Sienistawowskie į Гал-

nopolskie, Na obszarze tym bowier1
istnieje środowisko, skąd wypłynęła

awvOdmiż .am organizuje się i głów-

mie funkcjonuje tajia organizacji

bojowa į terrorysiyczna U. O. N.
której członkowie popełnili zabój-

stwo. Nie pierwszy to czyn morder-
czy tej organizacji.

Kilka dokonanych lub chybionych
wielkich zamachów na życie ludz
«ie, kilkanaście mniejszych, mno:

stwo uszkodzer. torów kolejowych

DZIENNIK

z prasy.
Wieika upadiošc, na pierwszy plan górnictwo węglowe, ciężki

Mamy tu ns myśli ogłoszenie u-| przemysł (hutnictwc) i przedsiębiorstwa, do- |
„padłości istniejących od 105 lat wj starczające energji elektrycznej. Ale w tej,
| Łodzi wielkich zakładów włókienni-| chwili w Polsce etatyzm urzeczywistnia się|
czych Ludwika Geyera. w inny sposób. Państwo przejmuje wielkie |

№ jakich okolicznościach doszłoj przedsiębiorstwa, które zbankrutowały lub!
do bankructwa tej zasłużonej w dzie| które stoją przed bankructwem.

jach przemysłu polskiego placówki Jak się to odbywa?
dowiadujemy się z korespondencji, Państwo przejnuje te przedsiębiorstwa:

zamieszczonej w sanacyjnym „Kur-|z tytułu niezapłaonych przez nie podat-

jerze Polskim*, ków, lub za długi, zaciągnięte przez nie w

Do upadku zakładów $geyerow=, bankach państwowych, a dzisiaj nieścią-

skich przyczymła się w pierwszym galne. Proceder ten odbywa się już od dość
rzędzie nieumieiętność przystosowa-| dawna, — zajmuje się nim specjalnie Bank
nią się do nowych warunkówpracy. Gospodarstwa Krajowego. Mimo zastrze-

Produkcją geyerowska nastawio-| żeń, które ta medoda sanowania przedsię-
‚ па była w lwiej części na rynek = biorstw przemysłowych wywołała z różnych
s ; ! 8

e: wojnie trzeba było produkcję zd2 BL aniaay |" a
stawić na rynek polski, mający innewyma: Ta iai zk =podł,

gania. Wywołało to konieczność przebudo- R 3
: kic sg. Rybarski na przyklady ze stosunków

wy aparatu prodakcyjnego, wielkich inwe tėdzikich 4 šlas'ch,

tycyj, t ielkiego kapitału. Tych: Ыstycyj, a zatem wielkiego kapitału. Ly takie bankrutujące liny telegraficznych i telefonicz-

nych,szereg napadów na kasy pocz-
towe i posterurki policyjne —

bogaty plon tej organizacji.

JW. swoim czasie w następstwie
zabójstwa śp. Hołówiki wprowadzo-
ne zostały sądy doraźne nie tylko w.

we firmy L. Geyer były jednak w zupełnejMałopolsce Wschodniej, lecz na ca-
łym obszarze państwa. Po ostrzej-
szej serji zamachów: na objekty pań

stwowe przeprowadzono groźną
wówczas „pacyfikację' tej dzielni-

cy. iWszystko to jednak, jak się c-

kazuje, jest bezskuteczne. Podobnie
jak represje bezskuteczne też są

próby tolerancji i ugody z czynnika-
mę „ukraińskimi'. Mówi się nawet.

że kule rewolwerów specjalnie do-
sięgają tych, iktórzy usiłują ułożyć
jakiś program kompromisu i współ-

pracy z „ukraińcami”,

Hołówko poaobno padł ofiarą
swych złudzeń ugodowych, podobnie
padł min, Pieracki po bytności we
Lwowie, gdzie odbywał narady z
przywódcami stronnictw  „ukraiń-

skich”, a także odbył konferencję z

metropolitą Szeptyckim.
№1ес niepomagają represje, ale

gorsz” bodaj są jeszcze próby

ustępstw i porozumienia.

Musi przecież być jakiś punkt
wyjścia do uspokojenia Małopolski
Wschodniej i +apewnienia tam mo-
cy państwa i sify prawu.

INie sądzimy. aby nim były obo-
zy izolacyjne, wprowadzone zresztą

— podobnie jak omgiś, sądy doraźne

po zabójstwie Hołówki — w całem

nie uspokoją, może raczej wywołają
skutek przeciwny.

Sanacyjna „Polska Zachodnia”
organ wojewody šląskiego, porusza-

jąc ten sam. temat, pisze:

Oprócz energicznych represyj w sto-

sunku do środowiska U. O. N. i wszystkich

podejrzanych o jakikolwiek kontak! z tą

uihilistyczną organizacją, musza być przed-
_ sięwzięte programowe prace, zmierzające

do ugruntowania polskiej siły i polskich
wpływów w Małopolsce Wschodniej. Miej-
scowa ludność polska, tylokrotnie wyprė-

bowana w swym patrjotyzmie, winna być

oioczona szczególną, programową opieką
wiad” Polska akcja oświatowa i społecz-

mc gospodarcza w Małopolsce Wschodniej

 iępieniu wszelkich objawów antypaństwo-

wych, rodzących się w sferach nkraińskich,
należy otoczyć dbałością i celową opieką

/ gospodarczą te koła społeczeństwa ukraiń-

| skiego, które weszły na droge szczerej lo-

jalności wobec Państwa.
- Jest faktem niespornym, że ruch
tak zwany ukraiński w  społeczeń-
stwie ruskiem od chwili odrodzenia

05 | Solidna, pr

' pokrywać straty, powstałe na odbiorcach i spodarka państwowa jest więc odrazu w

ZSO : : 3 Przejmując
kapitałów firma Geyer nie posiadała. I tu! an: > ując

Soc do istoty tragicznej upadłości, przedsiębiorstwa, państwo podejmuje
wojenna, w znaczeniu etycz-, 5/4nader trudnego zadania:

nem, firma, nie chciała realizować inwesty- FaŃeWO otwiera szpital „dla chorych

wyj cudzym kosztem. Z drugiej strony przed- | przedsiębiorstw; bodaj, że w niektórych wy-
śiabioriiwb oafakało, się Jako dpikaiej padkach przytułek dla nieuleczalnych. Go-

trudnem położeniu Dostarczy dalszych ar-

$umentów dla przeciwników etatyzmu.

sprzeczności ze stanem łódzkiego rynku fi-' Administracja państwowa będzie się

nansowego, Żywiołowa odbudowa zniszczo-' starała, by te fabryki utrzymać w ruchu.

nych przez wojnę światową placówek prze-: Otrzymują one więcej zamówień i dostaw

mysłu włókienniczego; odbudowa dokonana. rządowych, aniżeli dotychczas otrzymywa*

spadku obrotów. Te zdrowe zasady handlo-*

MILENSKI |

Katowicka , Polonia“ donosi:
„Obóz. izolacyjny w BerezieKar-,

tuskiej może pomieścić około 1500 |
osób. 'Więźniewie mają być zaięci
przy budowie drogi z Berezy do
Prużan, przebudowie koszar oraz

| przy karczowaniu lasów,
Pracą fizyczna ma trwać 12 go-

dzin na dobę. Regulamin przewidu-
je ponadto 2 żodziny dziennie na t.
zw. wychowanie społeczno-państwo
we, Uderza fakt. że pomimo wy-
znaczenią aż 12 godzin na wyczer-
pującą pracę fisyczną, przewidziano

Bo Berezy
fXelelonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W piątek wywieziono z Zawiercia do obozu izolacyj
nego w Berezie Kartuskiej dwóch komunistów.

TRANSPORT Z ŁODZL

Odszedł przed dwoma dniami z
Łodzi transport sześciu narodow-
ców: do Berezy-Kartuskiej.  Odje-'
chali: Edward Piotrowski z Łodzi,!
Jerzy Lewandcwski z Pabjanic Lu-
domir Eugenjusz Wejss z Łodzi, Jan
Woźniak z Łodzi, sekretarz zarządu
wojewodzkiego Stron. Narodowego,

niemal cudownie, bez kapitałów, wyzatu-

rzyła rynek finansowy łódzki. Przy bardzo
szczupłych kredytach bankowych, zjawił się

kredyt prywatny, żerujący na przemyśle

iódzkim., Przedsiębiorstwa, prowadzone ści-

śle według metod przedwojennych, nie przy

stosowane do nowych, zmienionych warun-

ków konjunkturalnych, musiały popaść w

niewolę wynaturzonego, lichwiarskiego ka-

pitału spekulacyjnego.

Lecz ostatecznie o losach starej
i zasłużonej firniy zadecydowało sta-
nowisko rządu:

Ostatnią deską ratunku była próba ra-

towania się przy pomocy pożyczki zagra-

nicznej. Plan sanacyjny, oparty o pożyczkę

zagraniczną w wysokości 180 tys, funtów

szteńingów, uznany zostaje przez rząd, któ-

ry zgłosi się na udzielenie gwarancji, Gdy

jednak firma otrzymała za pośrednictwem

Banca Commerciale Italiana 109 tys. funtów
rząd cofa nagle $waranję na resztę pożycz-

ki. Ratunek staje się niemożliwy, upadek

jest nieuchronny.

W rezultacie cgłoszonej upadłości naj-
większym wierzysielem jest państwo. Na-

ieżnośći jego wynoszą: 109 tys. funtów

szterlingów z tytułu gwarancji wobec Banca

Commerciale ltaliana, 150 tysięcy funtów

szterlingów z tytułu gwarancja wobec То-

warzystwa Kredytowego Przemysłu  Pol-

skiego i 1 miljon 200 tys. złotych z tytułu

zaległych podatków.

Od zachowania się tego najpoważniej-

srego'wierzyciela zależeć będzie sanacja u-

padłej firmy.

Etatyzm poprzez bankructwo,
Zapewne smutne dzieje zakładów

Geyerą natchnęły prof, Rybarskie-

go do zamieszczenia w „Gazecie

Warszawskiej” bardzo ciekawych
uwag na temat przejmowania przez

państwo większych  przesiębiorstw
przemysłowych:

Na różnej drodze można dojść do bez-

pośredniego etatyzmu, to znaczy do prze-

jęcia tych lub innych gałęzi wytwórczości

przez państwo. Programy socjalistyczne for-

mułują postulat upaństwowienia (nazywa się

to czasem uspołecznieniem lub nacjonali-

zacja) gałęzi wielkiego przemysłu, które dzię

ły. Ale odbędzie się to albo kosztem bud-

żetu, albo kosztem innych prywatnych
| zabaw. na których utrzymaniu w

| ruchu już mniej państwu zależy. Zapobiegło
się bezrobociu na jednem miejscu, by je
puwiększyć na drugiem.

Straci także na tem bezpośredni
interes skarbu

W stosunku do przedsiębiorstwa, które

pozostaje pod kontrolą państwową, musi

lyć bardziej wzgledny. Prawdopodobnie po-

większą się zaległości z tytułu podatków

„|i danin społecznych w tych  przedsiębior-

stwach, Wzrošnie majątek“ państwa wpo-

staci zaległości "cdatkowych, które coraz
trudniej będzie można wydobyć.

Lecz największą trudność powsta
je z racji braku kapitału obrotowego,
którego takie _„upaństwowione”
przedsiąbiorstwu zazwyczaj gwał-
townie potrzebuje.
Skąd go wziąc? Nie przez zagraniczne

pożyczki, bo jeżeli przedsiębiorstwo pry-

watne nie mogło wzyskać kredytu, to jeg'

szanse nie poprawiły się przez przejęcie go

"przez państwo. Zresztą ten kredyt prowa-
dziłby do oddania tych przedsiębiorstw za-

(granicznemu kapitałowi. Nie uda się zna-

`1е26 kapitalistów, którzyby rozebrali mię-

„dzy siebie emisję nowych akcyj prowadzo-

 

nego przez państwo przedsiębiorstwa, Pań-

stwo będzie je zasilało z dotychczasowych

źródeł: z funduszów ubezpieczalni społecz-
o i drobnych oszczędności, gromadzo-

nych przez publiczne instytucje oszczęd-

nościowe.

IW ten sposób wielki przemysł
państwowy będzie finansowany
przez drobny kapitał

Gdyby tego kapitału był nadmiar, moż-

aaby nie podnosić żadnych zarzutów. Ale

tego kapitału jest mało, część jego zabiera

„zresztą państwo ra swoje bezpośrednie,

budżetowe potrzeby. Niema pieniędzy na u-

ruchomienie drobnej i średniej wytwórczoś-

ci. Drobni kapitalisci mają utrzymywać nie-

zupełnie zdrowe kolosy przemysłowe. Z

punktu widzenia walki z bezrobociem, ta-
ką politykę należy uznać za fatalną.

Nie ulega wątpliwościi, że bezpośredni

etatzm państwowy jest wrogiem  wzros'r

gospodarstw średnich i drobnych. Trzeba 

Jak na szeregu wyrażeń Dmow-;
skiego, na jego stylu, prof. Cywiński |
opart postawiony mu przez siebie |
zarzut hołdowania deterzuinizmowi,j
tak na braku wypowiedzianego po-
zytywnie w „Przewrocie' wyrazu
„wolność”, opiera on zarzut nieuzna
wania czynnika wolności w dziejach

Przeciwstawiając się Dmowskie-
mu krytyk przyznaje istnienie praw
dziejowych, stwarzających koniecz-
ności dziejowe, — przytem podkreś-
la boskie ich pochodzenie, lecz zara-
zem stwierdza fakt wolnej działal-;
ności narodów. Zapytuje on sam sie-
bie, jak się odbywa boskie oddziały-
wanie na narody, by, nie odejmując
im wolności, przez nie działać, Inne-
mi słowy: jakiemi Bóg posługuje się

|metodami? I, w odpowiedzi, odwołu-
je się do pokus Chrystusowych (nie-
wiadomo dlaczego mówi o „poku-
sie”, jakby była tylko jedna, gdy by-
|ły trzy), jako dc zdarzenia, zawiera-
jącego w sobie boski wzór postępo-
wania z jednej strony, a szatański z
drugiej. Treścią bowiem pokusy wo-,
góle jest walka, a metody tej walki.
wynikają z charakteru stron walczą-,
Gyck.

Utóż, według sz. prof.: „Chry-
Stus, a za Nim chrześcijaństwo, od-
rzuca zarówno przymus, jak też|
przemawiania do niższych unstynk-
tów w człowieku, polecając odwo-
ływanie się do jego woli',

Jest to ujęcie rzeczy i niepełne i
błędne. Niepełne, bo Chrystus od-
rzuca jeszcze i przemawianie do po-
żądliwości wyższych, duchowych,
jak pycha i jedna z jej cór, próżność,
do których szaian apelowat też i w
Chrystusie, Błędne, bo Chrystus by-
najmniej nie odrzuca przymusu,

„Przymuś wnijść!” — czytamy w

przypowieści ewangelicznej o zapro,

 

 

Ewangeliczny romantyzm
w polityce.

TI

na wyżywienie jednego więźnia tyl-
ko 28 groszy dziennie. я

Pomimo taniości šrodkėw  žyw-
nošci na Polesiu, kwota 28 groszy
jest bardzo niska,

Do strzeżenia więźniów przysła-
no blisko 300 policjamiów, przeważ-
nie ze szkoly polic. w Żyrardowie,
Wysoka liczba policjantów  tłuma-
czy się trudnością strzeżenia więź-
niów podczas robót leśnych oraz
przewidywanyn: wzrostem liczby
aresztowanych”

Kartuskiej.

Roman Kotasinski, radny z Łodzi,
oraz Janusz Nowicki z Brzezin,
słuchacz wyższej szkoły pospodar-
stwa wiejskiego w Poznaniu. Wszys-
cy wywiezieni są członkami Sekcji
Młodych Stronnictwa Narodowego

Prócz tego wywieziono żyda ko-
munistę,

wchodząc w zagadnienie słuszności
postawienia sprawy herezji na ostrzu

miecza przez Kościół, stwierdzić
trzeba, że to wynik pełnego uświa-J
mienia zbrodniczości herezji, zatra-
conego w poczuciu spółczesnem

wskutek zabójczych wpływów libe-
ralistycznych, gotujących światu in-
Ikwizycję szatańską.  Herezja to
wszak zbrodnia zdrady stanu prze-
ciw samemu Bogu, która zawiera w
sobie, jako następstwo zbrodnię
zdrady stanu polityczną. Żeby to
aznać, należy tylko stanąć na grun-
cie faktu, że katolicyzm to Objawie-
nie. Oczywiście, w czasach antychry
sta, w czasach ostatecznej rozgrywki
odwiecznej wojny między Bogiem a
szatanem, karność katolicka będzie
musiała osiągnąć maximum napięcia.

Czemu sz. profesor przypisał
Chrystusowi odrzucenie przymusu,
jako metody oddziaływania na łudz-
kość? Bo sam się jeszcze nie wyzwo
lił z pod wpływów liberalizmu i po-
jęcia liberałne narzucił postaci Chry
stusa. Zgodnie z duchem liberali-
stycznym, uzna! on wszelki przymus
Za rzecz złą moralnie ; przerzucił $0
całkowicie na sironę szatana.

iymczasem szatan, przeciwnie,

nęci wiasnie woimością, naturalnie,

1aiszywą, wolnością biędu t grzechu;
a dopiero kiedy w Swoje Slaśa. wol-
nosciowe znęci swoje oltary, Odrzu-
ca maskę liberanzmu i występuje ja-
ko stuprocentowy tyran.  dfowem,
tam przez przymus aobry do wolnoś
ci synów bożych, tu przez wolność

zią do miewoii synów szatana.

Moratność celu rozstrzyga 0 mo-
ralności przymusu, co wcaie nie о-
znacza jakopy cel uświęcai środki,
aibowiem charakter moralny celu
jednocześnie określa moralność środ
ków przymusu, który wskutek ska-

ki daleko posunietej koncentracji, swemu

mocno politycznemu charakterowi 1 & 4, wybrać między ideą upaństwowienia wyt-

już do tego dojrzaiy. Wysuwa się zwykle wórczości, a „małym człowiekiem",

ANORSKA ASOKA OII iS OKEY RI

Jeżeli chodzi o rolę żywiołu pol- się oprzeć na innym niż dotychczas

skiego w Małorolsce Wschodniej, to, stosunku czyna:ków oficjalnych do

treść cytaty powyższej zgodna jest + społeczeństwa. Podstawę i siłę

tem, cośmy wyżej przytoczyli z pi: państwową na obszarach mięsza- państwa polskiego, znacznie się:

wzmógł. Szczeżólne postępy wyka-,
zuje w latach ostatnich, gdy obóż!
soracyjny stanął u steru. Równo-,

i_4dnie cof-ją się siły i znaczenie

żywiołu polskiego 2 Rusi Czer-

wiennej. Wręcz odwrotne zjawisko

obserwowało się za rządów austrjac-
' kich, chociaż ie usilnie popierały

ukrainizm. Ta niezrozumiała z po:
zoru anomalja ma swoje wytłóma-
senie, Podnosiliśmy już tę sprawę

. ejednokrotnie. Przypomina ją te-

raz „Gazeta Warsz.“:
Od wieków żywioł polski organizował

życie tego kraju. Zawsze był tą siłą, która

reprezentowała tu cywilizację duchową i
materjalną. I obecnie, chcąc sprostać za-

daniom, trzeba żywioł polski ponownie

powołać do tej pracy i postawić go w ta-

kiej sytuacji, aby mógł sprostać  trudno-

| Po zamachu majowym zapanował w na-

szej urzędowej polityce nowy pogląd na ro-

uznano miejscowe społeczeństwo polskie

° ©1а stanu” i conajmniej równie niebezpiecz-
be, jak skrajne dążenia nacjonalistów u-

kraińskich. W następstwie tego poglądu
zaczęto zwalczać odłam narodowego spo-

deczeństwa Całą siła i powagą aparatu ša

stwowego.

 
oiD toż 501 sai ści AZ

sma sanacyjnejo. Ale pojmowanie! nych narodowościowo stanowi lud-

programu przywrócenią tejnależnej | ność polska, jej inicjatywa, żywot-
mu roli może być i jestniewątpliwie! ność, eriergja, twórczość. Nie należy

różne. tych cech tłumić i krępować. Win:
Prasa sanacyjna i czynniki sana: |ny one być zespolone z działalno-

szonych na gody. 4 tych stów pisa-, żenia natury ludzkiej jest koniecz-

rze kościelmi i kaznodzieje wysnu-, nością wychowawczą zarowno w ro-
wają naukę o xarności kościelnej,o! dzinie i szkole, iak i w życiu publicz.

„dy EE an BOJ | AS do złego, choćby naju sys! r duchowych' a ч
шціе‹іец{ орогцусЬ. Sam tež Cas ' pieszczotliwszy, będzie moralnie zły;
stus tormalnie ustanowił klątwę, ja- | przymus do dobrego, jakkolwiek su-
ko najwyższy stopień przymusu: „a, FOWy, byłe nie tyrański, będzie do-

kto Kościoła nie usłucha, niech ci wire” : ° .і р SAO
będzie jako poganin i celnik”, iberalizm, który taktycznie po-

Drogą dedukcji wynikat ost, tępia wszelki przymus, a w istocie
z solinių MAESokala: zmierza tylko do rozbrojenia Koś-

nia Mu. Pozostawienie tego ludziom cioła i państwa, chowając w zanad-
wyłącznie do ich. woli, wobec skaże-| rzu batog tyrazji bezbożniczej, —

nia natury ludzkiej, to otwarcie drog Szczere į konsekwenine stanowiskocyjne wogóle zbyt wielkie przypusu-| ścią administracyjną, ale tylko w ta-

ją znaczenie dniałalności i inicjaty-

wie oficjalnej, kiurokratycznej. Cały
wschód Polski, nietylko południowy.

cierpi na ten oticjalny biurokratyzm

w Życiu  smpołecznem  polskiem

Wszystkie niezależne organizacje i

stowarzyszenia polskie, bez wzglę:
du na ich zadania i zakres  działa-

nia, topnieją, ledwie wegetują, giną

— obok nich zaś panoszą się, hojnie

zasilanez... omogami w gotówce i

różnych  naturaljach organizacje

tworzone pod skrzydłami przerėž-
nych urzędów . cieszące się oficjalną

protekcją. Panoszą się, ale i tyle..

Nie są zdolne odrodzić nanowo, obu-

dzić ducha prasy obywatelskiej, nie
oglądającej się na zachęty urzędo-

wych zwierzchników, pochwały,
ewentualne awanse. Jest w pracy
tych orgnizacyi coś z  przyluusu,
który nie tworzy naturalnej, żywio

łowej siły społecznej, 'wałkuje ja

jedynie.
Przywrócenie tradycyjnej, hi-

storycznej roli żywiołu polskiego na

ziemiach wschodnich, przedewszyst-

b Aads BAK:

kich warunkachktóre zakreśla pra-
wo i wymogi ładu i porządku pu-

blicznego. Niekiedy nawet zadania

administracji publicznej powinny
dostosowywać się, dopasowywać de

akcji społeczeństwa, a nie odwrot-

nie, jak to z reżuły jest obecnie,

Nie wydobędzie się ze społeczeń.

stwa polskiego. powołanego do ©-
brony, utrzymania przy państwie :
rozkwiiu obszarów wschodnich, po-

trzebnych sił moralnych i ducho
wych makazami i zakazami admint-

stracyjnemi, an: przytłumianiem ini-
cjatywy społecznej, nie pochodzą-

cej z urzędowych, albo sanacyjnyca

źródej. Można z tem jeszcze od bie-
dy wytrzymać czas jakiś w centrum

państwa, na peryferjach żywioł, na
którym się państwo opiera, musi się

cieszyć nietyle „ojcowską” opieka

ile swabodą ruchów i możnością or-

ganizowania swych sił. Inaczej bę-

dzie się cofał, s będą się rozrastały irozwijały żywioły w najlepszym
razie „neutralne” wobec państwa.:

| kiem południowo-wschodnich musi jego bytu. PE RAN

praktyk i działań biurokratycznych|

do wszelkiego sekciarstwa. O to
właśnie, pod. hestem wolności sumie|
nia, walczy liberalizm, z masonerją
na czele, Wie, do czego to prowadzi! 

, miała odwagi do swojej konstytucji z!
r. 1791 przyjąć zasady nieograniczo-;
nej woimości sumienia,

I „dlaczegoby Kościół — pyta
Louis Veuillot w swoim świetnym
„Żywocie Jezusa Chrystusa” — nie
miał prawa zmiiszać do upamiętania
tych, co w swojem szaleństwie zmu-
szają innych do zguby?”

Dlaczego? Niech odpowiedzą ci
katolicy, którzy, wciąż pełni przera-
żenia z powodu średniowiecznej, mi-
nionej bezpowrotnie jako „ryraz cza-
su, a wyolbrzymionej przez liberal-
ne oszczerstwo, inkwizycyj, dziwnie
się ślepi na aktualne neronjady bol-
szewickie, owoc masońskiego libe-
ralizmu!

Ciekawe: w eschatologicznej (do-
tyczącej rzeczy ostatecznych, osta-
tecznościowej)  powieści:. Bensona
„Brzask Wszechrzeczy'* Kościół u-
stanawia karę smierci za herezję, a
Dom Adrjan, prałat, któremu właś- nie ta kara grozi, broni prawa Koś-
-cioła do takiego nawet karania. Nie  
dównrzf DAŁ acda dk ri

Ale jeszcze rewolucja trancuska nie d

| masońskim p. n.: „Wolność Sumie-

katolickie co dy przymusu złowiesz-
czo oskarża o stosowanie przysłowio
wej moralności murzyńskiej, wedle|
której złem jest krzywda własna, a
|obrem — cudza,

'Tak właśnie tę rzecz przedstawił
dr. M. Z, w nowopowstałym organie

 
nia” (nr. 3 za maj — czerwiec b. r.),
gdzie, w imię te, wolności, z właści-
wem wolnomyślicielstwu  obludnem
zastrzeżeniem, jakoby się bynaj-
mniej nie walczyło z religją, szerzy
się, mp. ideę palenia zwłok ludzkich
i popiera wszelkie sekciarstwo, a
walczy wyłącznie z katolicyzmem.

jakoby jedyną nauką, która tyrani-
zuje sumienia i winna jest wszyst-
kich zbrodni świata.

Ze strony panów masonów jest to
sawne złowierstwo, które udaje, iż
niewie, że w grę walki wchodzą nie
mteresy: osobiste, prywatne, lecz in-
teresy społeczne, publiczne, i to wa-
ži najwyższej, których nie wolno poś
więcać na ołtaszu pseudo - ewan-
gelicznej miłośc: nieprzyjaciół, bo to
byłoby zdradą na rzecz Molocha
bezbožnictwa.

Ale co powiedzieć o gorliwych
nawet katoliikach, niepojmujących,

 

| Obóz izolacyjny w Berezie Kartuskiej.
12 GODZIN PRACY SEJM A OBÓZ IZOLACYJNY.

Krakowski socjalistyczny „Na-
przód' zamieścił w dn. 12 bra. na-
stępującą notat:zę pt. „Obozy izola-
cyjne a Konstytucja”:

„ARTYKUŁ 124

obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 17 marca 1921:

Czasowe zawieszenie praw  obywaiel-

skich: wolności osobistej (art, 79), nietykal-

ności mieszkania (art. 100), wolnošci prasy

(art. 105), tajemnicy korespondencji (art.

106), prawa koalic', zgromadzenia się i za-

wązywania stowarzyszeń (art. 108) może

nastąpić dla całego obszaru państwowego

lub dla miejscowosci, w których okaże się

konieczne ze względów bezpieczeństwa pu-

blicznego.

Zawieszenie takie zarządzić może tyl-

ko Rada Ministrów za zezwoleniem Prezy-

denta Rzeczyposyolitej podczas wojny.

albo gdy grozi wybuch wojny, ,uko ież w

razie rozruchów wewnętrznych lub rozleg-

łych knowań o charakterze zdrady stanu,

zagrażających Konstytucji państwa albo

bezpieczeństwu obywateli.

Zarządzenie takie Rady Ministrów w

Czasie trwania sesii sejmowej musi być na-

tychmiast przedstawione Sejmowi do za-

twierdzenia. W razie wydania takiego za-
rządzenia, mającego obowiązywać na ob-

szarze, obejmującym więcej, niź jedno wo-

jewództwo, w czusie przerwy w obradach

sejmowych, Sejm zbiera się automatycznie

w ciągu dni 8 od ogłoszenia owego zarzą-

dzenia w celu powzięcia odpowiedniej

decyzji.
Dekret o'zaprowadzeniu chozów izo-

lacyjnych został wydany w dniu 18-go

czerwca.

Dziś jest dzień 12 lipca.
W ciągu 24 dni od ogłoszenia owego

zarządzenia Sejm rie zebrał się automa-

tycznie'”.

IW, związku z powyższą notatką
warszawskie ABC podaje następu-
jącą informację.

W kołach politycznych dyskutowana

jest obecnie sprawa co należy rozumieć

przez „automatyczne zebranie się Sejmu”.
Przeważa opinja, że obowiązek automatycz-

nego zwołania Seimu spada na marszałka.

Jak słychać, kluby opozycyjne noszą się z
zamiarem wystosowania do marszałka Sej-

mu zapytania, dlaczego dotąd Sejm nie zo-

stał zwołany?

0000000000000

Rezpiakatowanie
zarządzenia o rozwiązaniu @МЕ.

Zarządzenie władz administra-
cyjnych o rozwiązaniu Ob, Nar.-Ra-
dykalnego rozplakatowano w War-
szawie na drzwiach lokali rozwiązu-
jącego Obozu Narodowo-Radykalne-
go. Obwieszczenie takie umiesz-
czono między ianemi na drzwiach
zamknięteżo lokalu przy ulicy Świę-
tojańskiej Nr. 17. W myśl przepi-
sów zastępuje to doręczenie decyzji,
które stało się technicznie niemoż-
liwem, wobec nie odnalezienia człon
ków zarządu O.N.R., bądź też prze-
wiezienia ich dv obozu izolacyjnego. ‚

Mord dekonany
Do sądu Najwyższego wpiynęła

niezwykta skarga kasacyjna. Niejaki
Piotr tlet, ukrainiec, skazany został

na dożywotnie więzienie zą zamor-
dowanie przod (iowiaka pod Tar-
Lopolem,

Obecnie obrona skazanego żąda
uchylenia wyroku, twierdząc, że
skazaniec dziuai pod wpływem
hipnozy. Obrona dowodzi, że byi
on typem medjalnym i niewątpliwie
jakaś organizacja, wykorzystując te
jego właściwości, użyła go jako na-

„| rzędzie dla dokonania zbrodni,
Obrona wskazuje, że wskutek

niepowołania ekspertów . psychja-
| trów popełniono zasadniczy błąd w
| orzeczeniu,
——

Dziwaczny pomysł.
Wysuwany jest podobno projekt

utworzenia nowej organizacji, łączą-
cej zawody prawnicze, Organizacja
miałaby objąć magistraturę sądową,
notarjat i adwokaturę.

że przymus do dobrego, do jedynej
prawdy katolickiej, to nie żadna ty-
ramja, lecz pomoc do spełnienią 0-
bowiązżku, od czego zależy doczesne
zbawienie narodów i wieczne jedno-
stek?! Szawła Chrystus powalił i o-
ślepił, a podniósł go Pawłem, najżar-
liwszym apostoiem narodów.
A jeśli szalejące przeciw. Bogu i

Chrystusowi szawły, a raczej hero-
dy, wskutek złej woli opamiętać się
nie chcą, tedy iateres społeczny wy-
maga  unieszkodliwienia tych naj-
większych szkodników społecznych. |

Niestety, tego nie pojmuje prof,
Cywiński i, walcząc z Dmowskim,
puszcza wodę swojej argur._ntacji
rzekomo ewangelicznej na młyn ma-
sońskiego liberalizmu.

X. Charszewski.

(Dok. nast.)
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W ciągu dnia zachmurzenie

zmienne. Skłonność do burz i prze-
lotnych deszczów. Słabe, chwilami
umiarkowane, wiatry południowei
południowo-zachodnie.

DYŻURY APTEK
Driś w mocy dyżurują następujące

apteki;
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-8), Jurkowskiej : Romec-
kiego — uj, Wileńska Nr. 8, Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 51), Krumkina — ul, Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
40 — ul, Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
šo — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie ‚а przedmieściach, prócz Śmipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa regulacji ulic I pl.

Łukiskiego. Ostatnio w zarządzie
miaste odbyła się konferen cja po
święcona sprawie jrehulacji miasta.

Postanowiono między innemi u-
regulować kilka ulic w śródmieściu
i na przedmieściu. Następnie deba-
towano nad kwestją przeniesienia
rynku z placu Łukiskiego. Plac Łu-
kiski będzie zaraieniony na park
miejski.

Decyzja w sprawie przeniesienia
Tynkuz placu łukiskiego zapadnie
na jęednem z pierwszych posiedzeń
Raay Miejskiej.|
— Nowy kocioł w elektrowni.

W ciągu bieżącego miesiąca elek-
trownm miejska nabędzie newy ko-
5101 do hali maszyn. Inwestycja ta
spowodowana została koniecznością

zwiększenia siły elektryfikacyjnej
miasta w związku ze stal postępu:

jącą r”budową i nieustanne zwię-
«szanie się liczby abonentów. Koszta
nabycia nowegojkotła obliczone są na
sumę kilkusetytysięcy złotycu.
— Przewody rozdzieicze elek-

trowni. Jak wiadomo, przewody
rozdzielcze z elektrowni miejskiej
na miasto zainstalowane zostały,poa
Zielonym Mostem. Ponieważ posia-
danie jednych tylko przewodów mo-
Ze miasto narazić na przykrą nie-
spodziankę pozbawienia światła w
Tazie uszkodzenia Zielonego Mostu,
elektrownia postanowiła przewody
Pizeprowadzic pod nurtem  Wilji,
lawestycja ta jest bardzo kosztowna
iw związku z tem realizacja jej w
roku biezącym nie będzie podjętą.
Natomiast, zapadła obecnie uchwa:

„da wybudowania  prowizorycznych
' przewodów siecią napowietrzaą. Ro-
boty te rozpoczęte mają być jesz-
cze'w ciągu biezącego miesiąca.

SPRA SANITARNE.
— Tyius brzuszny. Władze le-

karsko . sanitarne notują w Wilnie
zjawisko zmniejszenia się tyfusu

brzusznego, mino okresu sprzyjają:
cego rozwojowa tej choroby. Zmniej-
szenie się zasłabnięć na tyłus brzu-

szny przypisać należy szczepieniom
ochronnym oraz ścistemu — пайхого-
wi, jaki został roztoczony nad źród-
łami wody, do: picia,

— Pemysšina iustracja na ryn-

kach wileńskich. Wczoraj na tere-
nie rynków wileńskich przeprowa
dzono lotną lustrację sanitaraą stra:

ganów, wozów z artykułami spoźyw-
czemi i nabiałem. Lustracja wypa
dła niespodziewanie pomyślnie, gdyż
stwierdzono iŻ wlościanie i przeku-
pnie przywożą nabiał w czystych

naczyniach, sprzedają swe nrtykuły

żywnościowe świeze i dobrej jako

ści. W ciągu dnia wczorajszego spo

rządzono zaledwie 7 protokuiów
karnych.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

| — Meldunki zbiorowe. Wiadze
administracyjne wprowadziły  do-

niosłą inowację w postaci t. zw. mel-

dunków zbiorowych. Ż meldunków

zbiorowych w hotelach, pensjona-

tach i t. p. korzystać będą mogły
wycieczki turystyczne. Meldunek
taki odbywać cię będzie na podsta-
wie jednego tylko tormularza, do któ
rego załączony zostanie spis imien-
my uczestników wycieczki.

POCZTA i TELEGRAF.
-— Dyrekcja Poczt i Telegratów

w Wilnie zawiadamia abonentów
telefonicznych, iż celem ułatwienia

im prowadzenia rozmów telefonicz-

nych, znosi się dniem 1 sierpnia r.b.

praktykowany dotąd zwyczaj za-

wiadamiania rozmawiających o u-

pływie każdego okresu trzyminuto-

wego prowadzonej przez nich roz-

mowy. Jednakże, jeżeli pp. abonenci

zapowiedzą zgory, jak długo ma

trwać ich rozmowa, wówczas będą

' uprzedzani o upływie oznaczonego
| przez nich czasu trwania rozmowy.

Inowacja ta nie dotyczy rozmów

| przeprowadzanych z rozmównic pu-

blicznych, gdzie personel telefonicz-

| ny obowiązany jest nadal zawiada-
miać rozmawiających o upływie

| kżdego okresu trzyminutowego pro-

 

 
  

 

„KRONIKA.
— W tartakach wileūskich i pro-

wincjonalnych. W Milnie i na pro-|
wincji w ostatnich tygodniach uru-|
chomiono niemal wszystkienieczyn -|
ne tartaki, w których w obecnej |
chwili pracuje zgórą 700 robotni:|
ków. W. tartakach praca wre wcałej |
pełni, gdyż otrzymano mnóstwo za-
mówień,

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Inspexter pracy iustruje

zakłady | warsztaty pracy. ln-
spektor Pracy w ostatnich dniach
przeprowadził inspekcję warsztatów
pracy w Wilnie i na prowincji. In-
spekcja wypadła pomyślnie. Dalsze
lustracje zakładow pracy przeprowa-
dzone będą w drugiej połowie b.
m. i w pierwszych dniach sierpnia
— Prace komisji rozjemczej.

Kemisje rozjemcze w Wilnie w Cią-
gu czerwca r. b. załatwiły polubo-
wnie 34 sprawy wynikłe na tle za-
targu o uposazenia rniędzy praco-
dawcami a robotnikami.
+ — 4150 bezrobotnych w Wil-
nie. lleść bezrobotnych w Wilnie w
porównaniu z poprzednim tygodniem
zmniejszyła się o dalsze 135 oaób.
Obecnie zaajauje się 4150 bezro-
botnych.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— © Koionizacji ZzyduwSKiEj

w Birobidžanie. „Owent Kurjer“
donosi o przyježdzie do Wilna Giny
Meden kiora Dawiła kilka miesięcy
w Birobidżeaaca | brała udziai w
kongresie „Ozetu*, co do koioniza-
cji zydowskiej w Birobidzanie.

Sprawą Biropbidzanu zajmuje się
też „Wilner Tog* w artykule p. t.
„Zydowssie państwo na Dalekim
Wschodzie”, w którym autor propa-|
guje sprawę emigracji do Birobid-
zanu, wskazując na jego bogactwa|.
naturalne, jax urodzajną glebę, po-

nad miljon hektarów lasu, wielką
ilosć zwierzyny | ryb.

- . 3 m B kd

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni žyka po-

Bernardyūskim. I)ziś i jutro o godz. 8 m.

Э0 wiecz. arcywesoła komedja L. Verneuil'a

pt. „Musisz się ze mną ożenić” — z udzia-

łem artystów Teatru Katowickiego — p. Ź.

Barwińskiej i Józeła Wasilewskiego.

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro o

godz. 4-ej doskonała sztuka współczesna w

3-ch-aktach N. Druckiej pt. „Zamknięte

drzwi”. Ceny propegandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś —

po raz 7-my utwór muzyczny l.ehara „Pa-

ganini. W roli głównej wywołuje

tuzjazm publiczności znakomita śpiewaczka

Janina Kulczycka. W roli wielkiego muzy-
ka wystąpi Radzisłtaw Peter, wybitny arty-,

sta operowy.

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro o!

godz. 4 pp. ukaż» się świetna operetka

Lehara „Paganini“

— Występy Ilanki Ordonówny. Jutro,|
o godz. 8 m. 30 wystąpi p. Hanka Ordonów-

na. W interpretacji artystkiusłyszymy sze- |

reg najulubieńszych piosenek

Polskie Radjo Wilno.,
Sobota, dnia 14 lipca 1934 roku.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dzien. poranny
Rozmaitości 11.57: Czas. Hejnai. Kom, met.
Przegląd prasy, 12.10: Muzyka
(płytyj. Dziennik poł. 13,05: Koncert. Wia-
domości eksportowe. Giełda rolnicza, 16:00:
Koncert symfoniczny. 17.00: Audycja dla'
dzieci. 17.25: Koncert solistów. 18.00: „Co'*
czytać?” felj. 18.15: Muzyka popularna z:
Ciechocinka. 18,45: Miżliwości eksportowe
Wiadomości sportowe. Wil. kom. sportowy.
Wiadomości sportowę, Wil. kom. skortowy,
20.00: Koncert chopinowski. 20.40: Koncert
organowy. 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdy-'
ni. Dziennik wieczorny. 21.12: Udoczysty
koncert. 22.15: Pogadanka aktualna. 22.25:
Konkurs muzyczny. Kom. met. 23,05: Muzy: '
ka taneczna.

Z ŁA KOTAR 51TUDJO.
Muzyka w niedzielę. {

W szeregu audycyj muzycznych, klėre
zawiera program radjowy na niedzielę 1
lipca na specjalną uwagę zasługuje audycja
pieśni karaimskich, które o goaz. 14tran
mitowane będą przez rozgłośnię wiieńską
na całą Polskę. Następnie w południowym
koncercie solistów wystąpi znakomita so-'
pranistka Marja Pomorska i utalentowany
skrzypek Włodzimierz Popowski, który о-,
prócz koncertu skrzypcowego a-moll Vival--
diego wykona szereg drobnych utworów.|
W programie p. Marji Pomorskiej pieśni
kompozytorów _ polskich i francuskich. ,
Wreszcie koncert popularny tegoż dnia o

 

 en-

*

godz. 20,12 uświetni swym występem zna-
ny tenor, Józef Woliński, ktory odśpiewa
przed mikrofonem poznańskim pieśni Gó:-
skiego, Lipskiego oraz kompozytorów wło-
skich — Tostiego i Tirindellego. |

Teatr dla dzieci | !
Dnia 16 lipca program dla dzieci obej-

muje obrazek-słuchowisko pt. „Szymek i
Mosiek*”, zradjofonizowany według powie-,
ści St. Żeromskiego „Promień”. Audycję tę
przygotowuje Lwów. Następnego dnia, tj.'
we wtorek 17 lipca o godz. 13,05 czeka
rałodszą dziatwę opowiadanie Henryka Ła-!
dosza o tem, jak to... nie było nas, był las...
Środowa pogadanka o godz. 16,00przynie- |
sie młodym przyrodnikom pogawędkę prof.,
St. Sumińskiego, który wskaże, iż nie sztu-

 

 / wadzonej przez nich rozmowy.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

| — Wysoki wymiar
| Do organizacyj kupieckich naply-į

wają ostatnio skarg; na tegoroczny
wymiar podatków, który, jak twier-

dzą petenci,w wielu wypadkach był

' zbyt wysoki. Zwracają pozatem

' kupcy uwagę na odrzucenie z bła-

hych, jak twierdzą, powodów ksiąg
handlowych.

Poczynione w tej sprawie inter-
wencje w całym szeregu wypadków

_ odniosły pożądany skutek. Przepro-
| wadzona przez wiadze skarbowe

rewizja cofnęła początkowe zlece

nia.

ka patrzeć wokół siebie, ale sziuka widzieć
przechodzimy bowiem nieraz wobec wielu
zjawisk w przyrodzie nie zwracając na nie

maleńka 7letnia Olga Schattnerówna, która
wystąpi przed mikrofonem lwowskim. Ty-

|dzień bieżący dla dzieci zakończy w radjo,
piękne słuchowisko pt. „Horst Wessel to-
mie”, napisane przez Warrena i Harrena a
osnute na tragicznej katastrofie transatlan-
tyckiego statku niemieckiego.

OFIARY

'

':!оіоп w Administracji „Dzienaika Wil”,

Zamiast kwiatów na grób  nieodżało-

wanej ś. pamięci Witolda Goreckiego —

Adamostwo Zawadzcy zł. 10. Na Żłobek
Im. Marji. Na Młodzież Stron. Narodowego

M. K. zł 5. В. 0. 1 &

z niego nie nacuje się do konsumcji
| zainteresowani:

| podlegają zwrotowi, Wówczas han-

|powiada nam o wysokim poziomie

„| „BZIENNIK MILE

|Siedmiu podoficerów, amerykanka i spółka.
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ich siedmiu,Było dzielnych
KOP-u. Przebywali w Łachwie na Polesiu dalej grać będziemy. W lipcu mamy ocho-| spółki Za jedną z nich zainkasował pie-
i jednego dnia przyszło im na myśl wspól-
nie spróbować szczęścia. Złożyli się po 10
zł. Kupili 7 ćwiartek losów loterji państwo-,
wej, przyczem wszelkiemi wygranemi mieli
się dzielić w równych częściach. | los się
uśmiechnął. !

Na jedną ćwiartkę Nr. 137.215 padła
wielka wygrana 100.000 zł. w pierwszej
klasie. Sierżanci Bursche, Łowczyc, Perył
i Preiś, chorąży Szarek i plutunowi Cheł-
stowski i Ciejpa weszli w posiadanie spo-
rych sum. Dwuch z nich, których fotigrafje
podajemy, przybyło do Warszawy podjąć
gotówkę.

„Cóż panowie będą dalej robić?" —
pytamy. |
— Ano nic. Każdemu z nas „flota“ się!

KASJERKA, KTÓRA MA
WŁADZĘ 6D

Do Magistratu wilna wpłynął
memorjai rzeźników i wędliniarzy
oraz handlarzy irzodą chlewną.

Zgodnie z ustawą, przewidującą
zwrot wpłaconej do kasy rzeźni

opłaty od uboju, w wypadkach gdy |
bydło okaże siż niezdrowe, a mięso

żądali zwrotu tych
opłat.

Lrymczasem cyrekcją rzeźni miej-
skiej odmawia zwrotu pobranych
kwot. Р

Poszkodowani zwrócili się o in-
terwencję do [V urzędu skarbowego.
Kierownictwo urzędu stanęło na sta-
nowisku ustawy i uznało, iż sumy

i rzeźnicy
rzeźni, dr.

dlarze trzodą chlewną
udali się do kierownika  

 

CYRK BRACI STANIEWSKICH.
Przy ul, A. Mickiewicza rozbił

swe namioty cyrk Braci Staniew-
skich. į

Przyznam się szczerze, że na
premjerę szedłem z pewnem uprze-
dzeniem.

Cyrk nigdy mnie nie interesował:
specjalnie, a jeżeli coś podobało się,
to chyba tylko dobrze trenowane
konie. ь

Jeden 2 kierowników cyrku
przed rozpoczęciem widowiska -

poszczególnych numerów programu.

Pokazuje nam zwierzyniec, a więc:
słonie, małpy, konie, Iwy itp.

Z  pewnem niedowierzaniem
przysłuchujemy się opowiadaniom,
biorąc je za zwykłą reklamę orga-
nizacyjną.

Weźmy chociażby te afisze —
łapie pocisk armatni, rzuca kulą na
glowę.

Ho... ho — to już chyba tutaj
troszkę przesol:li.

Ale oto zaczyna się program.

Na arenie sztułemistrze w grze dia-

boło manipulują pałeczkami tak

sprytnie, że aż zapytać się chce,

jak to robią. Diabolo chodzi po-

słusznie po sznurku, bumerang wra-

ca do ręki właściciela.
Wspaniale wypada gra w tenisa

na rozpędzonyru koniu. Ferroni po-

kazuje rzeczywiście wiele trudnych,

a ciekawych sztuczek z talerzem

butelką itd. To żadna bujda, to żad-;

na magja, a tylko spryt i technika.

Siostry Maricn i Irma aż do zmę-

 

5 czenia widzów popisują się $umo- pełniła się teatralną publicznością.

wością swych kości. Gimnastyka.

SPO
OGNISKG — DRUKARZ.

Jutro na Antokolu odbędzie się o $o-,

dzinie 17 mecz piłkarski między Ogniskiem,!
a Drukarzem. |

W pierwszej łurze zwyciężyło Ognisko.

WĘGRZY PRZYJECHALI DO TROK. |
Wczcraj przyjechało do Trok na obóz

sportów wodnych Polsko Akademickiego

"Związku Zbliżenia Międzynarodoweżo pię- mter., 80 mtr. przez płotki, skoki wdal i

ciu Węgrów.

Goście zabawią w Trokach prawdopo-

!

l

dobnie przez dłuższy okres czasu. |

USAMODZIELNIENIE AGEND  TURY-
STYCZNYCH w D. O. K. P. WILNO.
Na podstawie decyzji dyrektora kolei

aństwowych w Wilnie, referat turystyczny,
ekcji kolejowej został wyłączony, usa-

modzielniony i podporządkowany bezpo-'

średnio naczelnikowi służby ruchu, Jak

jw.( uwagi Audycję dla dzieci młodszych w' wiadomo, kierownictwo referatu spoczywa
czwartek 19 lipca o godz. 13,05 wypełni w rękach p. Fryderyka Łęskiego, który, Orzełówna,

równocześnie kieruje i sprawami prasowe- ,
mi. @

Ta reorganizacja postawi reierat na
poziomie właściwym i pozwoli rozwinąć mu
większą inicjatywę. I

ROE HeKOWNO SE ESTA AK US

Nalskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jatmužniczych „Caritas“.

| dziwnego, że sympatycznie

I klaski.

tę wygrać 200.000, w sierpniu 300.000, a we
wrześniu miljon.

— Brawo! To się nazywa animusz żoł-
nierski.

Z drugiej strony Polski — w Gdyni —
na ten sam numer wygrała posiadaczka dru-
giej čwiartki, panna Sieroczyńska. Sąsiedzi
nazywają ją „amerykanką“, gdyž jest re-'
emigrantką z Ameryki. Za wielkiemi wo-
dami nie znalazła szczęścia, dopiero tu w
kraju los jej zaczął sprzyjać. Początkowo
nie przelewało się, w końcu znalazła posa-
dę, a teraz znów okrągłe 20.000 zł. pozwoli
jej się urządzić. Zamierza wybudować so-
bie w przyszłości domek w Gdyni.

Trzecia i: czwarta ćwiartka tego szczę-'

'

WIĘKSZĄ
SWEG60 KIEROWNIKA.

Laszkiewicza, z prośbą o wypłacenie
tych sum. Dr. Laszkiewicz też uznał
siuszność ich żądań i skierował ich
w. końcu do kasy rzeźni po odbiór
pieniędzy,

Jak widać z powyższeżo, wszyscy:
zastosowali się do brzmienia ustawy'

1 poczynili krok: zmierzające do od-*
powieaniego jej załatwienia. Mi-;
mo to rzeźnicy pieniędzy nie
otrzymali, a dlaczego? Dlatego, że:
kasjerką rzeźni uparła się i nie chce
wypłacić, nie chce sobie bowiem:
iem głowy zawracać,

Rzežnicy i isandlarze trzodą nie
widząc innej rady złożyli memorjad
do Magistratu, ale kiedy on odniesie
skutek, kiedy wreszcie poszkodowa-
ni odzyskają należące się im pie-
niądze? m. I. S,

przechodzi pewne granice, wkra-
czając w tantazję ruchu. Gdyby:

zrok człowieka nie mylił, to do-
prawdy trudno byłoby uwierzyć że
potrafi tak się wykręcać, Nic też

wyślą-
dające blondynki zbierają liczne о-

Stonie „Jenny i Piccolo“ są rozum-
ne i sprytne. Najlepszy kawał jest z
išolėnieni.

Zespół gimnastyczny South Chi-

na wykońał kika bardzo starannie
opracowanych cwiczeń, Mało ustę-
pują włosi, ktć:zy również ćwiczą

się bardzo pięknie.
Gwoždziem programu jest wy-

stęp Fenomenu XX wieku kpt.

Smithsa, który wzbudza podziw

nietylko swą siłą, ale i odwagą.
Chwyta on w powietrzu pocisk

armatni, który wylatuje z siłą z lu-

ty armatniej. Wrażenia są pierwszo-

rzędne, a Smiths zadowolony z sie-

bie zbiera liczne oklaski. ”
Słabi są klowni jak również wy-

stęp Bim Boma mało posiada cech

wartościowych
Ogólne wrażenie z cyrku jest do-

datnie. Można zupełnie śmiało ро-
wiedzieć, że Wilno jeszcze takiego
programu cyrkcwego nie widziało.

Szkoda wielka, że brak tresury

psów. Psy zawsze cieszą się powo-

dzeniem, a zastępione być nie mo-

są ani słoniem, ani też koniem.
W przerwach koncertuje orkie-

stra, _—.
W dniu premjery widownia za-

REPREZENTACJA NIEMIECKA  PRZY-

LECIAŁA SAMOLOTEM DO WAR-
SZAWY.

Przybyła wczoraj do Warszawy samo-

lotem reprezentacja lekkoatletyczna  Nie-

miec na mecz kobiecy z Polską. Mecz jak

już podaliśmy odbędzie się na  stadjonie

wojska polskiego o godz. 15,30 Program po-

za deliladą obejmuje biegi na 100, 200

wzwyż, rzuty kulą. dyskiem i oszczepem i

sztaietę 60X100%700 mtr, Zwycięska dru-

żyna zdobędzie puhar ufundowany przez

posła R: P. w Berlinie ministra Lipskiego.

Ostateczny skład drużyny polskiej

przedstawia się następująco:

100 mtr. Walasiewiczówna, Gotliebów-

na, Batiukówna.

200 mir. Walasiewiczówna, Orłowska.

80 mtr. przez płotki Freiwaldówna i

Sztateta — Freiwaldówna, Batiuków-

na, Orłowska,  Walasiewiczėwna, rez.

Gotliebówna.

Skok w dal Walasiewiczówna i Wen-

| Przy tak licznej spółce grali

 

! uowaaniające isenienie w Niemczech

, bowiązania specjalne, clówna.

Skok wzwyż Orzełówna i Wajsówna.

Rzut kulą Wajsówna, Cejzikowa, rez.,

Kwaśniewska.
Rzut dyskiem Wajsówna, Cejzikowa.

Rzut oszczepem Kwaśniewska, Smęt-

а,
Punktacja w zawodach

ta 7:4.

5:3:2:1, ształe-

niądze ks. P. z Kępna, o czem już dono-,
siliśmy, w imieniu kilkunastu udziałowców.

prawie bez
ryzyka, gdyż posiadali kilkanaście różnych'
ćwiartek. Dlategoteż nie otrzymali tyle,
co czterech pracowników zarządu $miny
Doraźne w pow. Kostopolskim. Posiadali
oni wspólnie czwartą ćwiartkę numeru
137.215. I teraz pp. Drobot, Epifanowicz
Pląskowski i Sołonienko zainkasowali po
5.000 zł, I ta spółka wysłała po odbiór go-
tówki dwuch z nich, których podobiznę
podajemy. Mają i oni nadzieję, że interes
udziałowy będzie się dalej rozwijał, i w
każdej klasie główna wygrana im przypad-
nie.

System obrony
Przed paroma dniami podaliśmy

w SireSzczeimiii iIreweiacje риоцсу-

sty angieiskiegu W. dteeda, Ktory
siwieiaża, ze posiada aokumeniy, u-

urzęau iajnego pn. „Luitgasangrii .

Urząd ten — wediug W. этееаа

przygotowuje pian wojny gazowej,

projektuje zatrucie gazem tuneli Kko-

:e1 podziemnej w Londynie ; Faryżu,

by uniemożiiwić korzystanie z tuneli

jako schronów. bomby gazowe mają
być wrzucone przez tajnych agentów
przez wentylatory, a tunkcjonowanie

ich Zostaio jakoby na miejscach
sprawdzone.

Nawiązując do rewelacyj W. Ste-
eda, generat £ De tienning — Mi-

chaelis porusza w „Murjesze Poznań

skim sprawę systemu obrony W,
brytanji.

Niema wątp.iwości, że jednym z
środkow  przygolowywanej przez
Niemcy wojny odwetowej jest walka
chemiczna, Mcsztuje ona względnie
mało, da się w Niemczech doskonale
oponować na miejscu dzięki posia-

daniu doskonale rozwiniętego prze-
mysłu chemicznego, obiecuje wresz-

cie w związku 7 lotnictwem poważne
wyniki, Znana zaś systematyczność
Niemców nasuwa zupełnie iogiczne
przypuszczenia, że jednocześnie
przygotowują oni plan zastosowania
tej broni na najbardziej wrażliwych
odcinkach przyszłych przeciwników.
Napad taki nastąpiłby naturalnie
znienacka, bez wypowiedzenia woj-
ny; ludność miast, stołecznych i prze

mysłowych obudziłaby się nagle z

łoskotu zrzucanych przez aeroplany

bomb, wśród '$azów' duszących.

Jaka panika ogarnęłaby w razie

napadu ludność Londynu, można so-

bie wyobrazić na podstawie przykła-

kładu wojny osiatniej. Dnia 12 lipca

1917 ukazało się nad miastem 16 sa-

molotów niemieckich, które zrzuciły |

126 bomib. Zabity one 160 ludzi, po-,

raniły 500. Przerażenie było ogólne,

setki tysięcy mieszkańców miasta,

sypiało przez szereg tygodni w piw-,

nicach lub szukało w nocy schronie-

nia w tunelach kolei podziemnej.
Każda wieść o ukazaniu sięsamolo-

tów niemieckich nad Kanałem wy-

woływała wśród ludności objawyhi-

sterji A. przecież w porównaniu z

siłą obecnie spodziewanego napadu.

był to prawie żart tylko.
Ale po wojnie zatriumtowała po-

nownie znana teza angielska ,„splen-

Gid isolation*, rozłegło się szeroko;

głoszone hasto „No more war!“

precz z wojną! Opinja publiczna ©-

rzekła, że Anglja dotrzyma zobo-

wiązań wobec Francji (Locarno), ale

nie isze nowych zobowiązań

gwarantujących bezpieczeństwo resz

ty Europy, i

 
nie weźmie udziału w

sankcjach wojukowych i ekonomicz-

nych. Realnym wyrazem tego poglą-

du byto zmniejszenie o jedną dywizję

korpusu ekspedycyjnego, jedynej si-

ły zbrojnej, której organizacja poz-

wala na użycie jej do szerszej ope-

racji strategicznej na kontynencie.

Przy omawianiu w parlamencie

budżetu wojskowego na r. b. -

sekretarz stanu Duff Cooper streścił

cztery zadania, które armja lądowa

ma spełniać:

2. Jest ona bronią pomocniczą

floty, ochraniającą rozrzucone na du

żych:przestrzeniach części imperjum

i punkty oparcia. 2. Broni rozległych

granic krajów: indyj, Egiptu, Suda-

nu, co do których Angljaposiada Zo-|
utrzymuje w

nich porządek wewnętrzny. 3. Broni.

 
| wysp metropolji — serca i ośrodka

twórczego. 4. Walczy w razie ро-!

trzeby w innych krajach pod warun-

| kami, które nie mogą być przewi-

dziane zgóry. Punkt czwarty jest

zredaśowany bardzo ostrożnie, ogól:

| nikowo, chociaż Anglja posiada wy:

raźne zobowiązania zbrojne w sto-

sunku do Francji i Belgji. T

Przy debacie nad budżetemlot-

nictwa wojskowego gen. Groves,

| przyjęcie

‚ —202.50. Holandja

: >

„Wypadki.
— Gdy się zbyt forsownie le-

czy. Żuk Aleksandra (Ciesielska 5)
z powoda zażycia „nadmiernej ilości
kropli walerjanowych i kamfory,
przepisanych przez lekarza, „uległa
zatruciu. Pogoto sie Ratunkowe po
udzieleniu pomocy odwiozło chorą
do szpitala św. Jakóba w stanie nie-
zagrazającym życiu.
— Zaginiony chłopiec. Emilja

Rusenowicz (Bagatela 6) zameldo-
wała, iż syn jej, Michał, lat 17 wy-
szedi przed dwoma tygodniami z

szarż, przyda. Spółki naszej nie rozwiązujemy i śliwego losu znalazła się również w rękach|domu i dotychczas nie powrócił.

 

«#
CENY NABIAŁU i JAJ

według notowań Związku Spółdzielni Mle»
czarskich i Jajczarskich w Wilnie, ul. Koń-

ska 12, z dna 13 lipca 1934 roku.
Masli za 1 kg. w zł. Wyborowe 2.40—

a, 2.70—detal. Stołowe 2.20—hurt, 2.60—
etal.

|. Sery za 1 kg. w zł. Nowogródzki 2.20—
hurt, 2.60—detal. Lechicki 1.90—hurt, 2.20—
detal. Litewski 1.70—hurt, 2.00—detal.

Jaja: 4,50—za 60 szt., 0.09—za 1 szt—
Nr. 1. 3.90 ża 60 szt. —0.08—za 1 szt. Nr. 2.
3.60 za 60 szt. — 0.07—za 1 szt. Nr. 3.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu".

 

 

Olelkiej Brytanji.
szei . operacyj lotniczych  minister-
jum, stwierdzi, že Angija w te, dzie-
dzinie рогоз!а1а w tyle za mocar-

stwami europejskiemi 1 nie moze się
obronić skutecznie w razie powiet"z.

nego aiaku bor:boweg, i gazowego.
Nie pomoże tu ric an tlotą ani czoł-
gi. rariament postanowi zwiększyć

siły awjacji o /00 aeroplanów 1 wy-

budować na wybrzeżu Kanału trzy
bazy awjacyjne w celu współdziała-
nia tłoty powietrznej ze statkami,
walczącemi z ruorskiemi siłami nie-
przyjaciela i jego awjacją.

Dużą uwagę opinji angielskiei
zwróciło przemówienie lorda Chur-
chilla, który nie omieszkał podkreś-
lić mocnego oparcia Anglji o irancu-
skie siły powietrzne, zaznaczając jed
nocześnie, że dvzbrajanie angielskie
jest wynikiem narastającej potęgi
powietrznej Niemiec. Takie ujęcie
sprawy nie podobało się tachowej
prasie niemieckiej, „mie rozumieją-
cej', dlaczego milczano o niebezpie-
czeństwie, którem grozi, zdaniem
Niemców, Angli. powietrzna potęga
Francji.
W czerwcu bawił w Anglii gen.

Weygand. Prasa komunikowała, że
konierowal onz czynnikami wojsko-
wemi, Naturalnie omawiano sprawy
współdziałania zbrojnego w grani-
cach istniejącej konwencji.

Obecnie przedstawia się ono po

stronie Anglji bardzo skromnie, ogra

nicza się właściwie do akcji słabego

korpusu ekspedycyjnego (5 dyw.

piechoty i 1 kaw.), który wobec
przewlekłej mobilizacji, trwającej

kilka tygodni, spóźni się prawdopo-

dobnie na teatr wojny w chwili de-

cydującej. Przewidywany jest co-

prawda także udział flotybojowej

1 awjacji wojen:iej.

Angielski człowiek ulicy — „the

people in the street”, którego wyra-

zem była prasa. zastrzegł się wobec

wizyty gen. Weyganda przed anga-

żowaniem Angli; w konflikty kon-

tynentalne. Kto wie jednak, czy po-

ważne ostrzeżerie W. Steeda, uka-

zujące Londynowi widma niemiec-

kiej niespodzianki gazowej, niewpły

nie na tradycyjny egoizm Anglików.

Obecny rząd francuski rozumie

dobrze olbrzymie znaczenie współ-

udziału Francji przy obronie Anglii,

umie przemawiać językiem dalekim

od pacyfizmu kriandowskiego. Moż-

na przeto sądzić, że stawia on na

odpowiednim poziomie wyrównaw-

czym zasadę „do ut des". Gdyby jej

doprowadzilo do zawarcia

formalnego aljansu obronnego, An-

ėlja domagalabv się nie rozbrojenia,

lecz dobrojenią Francji.

CERROTSSDTSTIT

Gietda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgja

123.60—123.91—123.29, Berlin 203.50—204.5';
368.70—353.60—357.80.

Kopenhaga 119.20—119.80—119.60. Londyn

26.67—26.80—26.54. Nowy Jork 5.28% —

5.31%/4-—5.253/4. Nowy Jork kabel 5.29%/s —

5.32*/s—5.26*/s, _ Paryż 34,91—35.00—34.82.

Praga 22.00—22.05—21.95. Stokholm 137,55

138.25—136.85. Szwajcarja 172.40—17491 —

172.05. Włochy 45 45—45.57—45.33,

Akcje: Bank Polski 86.00—86.75—86.25.

Węgiel 10. Starachowice 10.75—10.80.

Papiery procentowe: budowlana 44.75,

inwestycyjna 112,50, inwest. seryjna 116.

konwersyjna 63.25, dolarowa 13.25—73, do-

larówka  52.75—53, stabilizacyjna 67.63,

4*/s proc. |. z. ziersk. 47.50—47.15—47.50,

z
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GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
i LNIARSKA

w Wilnie z dnia 13 lipca,
Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne. Żyto II

12.75—13. Mąka żytnia - 55 proc. 22.25—

22.75. Mąka żytnia 65 proc. 19.25. Mąka

żytnia sitkowa 17 25.
Ceny orjentacyjne: Żyto 1 standart

13.25—13.75. Pszenica zbierana 18—20..

Jęczmień na kaszę zbierany 15—16. Owies

standartowy  15.51—16.50, Mąka pszenna
gat. I C—32.75—33.50. Mąka pszenna gat.

I E — 29—30. Mąka pszenna gat, II G —

25.25—26, Mąka pszenna gat. III A—22.75—
23.50. Mąka pszenna gat. B — 15—15.50,
Mąka żytnia 65 proc. — 19—19,50, Mąka
żytnia sitkowa 17—17.50. Otręby żytnie

9.50—10. Otręby pszenne miałkie 11—11.50,
Len — bez zmian.

standart

     



: z K RAJU. | Smiercionośne p
25-lecie kapłaństwa.

(W| poniedziałek w Starych Tro-
kach proboszcz miejscowy, ks. Lud-|
wik Stefanowicz będzie obchodził|
25-lecie kapłaństwa.
jubileuszu społeczeństwo miejscowe
1 władze organizują uroczysty ob-| Jałbrzykowskiego,

chód na cześć iubilata,
Ks. Ludwik Stefanowiczurodził |

się w roku 1883,

stał na kapłana w r. 1909-tym,

Z okazji tego| tego miasteczna i

J. E. ks. Arcybiskupa - Metropolity Mia

a wyświęcony 20-

Drugą podniosłą chwilą w życiu
będzie przyjazd

który dokona

wizytacj; pasterskiej parafji staro-

trockiej.

W gm. zaleskiej ujawniono pokłady torfu.
Podczas robót ziemnych niedale-; Sprawą tą zajęły się władzepowia- kowo ustosunkowano się bardzo, ustalić i sklasyfikować, Umieszczono

ko wsi Ruczajki gm. zaleskiej natra-|
fiono na znaczne pokłady torfu.'

Wielki pożar w zaścianku
„MW zašcianku Mironowszczyzna

gm. janowskiei, skutkiem nieostrož-
nego obchodzenia się z ogniem,zapa-
ЁЁ się dom; mieszkalny K. Szałkowi-
cza. rę

Ogień przerzucił się na sąsiednie
zabudowania braci Kowalewiczów i
Stankiewiczowej Janiny i strawił
ich zabudowania. W! dalszym ciągu
płomienie poczęiy ogarniać zabudo-
wania gospodarskie istajnie oraz

towe,

Mironowszczyzna.
chlewy.

Mimo energicznej akcji ratunko-

wej, pastwą płomieni padło 7 do-

mów mieszkalnych, 13 budynków

gospodarskich ; 4 stajnie, gdzie spa-

liło się 6 jałówek i dwie krowy oraz

3 konie.
Pomimo dobrej

tunkowej, akcje utrudniał brak wo-

dy, która skutkiem ostatniej posuchy

zupełnie wyschła w studniach,

Pożary na wsiach.
MOŁODECZNO. We wsi Grun-|

ciszki, śm. kraśniewskiej, spalił się
zamieszkały dom, należący do Mali-
nowskiego Andrzeja. Dochodzenie|
ustaliło, że pozar powstał wskutek!
nieostrożnego obchodzenia się z
ogniem przez domowników. Straty
wynoszą 450 zł

WILEJKA. We wsi Racewicze
$m. wojstomskiej, spalił się dom
chlew i plony. Poszkodowany No-  wochocki Jerzy oblicza straty na

GRODNO. (Pat).
rządzenia władz: miejskich inspektor;

sumę 2.000 zł. Pożar powstał wsku

tek nieostrożnego obchodzenia się z

| ogniem,

POSTAWY. Na szkodę Horydow-

ca Andrzeja, m-ca wsi Misuny, śm.

miadziolskiej spalił się dom  miesz-

kalny i chlew. Następnie ogień prze-

rzucił się na sąsiednie zabudowania,

pochłaniając jeszcze: dom, szopęi

chlew.

Rozbiórka domków biedaków.
Naskutek za- mna. Jest to zaledwie początek, ał- tej dziedzinie.

bowiem tego rodzaju domków wy-

budowlany z dwoma strażakami w| budowano kilkadziesiąt. Niektórzy

asyście policji dokonał rozbiórki| bezrobotni zgoćzili się dobrowolnie

5-ciu niezamieszkanych domków,
wybudowanych samowolnie przez u-

bogą ludność w pobliżu rzeki Nie-

rozebrać swoje domki i przenieść je

na inne miejsce, wskazane przez

Zarząd Miejski.

Rozgromienie szajki cyganów—koniokradów.
Szajkę Ikoniokradėw na czele z,

cyganem Mironowiczem, poębowa |

cym z Rumunj:, zatrzymano w lesie

koło. wsi Gade'ki gm. ostrowskiej. | w

gach. Podczas zatrzymywania ko-

niokradów jede1: z cyganów, niejaki

Łubć, stawiał opór włościanom i

obec tego pobito go ciężko kijami.

Cyganie w gęstwinie leśnej ukrywali "Poturbowanego odwieziono do szpi-

6 skradzionych koni, które po prze| tala.

malowaniu mieli sprzedać na. tar-

organizacji ra--

DZIENNIK MIEENSKI

Prawda o sensacyjnych próbach. utrata zmysłu równowagi
W r. 1926 rozeszia się w prasie« po 49 sekundach zdechł, I w tym

! światowej wiadomość, że pewien u- wypadku sekcja zwłok wykazała pa-
| czony dokonat sensacyjnego wyna-|raliż mięśnia sercowego, chemiczny
| tazku l. zw. 'rozkład krwi i zmiany na korze mó-

„Simercioncśnych promieni'. | zgowej.
nowicie krótkie tale o ustalonej = Niespełna w tydzień po tem do-

| częstoiliwości, wysyłane wokreślo- świadczeniu kilku robotników, któ-
' nym kierunku na dużą odlegiość, mia rzy dopomagali przy instalowaniu а-
ty unieruchanuać pracę motorów,|paratów  naświetlających rozchoro-
rozkruszać materjały budowli, a na-! wało się równccześnie, z objawami,
wet zagrażać życiu ludzi, Począt- których żadna cjagnoza nie potrafiła

sceptycznie do tego wynalazku, u-|ich w szpitalu i w przeciągu trzech

wazając go za zwykdy bluti, lecz pe-

- midi!

romienie.
stancji, pizez którą nie przeniknęły-
by krótkie tale, i dlatego istnieje
zawsze niebezpieczeństwo dla osób,
zatrudnionych przy nich.

Teraz. skole:
Japończycy

zabrali się do dalszych eksperymen-
tów, przenosząc doświadczenie z s
boratorjów na pełne morze, gwoli
bezpieczeństwa Żaładowali on; pe-
wną liczbę królików na tratwę, któ-

„rą spuścili na pełnem morzu. Apazat|
| projekkoykiy. ustawiono na okręcie i
! przy zachowaniu największych ostroż

 

tecznego zrozumienia dla swoich po-
mysłów.

Dziś jest już rzeczą ustaloną, że
stosowanie ultra . krótkich fal może
się rozwinąć w podwójnym kierunku:
niszczycielskim i twórczym.

Promienie doktora Tesli
Prasa nowcjorska ogłasza w o-

statnich dniach w sensacyjnej formie
wywiad ze znanym uczonym, wyna-
lazcą, „promieni śmierci”, dr. Miko-

łajem Teslią.

W] wywiadzie tym stwierdza wy-
nalazca, że uda!o mu się wytworzyć

przy zastosowaniu prądu elektrycz-
nego o wysokiem napięciu, „promie-
nie śmierci" za pomocą których, przy

| tygodni poddano-ścisłej obserwacji!ności rozpoczęło się naświetlanie|sprzyjających okolicznościach, moż-

wne stery olicjalne daly temu częš- lktóra jednak nie wyjašnila zagadki!nieszczęšlimyca oliar. Już po paru|ną będzie zniszczyć całą armję z od-

ciowo wiarę i w rozmaitych minister' tajemniczego niedomagania tych lu-|sekundach, można było gołem okiem| ieżłości 250 mil.

„jach wojny wzięto zupełnie na serjo | dzi. Po pewnym czasie, wolno bardzo

ten wynalazek 1 zainteresowanie się | powrócili oni jednak do zdrowia. Ni-

samą osobą wyralazcy, [o poważne komu nie przyszło do głowy, że cho-

ustosunkowanie się różnych sier l roba ich może mieć związek z krót-

' wojskowych do tego wynalazku spot, kiemi falami i prawdopodobnie spra-

kało się z kpinkami, lecz już wa ta pozostałaby niewyjaśniona,

dwa iata później gdyby nie drug:

w roku 1928 czytamy w jednem z fa-| niesamowity zbieg okoliczności,

chowych pism niemieckich, co nastę! który naprowadził uczonych nawła-

puje: ściwą drogę wniosków.

„Nieliczne grono ludzi zajmuje W. sali, gdzie dokonywane były

się jeszcze studjami nad ultra krót-) doświadczenia, raptem, bez żadnej

likiemi falami. Profesorowi Essau w| uzasadnionej przyczyny, pękł gruby

| Jenie udało się uzyskać krótkie fa-| żelazny hak, na którym umocowana

lie o niebywałe: energji. Fale te ma-| była winda. Hak ten wytrzymywał

ją ogromny wpiyw na funkcje fizjo-| obciążenie 700% kg, a złamał się

fiogiczne organizmów. Prof. Essau| dźwigając zalećwie 620 kg. W! dodat

ustalił to na podstawie szeregu do-| ku całą ta instalacja dźwigowa była

świadczeń, przeprowadzonych _na| zupełnie nowa, założona niedawno

myszach, które umieszczał na e-| po dokonanym w tej części gmachu

lektrycznem polu _ kondensatora,|remoncie. Badania mikroskopowe
miejsca przełamania się żelaznego
haku wykazały .

zmiany w samej materji
tego rodzaju, jakie mogą nastąpić po
wieloletniem z'życiu, albo wskutek
silnych uderzeń Dopiero wtedy oka-
zało się, że stało się to wskutek dzia
łania krótkich tal, I wówczas skoja-
rzono chorobę robotników z dokona
nem doświadczeniem z orangutan-

$iem. >
Zanim więc przystąpiono do dal-

szych eksperymentów, zajęto się wy

szukaniem sposobu ochrony przed
zgubnem działaniem krótkich fal aby
zapobiec dalszym nieszczęśliwym
wypadkom. Lecz okazało się, że
wszystkie znane elementy izolacyjne
przepuszczają <rėtkie fale, zarówno

szkło, jak porcelana, ebonit, czy kau

czuk, nie dają dostatecznego opo-

ru. Po dziś dzień nie znaleziono sub-

przez który przepuszczał fale 100)

miljonowej częstotliwości, wywołu-

„jące u myszy drętwicę a naweż

śmierć”.
| Od tego czasu datuje się dalszy

|iozwój studjów i eksperymentów w
MW. r. 1930 Stany

Zjednoczone A. P. ponawiają próby

prdf. Essau w znącznie szerszym
jeszcze zakresie. Naświetlono po-,

czątlkkowo psa poczem wołu. Pies

zdechł po upływie 43 sekund, a wół

po 92 sekundach,  Obdukcja obu
zwierząt wykazała, że działanie

ultra . krótkich fal wywołało

paraliż mięśnia sercowego

1 zmiany na korze mózgowej. Śmierć

nastąpiła naskntek paraliżu serco-

wego. W jakiś czas potem zrobiono

identyczne doświadczenie z «orangu-

„tangiem. U zwierzęcia tego natych-

miast wystąpiła

 

 

obserwować kolejną śmierć zwie-
rząt. Jednocześnie najbliższy krąg
xowierzchni mo za pokrył się liczne-
„mi trupami ryb. Pomimo zachowa-,
„nych ostrożności, bezpośrednio po
tem doświadczeniu zachorowali dwa*

|inżynierowie, którzy je przeprowa
dzali

„promienie šmierci“
złożyły jeszcze ,eden dowód swej ni-
szczycielskie mocy.

Po tych wszystkich tragicznych
rezultatach, zaniechano czasowo dal
szych prób, wytężając wszystkie siły
w kierunku wynalezienia izolacji.

Przed paru tygodniami nadeszły
wieści z Moskwy, że współpraca kil-
ku naukowych instytutów sowiec-
kich dała w rezultacie nowy wyna-
lazek, a mianowicie, skonstatowano|
i szereg doświadczeń potwierdził!
fakt, że działanie ultra - krótkich
fal o pewnej ustalonej częstotliwośc.

wpływa
dodatniona rozwój ciał organicznych.
Okazato się również, że naświetla-
nia te przeciwdziałają procesom gnil
nym wobec czego są znakomitym
środkiem  konserwacyjnym wszel-
kich artykułów żywnościowych,

Te właściwości krótkich fal zna-
ne są już fachowcom od dłuższegą
czasu. Prace Rosjan nie są więc eks-
perymentem odosobnionym. Równo-
cześnie pracuje nad tem Ameryką i
Japonja. Również w Holandji już
przed dwomą laty jeden z uczonych
robił szereg doświadczeń z krótkie-
mi falami, twierdząc, że przyczynia-
ją się one do szybkiego wzrostu raś$-
lin jadalnych, a również dają się zą-
stosować do konserwacji artykułów
spożywczych. lecz nie znalazł dosta 

Będzie to pewnego rodzaju działo
wysyłające  zał:ójcze promienie na
wielką oldegłość.

Siła przenik:nia promieni jest nie
mal nieograniczona i jedynie najśrub
sze pancerze stalowe mogą przed
nią zabezpieczyć. Promienie mogą
być skierowane na każdy przedmiot,
znajdujący się w polu widzenia lu-
nety.

Dlą wytworzenia „promien; śmier-
ci" potrzebny jest prąd o napięciu 50
miljonów volt, które udało się już o-
siągnąć. Obecnie wynalazca prowa-
dzi prace nad budową aparatu, któ-
ryby umożliwiał wysyłanie prómieni
w atmosferze, pzy dotychczasowych
bowiem doświadczeniach „promienie
śmierci' działaty jedynie w próżni.

Dr. Tesla, który liczy już lat 77,
zamierza po osiatecznem opracowa-
niu swego wynalazku przedłożyć go
konferencji rozbrojeniowej w Gene-

| wie, pragnie bowiem by jego wyma
lazek służył sprawie pokoju į aby
został wykorzystany jedynie dla ce-
lów obronnych i

„
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Przyjmuje zamówłenie na
wszelkie roboty drukarskie.
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5/3-34 r.
do dnia 28 lipca r.
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LŽ 15)

podań w Kancelarji Izby Lekarskiej (Wileńska 25—3)

  

Biała Papuga.
(Przekład autoryzowany zangielskiego).

— Luvscniem mówi, — Tłumaczyła mi Sue — że tego człowieka

zabito za notelem i przyniesiono tutaj dla zmyleniapodejrzeń. Zastana-

wiają się zad tem, ale ten miody mówi o panu 1 0 latarce. Mówi, że mor-

derca musi być gdzieś w hotelu. A Lovschiem mów: — tu w śłosie jej

zabrzmiałe obuczenie — że pan się zląkł wichury > upuścił latarkę i że

nikt obcy nie mógł się dostać do hotelu. Komisarz mówi, że jeżeli pan

nie skłamai, to oni znajdą mordercę.

— Co mówią o. mieczyku? : 2

Nie «.lpowiedziała odrazu, a we mnie wezbrała znów niechęć i nie-

dowierzan'e.
3 ; ы

Nie „atrzyła na mnie, tylko na tamtych. Włosygospodyni płomie-

miały w osirem świetle świecznika. Postacie policjantów zamykały mi

widok na korytarz, tak, że widziałem tylko czapkęposterunkowego,pil-

nującego irupa Lovschiem gestykulował z ferworem tłustemi rękami w

pierścieniach, malutki Marcel przyglądał się scenie: rozmigotanemi Žre-

nicami, nie wiedząc, że podmuchy wiatru rozwiewzją muniemiłosiernie

pożyczki ca łysinie, obnażając ją w całości. Wichurazawodziła bez

przerwy, ue wydawała się odleglejsza, tak jakby gwałtowność ludzkich

uczuć wzięła gorę nad furją natury. : :

— O mieczyku nic nie mówią — szepnęłaosirożnie Sue, nie spu-

szczając oczu z gospodyni, jakby w obawie, żebynieusłyszała.

(W. tym momencie młody policjant zwrócił się do mnie szybko

i bardzo g:ecznie:
я Г— Śy pan nie byłby łaskaw wyjaśnić mi, co pam robił w hallu o

tak późnegodzinie? ;

— Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL|

 

letniske bilsko Narocza   

| wało masę pieniędzy.
— Nie nie będzie ke-

— Niemeżliwie.

(0000000

ul. Obozowej | Wojtew- i

 

pokoi—z ogrodem —
mogą być dwa połączo-
ne i w ostateczności ną
l-em piętrze. Oferty pro»
szę składać w Redakcji

M crele Zaleszczyckie
wyborowe paczka pię

 

    
ciokilewa zł. 9 gr. 58 —
za pebrasiem. Zarząd

nie się|Bóbr Kerelówką k-Ber-
szczowa.

 

Kelnerka
potrzebna do kawiarni

zaraz. Zgłaszać się
348—2

domości

od
Wileńska 9.
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Uważny słuchacz.

— Ale ten Kspnścó-
ski słucha z przejęclem
wszystkieco, co ty mó-
wisz. Wprost nię sdrywa

prowincji

Brusznica Zofja Grądzka
778  b. PES NobajaėJ — Chcę wyjech .ć nad| wladam. KarolCzarek |

Ignaciszki. morze.
и — To bedzie КозкЮо-|—-—-m|оо IS mó

 

Co rzbiłem? Co powiedzieć, żeby nie zdradzić Sue Tally? Przypom-

pokoiku, aie nie było klucza. Bojąc się patrzeć na drzwi, bo klucz móśł

tkwić w 7smiku, odpowiedziaiem: i
—Poszedłem po klucz do swego pokoju,
Młodzieniec podniósł brwi i powtórzył moją odpowiedź komisa-

rzowi.
Wyjaśnien'a są czasami szkodliwsze od milczenia,

—Paa się zamyka na noc? — rzekł młody 7 liejant.
— Naluralnie.
Patrzyli na mnie podejrziiwie. Młody dorzuci;
— Paa może ma wrogów?
Uśm:echnął się.
— Nie To amerykański zwyczaj, `
To :>zstrzygnęlo wątpliwošci. Wszyscy pomyśleli, że Amerykanie

są zdolni co wszystkiego i przerwana dyskusja wybuchła ze wzmożoną

śwałtownością. Nagle Sue rzekła do mnie niemal na głos:
— Żastanawiają się, jak dokonano mordu. Będą znów oglądać trupa.

I zroniła wystraszoną minę.
— Może pan będzie łaskaw podejść i popatrzeć na zabitego —

| poprosił mnie grzecznie młody policjant.
! Wyszedłem na korytarz. 'Lovschiem ustąpił z drogi, pan, Greta
| obrzuciła iraie bystrem spojrzeniem.

—Niech pan będzie łaskaw podejść bliżej. Proszę. — Inni odstą-
' pili wtył. Swiatio padało prosto na twarz zabitego.
! — P:cszę pana, czy pan go tak znalazt? Czy tak leżał, Nie znalazł

 
Ž ROZDZIAL V.

Bron; nie było. Mieczyk, który pani Greta zestawiła, tak jak jej
kazałem, sa piersiach zabitego, a którego ja sam nie dotknąłem, żeby
ne zostaw:ć śladów palców, znikł z pewnością jeszcze przed przyjściem

jowa Nr 1.

  

niałem sot:e błyskawicznie jej słowa, że chciała się zamknąć w moim |
policji,

W Podbrodzha
przy ul. Swięciańskiej
sprzedam demek z pia-

34|<em obszernym. Urzą-
dzenią wygodne. Cena
niska. Szczególowe win-

włeścicieła p. K.„Wejcie-
shorakicgiti "tu d
—

Sekcja Młodych je: 1а ych Stron

uprzejmie presi o laska-
we zgloszenie jakiejkol-
wiek pracy lab zatru-
dnienia, choelsżby cza-
sowego w Wilnie i na

nych swych. czionków.

klejkolw,ek pracy odpo-
więdzjej, w mieście Zam-

18—17 Karczew-

Wychowawczyni zna-
ma ftrebi, metod. poszu-
uje posady może się

zająć dziećmi w wieku
od = so jo A Umie
szyć, rob gim. ważne
świadectwa | ref. wy a»
gania b. skro” neul. Ta-

tarka 12 — 13 m. od L
lo 5 g. grz:

Wykwalifikowany
rolnik poszukuje po:
Rządcy lub leśnie
referencje poważne, I
Zamkowa 4 m. 7. | gri
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Narodowego

dla bezrobot-
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i Czy był, gdym wrócił z podwórza?
Któż go więc zsbrał? Pastor? Marcel? Sue Tally? Czy dlatego tak się

Tego nie pamiętałem.

Kusiło mnie, żeby jeszcze coś dodać, alc się powstrzymałem. ;

pan przy «m paszportu? W kieszeniach nic nie było? Broni nie było? ,

PEEP= 8IEPEZAMA.

- zawahał, gdym zapytał o mieczyk? A jeżeli tak, to czy ona zabiła?
2 M REC, ws zabiła? Czy dlatego, że bała się tak-

nej po:zlaki y to o przypuszczenie, ale jakż -
podobne : orzy dalszych pkn |. Olenka A

| NOG: RTLA ;— byia b:oń. Mały stalowy sztylecik, Cienki, ale dość drugi. Wbi-
to go po rękojeść, Pan Lovszhiem wyciągnął go, żeby się pok ©-

: kazało się. że to był mieczyl. z zegara, który stoi tu na kominku. Zo-
|oŚApiersiach oa, ale ktoś go zabrał.

—Z tego tutai zegara! — krzyknął młod lic; i -
cząc a uj E nm

== Talk į i
— I som o tem nie wiedział? >
— Nie. Kiedy wychodziiem na podwórze,

* Teraz go «*ema. Oto wszystko, co wiem.
Młody zwiócił się do komisarza,

Inni przys: .chiwali się niespokojnie.
K o został przy ciele, śdy pan odszedł?

| — Fastor i portjer. ‘
—Gdzie pastor?

| Tu pok głos gospodyni:
ownię z swoim numerze. Moj anowii i

| ; Młody zwrócił się szybko do ka a a,
z nimpaczaję kiika zdań, rzekł do mnie:

; w:tjer mówi, że om nie wie o niczem. Że nie widział, aby kt
zabierał m eczyk. Że nawet nić wiedział, że zniknął. Al py boa
jalkięś dzies.ęć minut me byto światła. POWA

> Tak, zgasło.
u Sue skierowała się ku drzwiom m koj
— Jest Mieczyk w zegarze. po" k

(d. c. n.) 2

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

mieczyk leżał na trupie.

zatrzeszczała francuszczyzna,

sz

podnieconego Marcela i wymieniwszy |
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