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20 do 24-ej.

Wilno, Mostowa 1.

Redakcja otwarta od 11

w niedziele od 12 do 13-ej.
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Telefon Redakcji,
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QGŁOSZENIA:
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy
druku. mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr.. za
Ogłoszenia

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAM NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
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Komunulna Kosq_Oszczędności |
podaje do wiadomości, że od dnia 1-go lipca 1984 roku stepa proceniowa od

udzielanych kredytów zestala obniżona jek nestępuje:

a dyskonta eks) požyczek — 8!/,*/, rocznie
od pożyczek pod zastaw papierów procentowych—9'/, rocznie

call”04 8-94 43 оаpožyczek w r-ku „On- rocznie.

Zmarł Józef Hłasko.
(Telelonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W soboię e godz. 10 zmarł w Mlianówku pod
Warszawą Józef Hłasko, redaktor „Gazety Warszawskiej" jeden z
załeżycieli I wieloletni redaktor naczelny „Dziennika Wiieńskiego".

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek w Grodzisku.

 

    
  

‹Projekt organizacji samorządu Warszawy.
jeszcze nie opracewany.

Na ostatniem posiedzeniu Rady pracowania zwrócono go Minister-

Ministrów rozpatrywano projekt b. jum spraw wewnętrznych. Obecnie

wiceministra spraw wewnętrznych, | Ministerjum w porozumieniu z auto-

M. Jaroszyńskiego dotyczący re-| rem projektu i władzami miejskie-

organizacji wiadz samorządowychi mi, kontynuować będą prace w tym

stolicy ; dla tem dokładniejszego o- zakresie,

Bracia Adamowicze w Inowrocławiu.
Samolot „City of Warsaw" uszkodzony.

flelefonem od własnego korespondenta.;

WARSZAWA. Wczoraj o g. 5ej po południu bracia Fdamowicze

odlecieli 3-osobowym Fokkerem do Inowrocławia, gdzie szczęśliwie wy-

lądowali. Natemiast ich samolet, „City of Warsaw“, pilotowany przez

letnika cywilnego, przy lądowaniu w Inowrocławiu uległ rozbiciu.

Wizyta letników sowieckich.
ITelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W końcu lipca lub początkach sierpnia odwiedzi War',
szawę eskadra samolotów sowieckich w ilości 3 do 5 samolotów,

Obniżenie cen artykałów skartelizowanych?,

т

[relefonem od własnego korespondenta.|

WARSZAWA. W ionie zarządu zdecydowano się obniżyć ceny arty-
kułów skartelizowanych, jak nafty, węgla i żelaza.

Cena zapałek zostanie obniżena przez wydanie specjalaego gatunku

zapałek dla wsi.
Co do innych artykułów decyzja jeszcze nie zapadła.

Rozwiązanie 6. N. R. w woj. białostockim.
iTelefonem od własnegu korespondentr.)

BIAŁYSTOK. Wojewoda białostocki wydał zarządzenie rozwiązujące
na terenie tego województwa Obóz Narodowo-Radykalny.

Wyrok w procesie 0. U. N.

na torze w POSPIESZCE.

 

SLAM „FLOTA НОЛЕН
to najlepsza gwarancja

niepodległości.

lgsdwóóć poglądów Liaacj, АНО i Włoch
BERLIN. (Pat), Urzędowa Diplo-

matsch . Politische  Korrespondenz
zamieszcza artykuł pod tytułem an-
gielska i włoska polityka paktów.
Artykuł stwieriza, że ostatnie dni:

ale powstrzymujące się od „aktyw-
mego udziału”. Omawiając stanowi-
sko Niemiec  „Korespondencja“
stwierdza, że Niemcy będą mogły
spokojnie czekać na to, aby wniosko

wykazały zgodność poglądów na | dawcy oraz popierający projekty
projekt francuski nietylko W. Bry- paktów porozumieli się co do jego
tanji ale ; Włoch. Ta zgodność poglą.; rzeczywistego znaczenia. W przeci-
dów dotyczy iednak tylko Sas
wschodniego, przemilcza natomiast
pakt śródziemnomorski. Zdjęcie sta-)
nowiska przez oba te rządy właśnie|
w stosunku do tych bezpośrednio ich
interesujących projektów byłoby
ciekawe, wykasałoby bowiem, jakie
praktyczne wyniki z projektów fran-
cuskich zamierzają wyciągnąć An-

ślja i Włochy Komentując mowę
ministra Simon: oraz deklarację u-

wieństwie do Aaglji i Włoch Niemcy
należą do tych krajów, na które
pakt wschodni nakłada nowe, bez-
pośrednie i daleko sięgające zobo-
wiązania. Argumenty państw nieza-
interesowanych mogą być cenne,
lecz nie mogą odśrywać roli decydu-
jącej. Korzyści wynikające z paktu
wschodniego nie są dla pokoju euro-
pejskiego tak wyraźne, aby do-
itychczasowe wyjaśnienia zagranicy

Przed wizytą min. Becka w Estonii
TALLIN. (Pat). W. związku z za- różnych zagadnień dotyczących Eu-

powiedzianą wizytą min. Becka w ropy wschodniej. Minister spraw za-

Tallinie „Kaja” pisze, że podróż ta przyjažnionego państwa, pisze dzien

ma duże znaczenie. Pobyt polskiego nik, podejmowany: będzie w Estonji

ministra spraw zagranicznych w sto- | w najbardziej serdeczny sposób.

licy Estonji da okazję do omówienia*

Ograniczenia praw językowych
mniejszości w Łotwie.

RYGA. (Pat). Na mocy rozporzą- okienka. Tam, gdzie okienek takich

dzenia ministra komunikacji Einber- nie będzie, cudzoziemcy niewładają-

ба ме wszystkich urzędach poczto- cy językiem łotewskim -będą się

wo . telegraficznych w Łotwie ma| mogli zwracać do naczelnika urzę-

być używany wyłącznie język ło-| du. Ludność miejscowa niewładająca

tewski. Dla obsługi zagranicznych| językiem łotewskim może się poro-

turystów ; przedstawicieli zagranicz.| zumiewać z urzędnikami peczty przy

nych firm handiowych i przemysło- |-pomocy tłumacza.
wych mają być wrządzone specjalne

Hitier”o roli
BERLIN. (Put). Dosłowny ustęp;

 

Papena.
taktu, że jednym zgłównych celów

 LWÓW. (Pat). O godz. 1.30 w Juljan Zabłocki — półtora roku,
nocy zakończył się sensacyjny pro- Iwan Zahartiw — 3 lata, Bohdan,

ces O. U. N. o działalność antypań- Łazoriwski — półtora roku, Iwan

stwową i zorganizowanie zamachu Humenny i Włodzimierz Szachryn
na konsula sowieckiego. Zgodnie z zostali uniewinnieni, Wszyscy ska-|
2zEe ogło- | zani zostalj pozbawieni praw oby-|
szonymo godz. 1.30 w: nocy skazani : Ai i
GRE: -Mikófuj: Lóttyka na 6 lat, watelskich na przeciąg 6 do 10 lat.!

 

więzienia. Jak wiadomo Lemyka|—— -
odsiaduje już dożywotnie ciężkie Ф@ ж °
więzienie. Dalej skazani zostali: I
Nydz ra 14 lat więzienia, Włodzi- | i |

zmierz Majewski — 10 lat, Dymitry
Myron — 7 lat, Jarosław Sztojko —
5 lat, Wasyl Berstybryk — 4 lata,
Jarosław Hajwas — 2 lata, Łucik —
5 lat, Jarosław Petesz — 4 lata

U. S. B.
4

Ё podaje do wiadcmości, że będzie! czynna |
| przez całe lato bez przerwy. |
; —

В,

rzędowej agencji włoskiej, „Kores-
pondencja"  odkreśla stanowisko
tych dwóch państw jako przychylne

Akcja ambasadorów brytyjskich
w stolicach europejskich.

LONDYN. W. przemówieniu swem”rencji rozbrojeniowej. Simon odczy-
sir John Simon oświad ' tał następnie odpowiedź, jaką otrzy-

w Izbie Gmin minister spraw zagra- mał jeszcze dzis przed samem roz-

micznych sir John Simon oświad- poczęciem swego przemówienia od

czył, że polecił ambasadorom bry- Mussoliniego, który podkreśla, że
tyjskim w Berlinie, Warszawie j słanowisko Włoch jako sygnatarju-
Rzymie, aby powiadomili dane rządy sza traktatu locarneńskiego jest po-

o życzliwe mstanowisku, jakie wzglę ' dobne do stancwiska W. Brytanii.

dem projektu francuskiego zajmuje | Wychodząc z założenia, źe wschod-

W. Brytanja. W Berliriie i Warsza- nio . europejski pakt wzajemnej po-

wie, oświadczył minister Simon,! mocy nie nakłada na Włochy żad-
krok brytyjski podjęty został dlatego! nych nowych zobowiązań, Włochy

że oba te mocarstwa są bezpośred- , odnoszą się do tej propozycji sympa-

nio zainteresowane w sprawie tycznie pod warunkiem, że oparta

wschodnio - europejskiego paktu'ona e o sa wzajemność

wzajemnej pomocy i ponieważ po- pomiędzy wszystkiemi zaintereso-

żądane jest, aby oba te rządy w tym wanemi w tym pakcie krajami. Wło-

pakcie współdziałały. W Rzymie chy z zadowoleniem witają tę pro-

krok brytyjski podjęty został dlate- pozycję, o ile otworzy ona nowe

go, że Wiłochy, aczkolwiek nie są w! możliwości i wprowadzi w życie za-

pakcie wschodnio - europejskim bez! sadę równouprawnienia.

pośrednio zainteresowane, interesują!  Odczytawszy tę odpowiedź Musso

się nim jednak pośrednio, jako jeden liniego, Simon wyraził zadowolenie

„mogły osłabić poważne zastrzeże-
nia Niemiec. : :

г gwarantów traktatu locarneńskie-, z niej i dał wyraz nadziei, że zara-

go oraz jako w najwyższym stopniu zem inne zainteresowane mocarstwa

zainteresowane w pracach konfe- postąpią podobnie.
—

SWIĘTO NARODOWE FRANCJI.
PARYŻ. IPa:). Dziś w dniu świę- Na uroczystości obecni byli prezy-

la narodowego republiki francuskiej dent republiki Lebrun, członkowie

na pl. Inwalidów odbyła się trady- rządu oraz goście: premjer rumuński

cyjna rewja oddziałów wojskowych. Tatarescu i sułtan.

14 LIPCA W WARSZAWIE.
WARSZAWA. (Pat). Dziś w po-| Przedstawiciel kolonji Devien wy-

łudnie w,ambasadzie francuskiej od-| głosił przemówienie do ambasadora
było się/uroczyste zebranie człon-| Laroche, składając wyrazy najgłęb-
ków kolonii francuskiej z racji naro-| szego hołdu dla prezydenta Lebruna
dowego święta republiki francuskiej. | i premjera Doumergue'a.

CHOROBA GEN. WEYGANDA.
PARYŻ. (Pat). Dzisiejsze dzien- bywać w klinice, Jednakże w stanie

niki informują, że generał Weygand gen. Weyganda nastąpiło już znaczne
po powrocie z Londynu zaniemógł i polepszenie tak, że jutro-gen. Wey-
zmuszony był przez kilka dni prze-' gand opuści klinikę.

Zamach na pomnik prez. Beamero.
PARYŻ. (Pat), W miejscowości wali się w «samochodzie, którego

Aurillac nieznan; sprawcy rzucili na|numeru jednak znajdujący się w po

pomnik zabitego prezydenta Dou- |bliżu przechodnie dojrzeć nie zdołali

mera bombę. Na szczęście bomba nie Samochód natychmiast po rzuceniu
wybuchła. Sprawcy zamachu znajdo | bomby odjechał szybko,
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Dalsza likwidacja autonomji Kłajpedy.
BERLIN. (Pat), Z Kowna dono- członkowie  Klajpedzkiego sejmu

szą, że ukazały się nowe rozporzą- Ikrajowego oraz organizacji samorzą-

dzenia, odnoszące się do okręgu du terytorjalnego i gospodarczego,

klajpedzkiego, zgodnie z którymi którzy nie wystąpią w ciągu 6-ciu
komendanci wosjskowi mogą zawie- miesięcy z rozwiązanego towarzy-

szać lub rozwiązywać towarzystwa
zagrażające bezpieczeństwu  pań-
stwa. Według tych rozporządzeń,

Rezwiązanie niemieckickich party|
politycznych.

KRÓLEWIEC. (Pat). Jak donoszą Volksgemeinscheft, Christlich - so-
Kłajpedy, noszasadzie zmienionej zialistische  Asbeitsgemeinschaft i

litewskiej ustawy 0 ochronie pań: | Memeliaendische

związków samorządowych.

; kłajpedzkiego rozwiązał trzy stron-| zakazane. Liczyły one około 9.000,

mictwa  niemizckie: Socialistische członków.

„mowy kanclerza Hitlera dotyczący
wicekanclerza von Papena brzmi jak
następuje: Rozpowszechniane były
wiadomości, że wśród ofiar znajdo-
wali się również i członkowie gabi-
metu Rzeszy i że należeli oni do

spiskowców. Pogłoski te można było
datwo sprawdzić, Twierdzenie, że
wicekanclerz von Papen, minister
Seldte lub inni członkowie rządu
Rzeszy mieli jakikolwiek związek
ze spiskowcam, może być z całą

stanowczością odrzucony wobec

BERLIN. (Put).
konferencja przedstawicieli
ratury pruskiej, na której
wiał Goering, wskazując na обо-
wiązek obrony państwa przed
wszelkiemi atakami, Goering o-
świadczył, że wszelkie ataki, skąd-
kolwiek pochodzą, są właściwie ata-
kamj na Hitlera. Postępowanie kie-
rowniczych czynników w dniu 30
czerwca było wprowadzone koniecz

Odbyła się tu
proku-

przema-

BERLIN. (Pat), Ukazał się de-
[kret o mianowaniu członków trybu-
'mału ludowego. Członkowie ci mia-
nowani będą na lat 55 Składać się
mą trybunał ludowy z 12-tu praw-

*

Wrażenie mowy
PARYŻ. (Pai). Wczorajsze prze-

.Jmówienie kanclerza” Hitlera było
| niespodzianką cla opinji francuskiej,

która zgodnie z oświadczeniami pra-

sy oczekiwała, że kanclerz przede-

wszystkiem poruszy zagadnienie z

dziedziny polityki zagranicznej. Ko-

respondenci berlińscy donieśli, że

kanclerz sprecyzuje ofertę poczy-

mioną niedawno przez ministra Hes-
sa i zapowie powrót Niemiec do Ligi

Narodów. Dzisiejsze dzienniki poda-

ją dłuższe streszczenia z mowy Hit-

lera, zaopatrując je ikrótkiemi ko-

mentarzami, w których podkreślają

że kanclerz aiewątpliwie odniósł
sukces wśród swego audytorjum,

wyrażają jednak żal, że poza obroną
swoich czynów Hitler. nie poruszył
w mowie ani słowem istotnego poło-

żenia Niemiec, tymczaisem, jak twier
dzi „L'Intransigeant“, jedynie isto-
tnem zagadnieniem, lstórem napraw-
dę interesuje się naród niemiecki,
jjest sprawa możliwości rozwiązania

|

 
| WIEDEŃ, (Pat). Rada Ministrów
' zaaprobowała ustawę o obronie
jprzed  politycznemi zamachami

stępowanie we wszystkich wypad-
kach przestępstw przy użyciu ma-
terjałów wybuchowych., Już samo

nością obrony państwą i nikt niema'

Trybunał ludowy

spiskowców było m. in. zamordowa-
nie tych panów. Również pozbawio-
na jest wszelki:h podstaw wiado-
mość o udziale wspiskuktórego-
kolwiek z książąt niemieckich lub o
wydanych zarządzeniach  poszuki-
wania ich. :
W związku z powyższą wiadomo-

ścią stwierdzić należy, że August

Wilhelm Pruski obecny był na wczo

rajszem posiedzeniu Reichstagu pod. |
czas przemówienia kanclerza Hitle-
ra.

Konferencja prokuratorów pruskich.
prawa badać tych wystąpień rządo-

"wych. Istnieje jedno stanowisko

prawne — to, które jest ustalone

"przez wodza. Nikt nie może stawać

się plagą dla narodu, niezależnie

'ktoby: to był i co reprezentował.
"Przedstawiciele prokuratury w

lswych wystąpieniach nie mogą,
zgodnie zresztą z duchem prawa,

' oglądać się na osobę sprawcy, a

(winni działać bezwzględnie.

w Niemczech.
ników i po '5-ciu przedstawicieli

| korpusu oficerskiego, kapitanów

lotnictwa i przywódców grup partji

narodowo-socjalistycznej.

|MÓMÓWOASIGNA— —к сс

Hitlera w Paryżu;
kryzysu politycznego i więcej je-

szcze ekonomicznego. Hitler nie po-

wiedział, czy ma opracowany w tym

kierunku plan. Zagadnienia te nie

przestały istnieć. „Figaro“ zwraca

uwagę na ton przemówienia wypo-

wiedzianego przez człowieka  stoją-

cego na czele rządu. Hitler wyjaśniał

swą politykę i uzasadniał surowe

Fórodki represyjne z namiętnością i

| nerwowością, które w normalnych

| warunkach nie odpowiadają cechom

| męża stanu, wobec tego należysobie

| zadać pytanie dokąd zmierzają

| Niemcy i dokąd zmierza Europa,
wód
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| Postępowanie doraźne w Austrji.
posiadanie  meterjałów  wybucho-

| wych karane będzie śmiercią. Usta-
wa o doraźnent postępowaniu obo-

stwa, tracą prawa członków sejmu i! Ustawa ta wprowadzą doraźne po-j wiązywać będzie do dnia 31 stycz-
nia 1935 roku. Wszystkie materjaly
wybuchowe powinny być zgłoszone
i zwrócone władzom w ciągu 5 dni.

Znów zamach bombowy.
'

WIEDEŃ. (Pat), W. miejscowości

istwa komendant wojskowy obszaru partei. Pierwsze dwie partje byłyjuż | chu terorystyczrego. Nieznani spraw
cy podłożyli bombę pod miejscowy
kościół. Siła wybuchj1 była tak wiel-

| ka, że zrobiła w ścianie kościoła wy*

Landwirtschafs-!Moesern w Tyrolu dokonano zama: | tom wielkości 2 m*. Powała częścio*
wo zawaliła się, a ołtarz i wnętrze
kościoła zostało poważnie uszko
dzone. ;
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.. оо Lacan.
Na europeiskim warsziacie dyplo-

matycznym jest obecnie, jako robota

najblizsza, t. zw wschoanie Locaino,

„Wschoazi ono w zamyst podwójne-

$o wafu bezpieczenstwa. kierwszy,
zwany póinocnym lub battyckim, ma
objąć ŁOKKŃ, raństwa Baityckie,

Foliskę, Czechosiowację, Niemcy, o

ile zechcą, a nawet trancję. Drugi,
zwany poiudniowym lub śródziemno
morskim, miałby ogarnąć ZSRR, Pań
stwa bałkańskie z lurcją, Wiochy i
Francję. bytyby to umowy, w takich
dwu grupach, ze zobowiązaniem nie
tylko do nienapadania na się wza-
jemnie, ale także do wzajemnej po-
mocy przeciw napastnikowi. Dalej
posunięte w przygotowaniu są roko-
wanią nad układem bałtyckim czyli
t zw. wschodpiem Locarno.
Skąd to wiemy i co o tem wiemy?
Gdy nota Frarcji do Anglji z 17-go

kwietnia r. b. zakończyła poprzedni
okres polityki europejskiej, stwier-
dzając, iż prowadzenie rokowań o
umowę rozbrojeniową z Niemcami
jest niecelowe, skoro Niemcy tym-
czasem zbroją się samowolnie, poja-
wić się musiaża, w miejsce zamierzo-
nej umowy o zozbrojeniu i bezpie-
czeństwie, inna jakaś polityką na
rzecz zabezpieczenia pokoju. 1 poja-
wiła się. Początisi jej można umieścić
w rozmowie p. barthou z p. Litwino-
wem w (Uenewie 14-go mają r. b.
Zmierza ona właśnie do tych zbioro-
wych układów bezpieczeństwa w
„dwu grupach. Pogtoski o tem zamie-
rzeniu pojawiły się już 1-go czerwca
r. b. w Genewie, następnie sprawoz-
danie z 20-go czerwca r. b, o trzy-
dniowym, zjeździe Małej Ententy w
Bikareskje wspomniaio o toczą-
cych się w tej sprawie rokowaniach
juž urzędowo, a wreszcie p. Barthou,
w powrotnej drodze z bukaresztu i
biaiogrodu do Paryża, w rozmowie
dla dzienników 27-go czerwca r. b,,
w pociągu między Budapesziem i
ŚWiedniem, zaznaczył, że narazie w!
robocie jest pakt bałkański, a potem
ma przyjść kolej na śródziemnomor-

ski. ' P|
Pierwsze pytanie bardzo zajmu-

jące w. tej sprawie brzmi:
— Jakie jest i będzie stanowisko

Niemiec?
Jesi ono do tej chwili odmowne.

Zostało to zaś stwierdzone bardzo
poważnie, bo ni mniej ni więcej jak
w osobistem jawieniu się 13 czerwca
r. b. na Wilkelmstrasse w Berlinie p.
Litwinowa, który z ust p. von Neu-
rath'a usłyszał odmowę Niemiec, Na
zajutrz byli pp. Hitler i von Neurath
na dwuniowej rozmowie w Wenecji
z p. Mussolini'm, a w tem spotkaniu
znany dzienikarz włoski p. Vittorio
Gayda pierwszy ujawnił 17-go czerw
ca r. b. ten wynik rozmowy Litwi-
now. Neurath. Obecnie pisma nie-
mieckie, jak np. Berl. Tagebl. z 7-go
lipca r.b., już otwarcie piszą o od-
mownem stanowisku Niemiec i sta-
rają się obszernie je uzasadniać,

Niemcy powiadają:
— Anglja także nie chce brać u-

działu w takim układzie,
Jest to wybieg. Anglja z zasady

nie chce uczestniczyć 'w układach
lądowych, poza paktem reńskim, do-
tyczącym: obszaru bliskiego wybrze-
ży, czyłi przedpola uderzenia na
Anglję. Niemcy natomiast są pań-
stwem całkowicie lądowanem, w sa-
mym srodku iądu europejskiego, a
zarazem właśnie ogniskiem, z któ-
rego najłatwiej wybuchnąć może po-
żar wojenny. Zestawienie jest nie-
dorzeczne.

Prawdziwy, trwały i dobrze zna-
ny, powód odmownego stanowiska
Niemiec jest ten, że zamierzone t.
zw. wschodnie Locarno, nie pozorne
tylko, lecz oparte o obowiązek wza-
jemnej pomocy przeciw napastniko-
wi, ma utrwalić pokój na obecnych

granicach i ma zapobiec napadowi w
celach zdobywczych, a polityka Nie-
miec chce właśnie czegoś odwrotne-

g0. Bi dainai
Trudność dla Niemiec jest jednak

w tem, że układ taki stanie, jeśli nie
z niemi, to bez nich,

Drugie pytarie, niemniej zajmu-
jące, w tej sprawie brzmi: :
— Więc obecnie polityka Francji

na rzecz bezpieczeństwa europei-
skiego sięga zamierzonym układem
już nie po Polską tylko, lecz i po
Rosję włącznie?

Tak jest. I to jest nowość właś-
nie, Ale nowoś: bardzo korzystna.

Rosja sowiecka, pochłonięta prze
budową wewnętrzną, znaną na świe-
cie kolejnych piatiletek, a zarazem
silnie odciąśnięta ku Azji naporem
japońskim, nietylko zaniechała ha-
seł czerwonej wojny, celem bolszewi
zowanią świata, ale bardzo stanow-
czo potrzebuje : pragnie pokoju w
Europie. To jest głównym powodem
wyschnięcia źrodeł Rapalla między
Niemicami, które chcą nadal zawie-
ruchy, a Rosją, która jej nie chce, do| p:
czego dołącza się jeszcze śmiertelny
zatarg między Trzecią Rzeszą, ро-
szukującą przestrzeni w Europie
(Wschodniej, a zażrożoną temi dąże-
miami Rosją. W. tem sposób nietylko

skończyła się dla Niemiec możność
wygrywana Rosji na rzecz, zabu-

DZIENNIK

z prasy.
Skąd raptem ta zmiana? lenia nie dam. Resztę regulują zarządzenia.

„Kurjer Poznański* zwraca uwa-| które nakładają bardzo surowe kary na

$ę ną dziwną zmianę, jakanastąpiła „ych, którzyby chcieli przekroczyć nakre-

w stosunku sanacji do rozwiązanego| śloną grenicę obozu”,

ostatnio „Obo<u  Narodowo-Rady-
Problem „ukraiūski“kalnego“

„Powstanie Ot-ozu Narodowo-Radykal- Problem ukraiński rozrasta się.

nego powitała caia prasa „sanacyjna” z Miają go u siebie Polska, Kosja, Ru-
triumfem. Nietylso  lewicowo-„sanacyjny"|munja, wkrótce będzie $o miała ró-
warszawski „Kurjer Poranny” zachwycał! wnież Czechosłowacja, Ambicje „u:
się „niewątpliwie szlachetnym, twórczym krąjńskie'' sięgają bardzo szeroko,

tonem społecznym'* deklaracji programowej Jeśli chodzi o Polskę, 0 jak

Obozu Narodowo Radykalnego". słusznie stwieraza „Kurier Lwow-

Zresztą, co się dziwić „Kurjerowi! ski* — wagę tego problemu rozumie
Porannemu', skoro nawet oticjalny'u nas jedynie obóz narodowy.
organ sanacji, „Gazeta  Polska*”,' Wojujący ukrainizm zdąża przy pomo-

pisała w swoim ooR 19 całkiem realnych środków do odebrania
młodych obwiepo- > о zy е

ш\‹б'\::ы;оеі’:“;;‘ё ‘:::;дддадід› Dla = ! sė kia a Vadai
jest to objaw naturalny i zdrowy, przewidy-' krwawych ciosów, podważających jego sa-
wany oddawna.” | modzielność i niepodległość.

Słusznie dalej stwierdza „Kurjer| Polska nie może odstąpić i nie
Poznański”, odstąpi ani piędzi ziemj nikomu. Po-

„Co więcej, cała konserwatywna prasa lacy siedzą w Małopolsce Wschod-
„sanacyjna”, włącznie z tutejszym jej dzien- S niej od zarania historji z przerwami,
nikiem n:a posiadala się z radości z powo- od roku 1340 bez przerwy. Pracy i
Gu powstania narodowo-radykalnej „iron- krwi polskiej jest tam więcej, niż

WILEŃSKI

„Robotnik“ zamieszcza szereg kores- Wpatrują się we mnie uporczywie, jakby
pondencyj z Beresy Kartuskiej, rzucają- chcąc coś powiedzieć, ale groźny konwój
cych nieco światła na położenie „izolowa- wstrzymuje ich widocznie przed tem. Ja

nych* w koszartch b. podchorążówki osób. również nie mogę odezwać się do nich, bo
| wiozący mnie chłozek uprzedził mnie, że za

PIERWSZE ZETKNIĘCIE. | prośbę rozmowy z prowadzonymi — aresz-
Pierwsze moje zetknięcie się z kandy-  tują.

catami do obozu nastąpiło w Brześciu; na'

stacji w tym historycznym Brześciu, gdzie!

już kiedyś urządzono irochę inne „miejsce! W odległości kilometra od Berezy-
odosobmenia“, ; Kartuskiej widzę jakiś tłum na szosie. Pod-

Na kilka minut przed odjazdem pocią- jeżdżamy bliżej i oto mam przed sobą
gu zrobił się rumor na peronie. Bocznemi| członków „obozu“ przy pracy.
drzwiami dworca weszła grupa ludzi w o- Pan premjer Kozłowski zapowiedział,
toczeniu policjantów.  „Więźniów* było że  „izolowani* hędą musieli pracować,
czterech, policjantów coś siedmiu. Przegsoć | istotnie, tak jest.

wadzono cały transport ludzi do wagonu Po obu stronach szosy znajduje się o-
3-ej klasy, którego połowę zajęto i ściśle koło 70 ludzi Każdy trzyma łopatę lub
izolowano od reszty podróżnych. Nie mo-| młot i pracuje przy naprawie szosy, Więź-
glem przyjrzeć się twarzom, bo ekspedycja| niowie są w swoich ubraniach, a raczej w
odbywała się niezwykle szybko, zdołałem| iachmanach. Mimo, że nie jest zbyt gorąco,
tylko stwierdzić, że w większości są to lu-| większość pozdejmowała koszule i pracuje
dzie młodzi i że zaledwie jeden z nich; do połowy nago. Kilku za całe ubranie ma
1iósł pod pachą jakieś zawniątko. REG) krótkie majteczki kąpielowe,

— w ubraniach, bez palt i bez czapek. Wśród pracująrych są bardzo młodzi
Pojawienie się tego oddziału wywołało| chłopcy, mogący mieć najwyżej 20 lat, a są

duże wrażenie. ludzie zamilkli i przypa”| i ludzie ponad lat pięćdziesiąt! Chudzi, bla-

PRZY PRACY.

dy end:ckiej*”, chociaż przecież radykalizm

tej frondy był powinien u konserwatystów

raczej wzbudzić jak najsilniejszy sprzeciw.

Nad wszystkiem zwyciężyła jednak radość,

że „wśród młodych endeków jest rozłam”. '

Cała prasa „sanacyjna* wówczas schle-|

biała  Obozowi  Narodowo-Radykalnemu,

jako, że „zbuntował się” przeciw „starym!

czyjejkolwiek innej, Siedzi tam od
wieków wiele ludu - polskiego,
który byłby z tej ziemi w najstrasz-
niejszy sposób wyrugowany, gdyby,
chociażby na czas krótki, zapanował
tam „ukrainizm'”,

„Kurjer Lwowski” pisze:
Państwo Polskie ma tak postępować,

trywali się idącym.

ZAPŁAKANE PANIE.

W wagonie, obok mnie, siedzą dwie

panie. Zapłakane. Konduktor sprawdza

bilety, ckazuje się, że one jadą do Berezy

Kartuskiej. Niedługo to błotniste miastecz-

ko stanie się miejscem pielgrzymek z całej

zi, widać, że brak im sił do tej ciężkiej

pracy. Niektórzy poprawiają co chwila o-

kulary, spadające przy kopaniu rowu i wy-

rzucaniu ziemi,

Esxortę mają dobrą. Na każdych 2 —
3 pracujących jest jeden, który stoi im za

plecami. Ci również mają bagnety na ka-

rabinach. Za nimi, regularnem półkolem, wendekom'. A co o tym samym Obozie Na-! aby usuwać wszystko, co — choćby pośred-

rodowo-Radykalnyr piszą te same gazety njo — przyczynia się do oderwania —teraz
„sanacyjne“ dzisiaj”? Nietylko go potępia-! czy w przyszłości — Małopolski Wschod-

Rzeczypospolitej. śęstej tyraljerze, co 5—6 kroków, otaczają

ich inni policjanci. Więźniowie są więc pil-
NA MIEJSCU.ją bezwzględnie jako organizację, ale szar-

pią, nie przebierając w środkach, cześć je-

$0 przywódców. Niezwykła to zmiana —

w trzy miesiące. i

Prasa „sanacyjna“ zawiodła się w

swych nadziejach. Mimo powstania Obozu

Narodowo-Radykainego, narodowy: ruch

młodych rozwijał się coraz bardziej pod

sztandarami Stronnictwa Narodowego, więc

prasa „sanacyjna“ skończyła szybko ze

swemi afektami dl1 „radykalnej irondy en-

deckiej', zamieniając je w uczucia i wyra-

zy zgorszeniai p.iępienia. W trzy mie-'

siące"'...

„2 uśmieszkiem*,
„ilustrowany Kurjer Codzienny

zamieszcza roziwowę swego wspoi-

pracownika z wojewodą poleskim p.
Aostkiem  bieinackim, Fodajemy

tiragment rozmowy, dotyczący ,„0bo-

zu“ w Berezie Isartuskiej.

il KC. pisze:
„We środę przed hoielem Ritz w Bia-

iymstoku zatrzymejo się auto z numerem

rejestracyjnym woj, polskiego oraz urzędo-

wą biało-czerwoną chorągiewką.

Jak się okazalo, był to samochód wo-

iewody poleskiego p. pik. Kostek-Biernac-

kiego, kióry w przejeździe przez Biały-

stok wstąpił do restauracji, celem spoży-

cia obiadu.

Na pytanie dotyczące szczegółów o

obozie izolacyjnym w Berezie Kartuskiej,

p. woj. Kostek-Biernacki odpowiedział:

— Sprawa obozu nie jest sprawą ja-

kiejkolwiek sensacji dziennikarskiej. To

nie jest cyrk, do którego można podcho-

dzić z tą niezdrową, żądną sensacji cieka-

wością i dlatego, jak już pan wie, wydałem

cały szereg zarządzeń, regulujących sprawy,

dotyczące miejsca odosobnienia w Berezie

Kartuskiej. :

— Jest mi

nikarze chcieliby

wiadome, koledzy dzien-

jednak dostać się na

miejsce z obowiązku dziennikarskiego.

Przy życzliwem ustosunkowaniu się pana
wojewody jest to chyba możliwe?

— Nie radzę — odpowiada z uśmie- |

szkiem pan wojewoda. Ja takiego zezwo-

«kobowtórj»  Miamówiczów.
Ponieważ entuzjazm z racji przy*

lotu Adamowiczów jest olbrzymi,
przeto publiczność na dźwięk słowa
„Adamowicze”* spontanicznie rusza
na ich spotkanie, wiwatując i podej-
mując ich serdecznie. Z okoliczno-
ści tej postanowili skorzystać spry-
uiarze, którzy, choć bohaterowie na-

si przebywają dotychczas w stolicy
i wyruszają na podbój prowincji do-
piero jutro, urządzili przybycie Ada-
mowiczów w Łodzi i w Częstocho-
wie, Dobrodus?i:9 publiczność pol-
ska zorjentowuła się dopiero po-
niewczasie, gdy dwaj spryciarze, u-

dający Adamowiczów: i ich adheren-
ci zniknęli w tłumie, nie omieszkując

przediem zarządzić doraźnej skład-
iki na kupno samolotu „City of War-
saw”, które to składki oczywiście
powędrowały do kieszeni spryciarzy.

A gdy dowiedziano się o tem w
Warszawie, natychmiast wydane zo-
stało zarządzenie, by owych fikcyj-
mych Adamowiczów przychwycić i
urządzić im owację na jaką zasługu-

ją, to znaczy zamknąć w areszcie,

AS]

rzenia pokoju uropy, ale wręcz

. tych zadań nie jest zdolny obóz, którego

 

niej od Polski. I na odwrót, ma czynić

wszystko, co wiąże te ziemie z Polską.

Nie trzeba się łudzić, Do wykonania

tych zadań zdolne jest tylko państwo naro-

dowe — państwo które jest zorganizowa-

nym narodem. Państwo, w którego imieniu

występuje tylko policjant czy sekwestrator

—nie mam tu chęci w najmniejszym stopniu

uchybić tym pożytecznym służbom państwo

Dojeżdżamy do miejsca. Stacja „Bereza

Kartuska”, oddalona jest od miasta o klm.

i właściwie nazywa się „Błudeń”, Kilka nę-

dznych, poleskich chatek.

Policjanci wyprowadzają transport z
wagonu. Jeden z konwojujących  „oczysz-

cza” peron z publiczności, reszta otacza 11

więźniów zwartym pierścieniem.

Bagnety na karabinach, skupione twa-
wym — OE rozwiązać wielkich Zar| rze, widać, że policjanci gotowi są użyć
dań, wymagających napięcia całej enerji na-| Leon; w razie choćby najmniejszego „podej-
rodowej. 1zanego ruchu“,

Nie trzeba si; łudzić. Do wykonania Siadam na -hłopski wózek i jadę do

Berezy. Po drodze mijam więźniów. Teraz
dopiero mogę im się lepiej przyjrzeć,

Wszyscy są brudni, nieogoleni, ale hardo

patrzą przed siebie. Jeden ma na głowie
czapkę studencką, a w klapie marynarki

; „mieczyk“, znak O. N. R-u, Widocznie za-

pomniano mu go zdjąć.

przedstawiciel deklaruje walkę z nacjona

lizmem polskim, składając przez to dowód |

rajzupełniejszej ignorancji tego, co się dziś

w świecie dzieje.

Obóz narodowy musi zatem przyśpie-
szyć kroku, bo tylko obóz narodowy może

rozwiązać problemy kresowe, a zwłaszcza| Między eksporiowanymi jtdwóch li>

problem ukraiński. Sanacyjny obóz jest do dzi starszych, mniej więcej około czter-

tego organicznie niezdolny, a samej siebie  gziestki. Wyślądają na ukraińskich chło:

zmienić sanacja chyba nie potraii, "pów. Jest również trzech żydów. Reszta—
Są Polacy, kterzy marzą o jakichś go ludzie młodzi, _ dwudziestokilkuletni.

 
nowani przez podwójny kordor.

Z obu stron szosy stoją policjanci na
koniach.

! NIE GAPIĆ SIĘ!
Gdy wózek, na którym jechałem,

zrównał się z grupą więźniów, jeden z po-
licjantów podskoczył ku mnie, wołając:

| — Prędzej przejeżdżać, nie gapić sięl

Woźnica podciął konia, dojeżdżamy do
miasta,

ZA DRUTAMI KOLCZASTEMI.

Jadąc szosą prużańską od strony mia-

sta, widać tuż przed miastem biały parkan
wysokości około 4-ch metrów, Parkan za-
kończony „jest w górę dwiema kondygnac-
jami drutu kolczas:ego. Parkan oddzielony
jest od drogi linją drutu; w  „korytarzu”,
między parkanami i drutem przechadzają

Jak jest w Rerezie Kartuskiej.
SZCZĘŚCIE DZIENNIKARZOM

SPRZYJA.
Woźnica, który wiózł mnie od stacji,

nie chciał jechać drogą, wiodącą obok
irontowej bramy obozu. Bał się,  Powie-
dział, że zawiezie mnie boczną drogą, obok
cmentarza. Ale okoliczności sprzyjały mi i
tuż za stacją zatrzymał nas jakiś rzeźnik,
wręczając memu woźnicy kosz z mięsem,
przeznaczonem dla policjantów,
— Musicie to zaraz zawieść do obozu,

bo tam czekają — powiedział.
Chcąc — niechcąc, musiał chłopek je-

chać obok głównej bramy i dostarezyć kosz
policjantom. Skorzystałem więc z okazji i
podjechałem pod sam obóz.

PRZED BRAMĄ OBOZU.

Przy bramie pracowała druga partja
więźniów. Wózek stanął obok nich.

Ponieważ żaden z policjantów nie

chciał zejść z posterunku i zanieść kosza

do środka obozu, więc biedny chiopek mu-

siał zrobić to sam. Zniknął za parkanem

na jakies 10 minut, ja zaś przez ten czas

mogłem znów przyjrzeć się, jak wyglądają

owi „burzyciele porządku publicznego i

bezpieczeństwa”.

Tu, tak samo, jak na szosie, praca od-

bywa się pod silną eskortą policji. Jest
niemal tylu policjantów, co więźniów, jedni

trzymają karabiny z bagnetami przy nodze,
inni — na pasie na ramieniu.

,

WARUNKI PRACY.

Więźniowie kopali rów i wydobytą zie-
mią umacniali od aołu parkan. Każdy miai

w ręku łopatę wyjątkowo dużych rozmia-

rów, tak, jakby specjalnie chciano zmęczyć

ich pracą. fo też nie było ani jednego z

pośród 50—60 „izclowanych*, któryby nie

pracował z wysiikiem. Nawet silni i przy-

zwyczajeni do ciężkiej pracy fizycznej

chiopi ukraińscy uginali się pod ciężarem

wydobywanej ziemi. Inni zaś, z wyglądu

„inteligenci*, wątli i pozbawieni muskułów

oraz chuderlawi żydzi, mieli plecy zupełnie
<lane potem.

Nie dano im ubrań więziennych, ani

drelichów wojskowych. Każdy pracował

bez koszuli, w samych spodniach i w ja-

(Fichś trepach na bosych nogach, niekiedy
zupełnie boso.

Obok ukraińskiego chłopa pracuje zna-

ny mi z Warszawy członek O. N. R-u, o-

cierając się ramieniem o żyda. Wszyscy

mają zmęczone, wymizerowane twarze, „się policjanci z karabinami, na których o-
„ sadzone są bagnety, |

Za tym parkanem mieści się obóz izo-'
lacyjny, zwany urzędowo „Miejscem Od-'
osobnienia“, '

tylko od czasu do czasu rzucają wymowne

spojrzenia na pilnujących ich policjantów.

Gdy wózek na którym jechałem, za-
trzymał się przy bramie, kilka łopat opuści-

ło się i „robotnicy* zaczęli mi się przyglą-

dać, Policjanci natychmiast zbiegli się doukraińskich Wernyhorach, o mitycz-. С > а AZ s :| aydindzė kozakach! zaleskóijo, S i iii iis ioa a sr
Czajkowskiego _ Robota ich winna
Lyć zaniechana, „Ukraińcy” przema
wiają językiem twardym. Oto, co! Kiedy zamordowany został śp.
mówią: „Narody dążą i dążyć będą min. Pieracki, vrganizacje sanacyjne:
do bezustannego wzrostu za cenę!|egjon Młodych”, P, O. W., Strze-
poniewolenia inaych narodów” (Lwo. jec i inne zmobi:izowały się i demon-
wskie „Wisty”) Naród polski musi strowały na ulicy przeciw Stronnic-
wcześniej zapobiec tragedji, któraby.twu Narodowemu. Dokonano wtedy
mogła przyjść: |napadów na „Gazetę Warsz.“, „A.

Objektywnie rzecz biorąc, dzisiejszy. B C* ; „Kurjer Warsz.'. Obecnie

stan rzeczy cechuje wielka dynamika zda-. pzywu odbywa się bicie szyb. Kato-
rzeń. Jeżeli tak dalej pójdzie, doczekamy , wicka „Polonia'* uisze:

się jeszcze jednego buntu kozackiego —| Pisma, stojące blisko Stronnictwa Na-
może przy pomocy niemieckiej. rodowego, donoszą, że w tych dniach nie-

A wtedy kraj ten zostaniezrujnowany |znani sprawcy dokonali w Warszawie na-
jeszcze gorzej, niż Ukraina za czasów|padu na lokal Legjonu Młodych i zdemo-
Chmielnickiego. Ogniem i mieczem będą : |owali zupełnie tego urządzenia. W dzień
musieli zniszczyć Polacy wszelkie gniazda: eagicznej Śmierci śp. Pierackiego, Legjon
separatyzmu, wszystko to, co buduje ię Młodych zdemolował tak samo lokal rady-
dzisiaj przy tolerarcji, albo i pomocy pol-
skiej. A za jaką cenę się to stanie, lepiej

o tem nie mówić! | pułkownikowskiej „Gazecie Polskiej”, Na-
| zajutrz pismo sanacyjne doniosły, że nie-

° „A / znani sprawcy wybili szyby w organach,
Wiadomości a> do Strcnnictwa Narodowego, w

2 (Gazecie Warszawskiej”, w „ABC”, orazw , ,

telegraficzne. Wam sklepie skład. obić Franaszka, O Fra-,* Minster opieki społecznej powo-
łał na przewodniczącego nadzwy-
czajnej komisji rozjemczej dla za-
łatwienia zatargów w przemyśle Bu

za = Warszawie at ne, możnaby się serdecznie uśmiać z tych...
głównegoinspektora PLZ? = 2 nieznanych sprawców, + Cala Polska wie,

jiskład komisį: wchodzą prz bar „ gdzie ich naležy +zukač. Organizacja rady-

wicieleministra Spaм aSAY kalnych młodych narodowców zóstała roz-

strasprawiedliwości SE ; &}ЧЩ/СУ. wiązana, a pismo ich „Sztafeta“, zostało

>ZE" gary zakazane, zaś przywódców młodych rady-
ec na ‹
"W A oddziale pa |

wickiej firm, iesche' wykryto »

a Naja okolo 21 300200 Lnycigsimo || naladawych

Dyrektor oeddziału Preis zbiegł za: w Ostrorogu.

granicę. Aresztowano urzędnika tej W ubiegłą ni:dzielę odbyły się

firmy Dybowskiego, który miał po-|wybory do Rady miejskiej w powie-
cie szamotulskim. Do wyborów sta:
nęły 3 listy: „sanacyjna” Nr. 1, Obo-
zu Narodowego Nr. 2 i druga lista

magać Preissowi w nadużyciach.
Sledztwo w toku.

narodowa Nr. 3. „Sanacja” poniosła
porażkę.

ZAGRANICZNE.
** Słynna Marta Hanau skazana

Na 658 uprawnionych do głoso-
wania złożono głosów 564, frekwen-

została przez sąd apelacyjny w Pa-

cja więc wynosiła 85 proc. Lista 1

ryżu na 3 latą więzienia i 5.000 fran-

uzys*ała 162 głosy, iista Nr. 2—257

ków grzywny. i
** Z Kowna donoszą: Były mini-

giosy i lista Nr. 3—150 głosów.
Podział mandatów jest następu

naszku pisano sv$o cząsu, że dał więk-

szą sumę pienięd.y na wydawanie organu

radykalnych narocowców „Sztafeta”,

Gdyby sprawy ie nie były tak powaž-

 

 odwrotnie Z.S.R.R. staje się najgor-
liwszym zwolennikiem zabezpiecze-
nia pokoju. W tym stanie rzeczy
przedłużenie wału bezpieczeństwa
w Rosję najzupełniej wynika z nowej
rzeczywistości politycznej w Euro-
ie

się obecnie t. zw. wschodnie Locar-
no, dla Polski korzystne, bo zgodne
z naszem głównem dążeniem do istot
nych i skuteczt:ych rękojmi bezpie-

Na takich to podstawach buduje |stwach bałtyckich. Palovini przyjęty

ster spraw zagr. Zaunius mianowany

„został członkiem rady RE Do
zakresu jego dz'ałalności będzie na- i !

i L ący: listy narodowe uzyskały łącz
a na | Sód. nie 9 mandatów, „sanacja” 3.

stwami zagranicznemi, Roo
** Z Kowna donoszą: Przybył tu Najwięcej uporczywe

członek parlamentu włoskiego Palo- zaparcie
vini, który odrywa podróż po pań- leczą szybko roślinne PIGUŁKI

KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50

Do nabycia we wszystk. aptekach,

był przez. prezydentą Smetonę.
**W. Japonj: w jednej wiosce, po-

łożonej u stóp góry w:prefekturze |
Iszikawa, wskutek obecnej powodzi,
zginęło 46 mieszkańców na ogólną

 

  czeństwa. Stanisław Stroński.

 

 iiczbę 50. 24791/10/P.Z,A./1/34/25,

Wybijanie okien i demelowanie lekalów.
kałów narodowych zesłano do obozu izo- |
lacyjnego w Berezie Kartuskiej.

Jesteśmy przeciwnikami obozów waż
cyjnych ze względów zasadniczych i prak-
tycznych. Nie są one skutecznym środkiem
dla leczenia chorćb socjalnych, przeciwnie,
ostateczny ich eiekt będzie raczej szkodli-
wy dla naszego życia politycznego, a nawet
i dla interesów Państwa, Ale każdy bez-

„stronny człowiek musi, zadać sobie pyta-|
„nie, dlaczego nie znajdzie się nikt, coby
, poskromnił bojowego ducha Legjonu Mło-
, dych i podobnych organizacyj bojowych
, sanacyjnych? Przecież w życiu państwo-
„wem niedopuszczalna jest zasada: „Ši duo
žaciunt idem, non est idemi“, (Jeżeli dwóch
robi to samo, to nie jest to samo), !

į kalnych narodowcėw. Oprėcz tego w tych,———————
dniach nieznani «prawcy wybili szyby w) _. Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zbyteczne

|używanie zagranicznych wód mineralnychi soli ORA Ss — Lepsze mamw krajul WODA GÓRZKA MÓRSZYŃSKAi NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA sąniezastąpionym lekiem w schorzeniach żo-
ladka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości.Dc nabycia w aptekach i składachaptecz-|
rych. 5441—11ČinS a

P. Polakiewicz
wycofał skergę.

Sąd obywatelski w składzie gen.
Orlicz-Dreszer, jako przewodniczą-
cy oraz członkowie wiceprez, Po-
chowksi, pułk. Zawadzki, major Ci-
sak i sędzia Olbromski umorzył spra
wę z oskarżenia posła Polakiewicza
przeciwko redzlktorowi „Wiejskiej
Drużyny', W piśmie tem w kwietniu
ukazał się artykuł p, Brożkówny o
metodach wycł-owawczych w orga-
nizacjach „młodzieży ludowej", któ-
„rym patronuie 7. Polakiewicz. Autor
ka artykułu bardzo ostro zaatako-
wała Związek Młodzieży Ludowej
nazywając go „organizacją, która
żadnego własn::$0 programu nie po-
siada, a której ideologja zaczyna się
i kończy na oscbie posła Polakiewi-
cza”. W dalszym ciągu artykuł mó-
wił o konieczności przeciwdziałania
deprawowańiu młodzieży przez Zwią
zek. Przewodniczący Związku poseł
Polakiewicz oraz wiceprezes Tomasz
Bernas poczuli się dotknięci artyku-
łem i pociągnę!i autorkę i r. ra
„Wiejskiej Drużyny” do odpowie-
dzialności, W trakcie przewodu są-
du poseł Polakiewicz wycofał się ze
skargą, wobec czego sąd uznał, że
poseł Polakiewicz i p, Bernas uchylili
się od oczyszczenia się z postawio-!
nych im zarzutów,

Jest to epizvd z walki dwóch sa-
nacyjnych: organizacji młodzieży: „lu!
dowej” (p. Polakiewicza). i „kół mło-'
dzieży wiejskiej”, !

  

w ziemię...

„Przez cały czas, jaki upłynął do powro-
tu woźnicy, praca odbywała się rytmicznie,
bez żadnych przerw i odpoczynków,

Jak długo trwa praca w ciągu dnia?—

Nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że par-
tja, którą rano spotkałem przy robocie na
tzosie, pracowała jeszcze 6 godzinie 7-ej

wieczorem. A więc 8-godzinny dzień pracy
nie jest przestrzegewy na robotach, odbywa-
jących się pod auspicjami p. Kostka-Bier-
nackiego.

Z innego miejsca udało mi się zajrzeć
poza parkan, otaczający obóz. Tam też
pracują więźniowie plantując ziemię, no-

sząc wodę, kopiąc jakieś rowy i wały. Za
każdym stoi lub chodzi policjant.

" DOZORCY.
"Oddziały policyjne, wyznaczone do pil-

nowania „izolowanych* są specjalnie do-
brane. Wszyscy policjanci mają na na-
ramiennikach litery „K. G.“, oznaczające,

że podlegają oni Komendzie Głównej w
Warszawie. Miejscowi policjanci są odsu-

nięci od „pracy” pilnowania więźniów.

 

Brat Weissówny
w Obozie.

Wczoraj z Pabjanic wywieziony  zo-
stał do obozu w Berezie Kartuskiej p,
Ludomir Weiss.

Jak się okazuje, jest to brat słynnej
rekordzistki światowej w dysku, Jadwigi
Weissówny, członkini „Sokoła* w Pabja-
nicach.

°

Zastepcy
„Izolowanych“ adwokatów.
Warszawska Rada Adwokacka

wyznaczyła już zastępców adwoka-
tom, którzy odstawieni zostali do
obozu izolacyjnego w Berezie Kar-
tuskiej. Zastępcą adw, Jodziewicza,
na czas odosobnienia w obozie wy-
znaczony został adw. A. Kornecki,
zaś adw. Rosntana — adw. E. Ge-
pner. ,

Zasłużeni obywatele,
„Pod powyższym tytułem za-

mieszcza  „Robotnik* następującą
wzmiankę,

Agencja „Precs” pod tytułem „Podzię-
kowanie wojewody poleskiego"* zamieszcza
następującą notatkę:

„Wojewoda poleski wyraził podzięko-
wanie urzędnikom wojewódzkim, inż. Vo-
glowi i p. Baumannowi, za przeprowadzenie
prac technicznych, związanych z urządze=
niem obozu izolacyjnego w Berezie Kar-
tuskiej”.

Prawdopodobnie wymienieni panowie
dostaną order i... przejdą do „elity”,
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KRONIKA.
Sewiecka misja handlowa w Wilnie. |

Sprawa założenia w Wilnie towarów z tych województw. Nieza-
przedstawicielstwą misji handlowej leżnie od tego :ynek sowiecki inte-
sowieckiej znowu stała się aktualna | 1esuje się sprawą wyrobów rze-
Centralne władze sowieckie chcą mieślniczych, przedewszystkiem
mieć swego przedstawiciela handlo-' wyrobów szewskich.
we$o na tereni« województw p6l-' Jak wiadomo obuwie wileńskie w
nocno . wschodnich z siedzibą w okresie 1911 — 1914 miało wielki
Wilnie, gdyż w najbliższym czasie zbyt w Rosji centralnej.
mają nastąpić większe zamówienia!

Handel z Rosją.
W składach sowieckiej misji

handlowej w Stołpcach nagromadzo-
no mnóstwo towarów pochodzenia
polskiego, Transporty towarów odej-
dą niebawem do Z. 5. R. R. Również
w tychże składach magazynowane
są towary sowieckie, jak większe
transporty ryb i kawioru, które na-
stępnie przeznaczone są dla wielu

16 tys. świń dla Sowietów.
Sowieckie _ przedstawicielstwo wschodnich zakupionych ma być

handlowe w Warszawie prowadzi około 10 tys. świń,
obecnie pertraktacje z wytwórniami ' W związku : tem w najbliższym
bekonów w sprawie nabycia więk-' czasie przybędzie tu delegacja so-
szego transportu bitych świń dla wieckiej misji handlowej celem po-

2

miast polskich. a między innemį i
Wiilna. :

W najbližszym czasie w Wilnie i
innych miastach polskich ma się u-
kazać wino sowieckie po niskich
cenach. Również w r. b. na rynkach!
krajowych będzie wprowadzone wi-|
nogrona sowieckie,

 

Z. S R R. j czynienia przygotowań dla zakupów.
W. województwach  północno-

DYŻURY APTEK. | HANDEL I PRZEMYSŁ

Dziś w mocy dyżurują następujac« — Wileński: rękawiczki cieszą
w OU! się wzrastającem powodzeniem. Eks.
= ce nałznkij Boas porterzy rękawiczek wileńskichw

kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza — ostatnich czasach otrzymali masowe
Nr. 2 (telef. 16 31,, Erumkina — ul. Nie- zamówienia na dostarczenie więk
miecka Nr. 23 ltelef. 3-29) i Rostkowskie- szych partyj rękawiczek do Rumunji,

Anglji i Czechosłowacji. Niezależnie
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
śo — al. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

|od tego rękawiczkami wileńskiemikie :2 przedmieściach. prócz Śnipiszek.

|żywo ' zainteresowały się rynki

& '““,“”„‚ЗЁЭЗ-С‘„':&ЁЕЁ…Ё.райзш jskandynawkich, - gdzie
N.-Wilejce. W dniu dzisiejszym J. PE ana,KO

E. ks. Arcybiskup - Matropelita R. dożoci” szą partję rękawiczek

ki izytacji pa-! “ .Jałbrzykowski dokona wizytacji pa Obroty ręlkawiczników  wileń:
sterskiej parafji nowo-wilejskiej. .

skich w pierwszej połowie br. byłyW związku z tem wczoraj wznie

siono bramę triumfalną, przy której

władze i społeczeństwo powitają

Arcypasterza. Nadte kościół i ota-

cžający go parkan ubrano zielenią

znacznie mniejsze, niż obroty lat

poprzednich a to z pwodu konku-
rencji fabryk :iemieckich i francu-
skich oraz wysokiego cła.

- z granic

 

i przystrojono 7koje dy trzy >

barwach papieskich i narodowych.

k и 7 MIASTA.

— Na AntoLolu šwiatlo zgaśnie.
Wydział Elektryczny Zarządu m.

Wilna niniejszem powiadami pp.

Abonentów: „Ze względu na roboty

elektryczne związane z wprowadze-

miem kabli wysokiego napięcia do

nowoutworzonej ”stacji "Transfor-

miatorowej na Antokolu w całej tej

dzielnicy dnia 19 bm. czyli we

czwartek prąd zmienny wyłączony

będzie od godziny 7 rano do godz.
7 wieczór”,
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsze zjazdy organiza-

cyj Akcji Katolickiej. Dziś odbędą
się w naszem mieście zjazdy orga
nizacyj Akcji Katolickiej w celu po-
czynienia pewnych poprawek sta-
tutowych. 4
W kolejności pierwszy będzie

obradować zjazd Stowarzyszeń Mło-
dzieży -Poltkiej,, drugi Katolickich
Stowarżyszeń Polek i wreszcie trze-
<i Katolickich Stowarzyszeń Męż-
czyzn.

 

Podziękowanie. 
— Materjały pochodzenia wo-,

jennego- Ukazało się ogłoszenie
podpisane przez p. wojewodę wileń-

skiego z dnia 11.VII rb.. przypomi-

nające, že wszelkie matėrjaly pocho-

dzenia wojennego stanowią zawsze,

własność skarbu: państwa, Materja-
ły te nie mogą być przez nikogo nie-.

uprawnionego  przywłaszczane i
zbywane.

Z ogłoszenia tego wynika, iż p.

wojewoda udzielił koncesji na zbiór
ikę materjałów powojennych w po:

staci drutu kolczastego, gładkiego

szym, belek żelaznych itp. firmie
prywatnej, której agenci posiadają
zaświadczenia potwierdzone przez:
(Urząd Wojewódzki Wileński. !

— О 15 żebraków mniej. Zatrzy-|

mano 15 żebraków, pochodzących z,
. wileńsko-trockiego, a wśród

nich żebraka z Litwy. Zatrzymani |

żebracy zostali wczoraj wysiedleni |
miasta do swych miejscza- |

(alolny tgiód holdni(znj
„„ łonie przyrody, odwiecz-

nej, najpierwszej matki, którą może

nieświadomie, może beżwiednie kó-

chamy. do której w chwilach zwąt-

pienia garniemy się, jak dzieci“...

Stanislaw Zakorowski,

Przy zbiegu ulic Zawalnej.i M.
Pohulanki, w otoczonym: starym mu-
rem domu miejskim, mieści się|
Szkolna Pracownia Przyrodnicza,
której składową część poza gabine-
tami fizycznym i chemicznym, zwie-
rzyniec i ogródek botaniczny—stano
wią. Zaledwie lat kilka istnienia
swego liczy ta pożyteczna i piękna
placówka naukowa, a jednak war-
tościowym dorobkiem już dzisiaj mo
że się wylegitymować, Rozwój swói
pracownia zawdzięcza głównie
przedewszystkiem .niezmordowane:
energji i całkowitemu oddaniu sie
pracy organizacyjnej p. Aleksandra

i

Niniejszem wyrażam serdeczne
synowskie podziękowanie J. E. Ks.
Arcybiskupowi - Metropolicie  wi-
leńskiemu Romvaldowi Jałbrzykkow-

DZIENNIK MICE

— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Popołudniówka, Dziś o 4-ej

sztuka współczesna w 3-ch aktach N. Druc-

niej pt. „Zamknięte drzwi* — w roli głów-

mej — Z. Barwińska, artystka Teatru Ka-

towickiego. Ceny propagandowe.
O godz. 8 m. 4 komedja Verneuil'a pt.

„Musisz się ze mną ożenić” z udziałem ar-'

tystów Teatru Katowickiego — Z. Barwiń-
skiej i J. Wasilewskiego. '

— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś o

godz. 4 pp. po cenach zniżonych operetka

Lehara „Paganini“ z udziałem J. Kalczyc-

Teatr i muzyka |

I
|

i kiej i R. Petera w rolach głównych. Ceny

zniżone.

— Występ Hanki Ordonówny w „Lut-

ni”, Dziś o godz. 3 m. 30 wystąpi interpre-

torka piosenek Hanka Ordonówna. Ceny

' obniżone.
— „Katia-tancerka”, Najbliższą pre-

"mjerą melodyjna operetka Gilberta „Katia

tancerka”, którą wprowadza na scenę re-

żyser K. Wyrwicz-Wichrowski. W. rolach

głównych wystąpią J. Kulczycka i R. Pe-

ter w otoczeniu nujwybitniejszych sił arty-

stycznych.

Polskie Radjo Wiino.
Niedziela, dnia 15-go lipca 1934 r..

8.30: Pieśń. Muzyka. Uimnastyka. Dz
poranny. Chwiłka Fań domu. Muzyka, 10.00:
Nabożeństwo. 11.57: Czas. Hejnał. Kom.

met. 12.10: Poranek muzyczny. 15,00: „ł'ięk-

na przyroda w muzyce” pog. 13.10: Muzyka
lekka. 13,45: „Włochy — kraina słońca, mo-
rza i gór” odcz. 14.00: Ludowe pieśni kara-
imskie. 14.20: Koncert. 15.00: Kolnictwo w
Sowietach — pog. 15.15: Audycja dla wszyst
kich. 16.15: Muzyka z płyt. 17.05: Pogadan-
ka Straży Ogniowey. 17.10: Koncert solistów.
18.00: „Choroby i szkodniki roślin w mie-
siącach letnich” pog. 18.15: Jazzowa muzy-
ka. 18.45: O życiu literackim Krakowa —
ielj. 19.00: Audycja wesoła. 19.15: Muzyka
„ekka. Myśli wybrane, 20.02: Feljeton aktu-
alny. 20.12: Koncert popularny. Dzien. wie-
czorny. Trąbka i capstrzyk z Gdyni. 21.02:
Audycja wesoła. 22.02: „[a sama melodja“
felj. Wiadomości sportowe z Rozgłośni 22,30
Godzina życzeń. W przerwie kom. met.

 

Poniedziałek, dnia 16-go lipca 1934 r.
6.30: Pieśń. Muzyka, Gimnastyka. Dz

poranny. Chwilka Pań domu. Rozmaitości.
Kom. met. 12.00:Hcjnał, Kom, met. Prz
prasy. 12.10: Muzyka lekka z Ciechocinka.'
Dzien. południowy. 13.05: Muzyka dawna
(płyty). Wiadomości eksportowe. Giełda
rolnicza. 16.00: Koncert. 17.00: Program dla
dzieci, 17.15: Rec. skrzypcowy. 17,40: Rec.
śpiewaczy, 18.00: „Kobieta na Węgrzech”
pog. 18.15: Koncert kameralny. 18.45: Po-
gadanka Br. Winawera. 19.15: Audycja żoł-
nierska. 19.40:Doucet na płytach. Wiado-
mości sportowe. Wil. kom. sportowy. Myśli
wybrane. 20.02: „Bądźmy młodzi” — felj.
20.12: Muzyka lenka, Dzien. wieczorny.
Trąbka i capstrzyk z Gdyni. Codz. odc. pow.
21.12: Koncert popularny. 22.00: „W walce
ze szkodliwym mitem o poecie”. 22.25: Mu-
zyka taneczna, Kom. met.

Z ZA KOTAK STUDJO
Poemat miłości i śmierci.

Rok 1865—rok, w którym po raz
pierwszy wystawiono „Tristana i Izoldę“
Ryszarda Wagnera stanowi w historji opery:
prawdziwy przełom.  „Tristan”
nową fazę w dziejach dramatu myzycznego
i sięgnął swemi wpływami daleko poza gra-
nice muzyki scenicznej, jako też poza cza-
sowe granice 19 w. Żadna z oper Wagne-
ra nie wywarła tak decydującego wpływu,
nie wskazała tak wyraźnie dalszej drogi
rozwojowi muzycznemu, nie rozszerzyła w
tym stopniu możliwości muzycznych, jak
właśnie „Tristan Opery poprzedzające
„Tristana“ jak ,Tanhauser“, „Holender“,
„Lohengrin“ złączone były jeszcze silnie z
tradycjami wielkiej opery francuskiej oraz
z formami starych romantyków niemieckich

  skiemu za zaszczycenie swąobecno- |
scią obchodu mego jubileusza 50-le-,
cia kapłaństwa I

Jednocześnie za okazanie mi ser
decznej przyjaźni w dniu mojego ju-
bileuszu składam 'Przewielebnym|
„Księżom mojego dekanatu i Przyja-
ciołom, Wielce Szanownemu Komi-
tetowi Obchodu z P. Gen. Lucja-
nem Żeligowskim na czele, Paniom i
Panom z Ziemiańswa, parafji i orga-
nizacjom, oraz wszystkim, którzy z;
serdecznej życzliwości przyczynili
się do uświe!nienia tego dnia, a
również ufundowali bibljotekę  pa-,
rałjalną mojeśv imienia — z głębi,
serca Bóg zapłać

Ks. Paweł Szepecki
` dziekan Turgielski-jubilat.

|wieku.

Późniejsze zaś utwory Wagnera: tetralogja
„Pieršcienia“, „Špiewakėw“ i  „Parsifala'
nie miały w sobie tych elementów, które
stały się tak ważne dla dalszego rozwoju
muzyki. Nowe możliwości które Wagner w
„Tristanie* stworzył, polegają w pierwszej
linji na niezwykle śmiałem użyciu dysso-
nansu, który stał się środkiem specjalnego
wyrazu, specjalnej ekspresji muzycznej.

agner rozluźnił tu dotychczasową zawar:
tość funkcyj harmonicznych, co w dalekiej
konsekwencji — w. łączności z innemi
wpływami — doprowadziło do zupełnie od-
rębnego, nowego stylu muzycznego 20

Porninąwszy to reformatorskie znacze-
mie naležy „Tristan“ do najpiękniejszych
dzieł Wagnerowskich. Jestto jeden wielki
hymn miłości, jakby msza miłości i śmierci.
Miłość, która w życiu Wagnera ogromną o-
degrała rolę, znalazła tu swój najsubtel-

 

 

opisu, z wielkim nakładem pietyzmu niu i zachodzie Eolski tworzący, wiąz
przyrodniczego, prowadzonego ©-
gródka botanicznego. Ogródek .ów
wraz ze zwierzyńcem zajmuje prze-
strzeń nieprzekraczającą *« ha. po-|
sesji, oddanej do dyspozycji dyrek-
tora pracowni, — która to okolicz-
ność w znacznej mierze paraliżować
musi wszelkie usiłowania w kierun-
ku. postawienią działu botanicznego
pracowni na należytym poziomie,

Na wstępie rzuca się w oczy
wielkie skupienie na tak niedużej
wzślędnie powierzchni drzew, krze-
wów i zięlska rozmaitego, ma się
słudzenie  bezładnej,  chaotycznej
$matwaniny roślinnej, odbiera się,
wrażenie bezpianowej jakiejś, ka-|
pryśnej kombinacji roślinnej. | Tak.
jednak nie jest, wszystko tu bowiem |
na rodzaje i gatunki podzielono, w
zespoły ujęto, każdemu osobnikowi!
odpowiednie miejsce w odpowied-
niem wyznaczono ugrupowaniu.

Z pośród drzew liściastych e)
teresowanie budzą niespotykane w

 

 Dmochowskiego obecnego jej kie-
rownika i serdecznego opiekuna.

Nie jest zadaniem notatki niniej-| liczyć: lipa drobnolistna, topola pła- "Y:

miejscowych warunkach klimatycz- |
nych okazy, do ktėrych dadzą się za.

| górski płaczący i rzadki w lasach
Wileńszczyzny grab, gdzieniegdzie|

| parki nasze zdebiący.

Nie mniejszą zwraca na siebie u-
wagę i druga nieliczna grupa drzew
egzotycznych, «eprezetowane przez
drobnolistną lipę holenderską, właś-
ciwy górskim okolicom morza Śród-
ziemnego kasztanowiec, mniejsze on

naszego kasztana liście posiadający,

© ciemno - różowym  kwiatostanie,
wreszcie przez pochodzącą z Azji i
Ameryki białą morwę, j

ków służą. Do pięknych tej śrupy,
okazów mogą być włączone: klon
czerwony o różowego koloru łody-
gach, tudzież sercowatolistny klon
tatarski. i :

Z drzew iglastych, poza modrze-
wiem i spotykanym w: Kieleckiem, w

okolicach Kołomyi i w borach Tu-
cholskich cisem na odnotowanie za- |

sługują: świerk niebieski Hudsona,|
w modrawo-sine szpilki przystrojo-

siwo-zielona jodła syberyjska,

szej zobrazowanie całokształtudzia- | cząca, klon jaworowy o drobnych|wysokogórska limba o srebrzystej,

łalności Pracowni Przyrodniczej, ja- , zwierzchu zielonych, od spodu bia-| długo niepękającej, korze, w Polsce

ko pomocniczego aparatu dydak-.ławych, liściach, jesion płaczący o |ylko'w Karpatach występująca, no i
tycznego w odniesieniu do s
powszechnych i średnich: piszącemu ziach. Grupę tę uzupełniają, buk o-| wraz: z jej odmianą . żywotnikiem
te słowa chodzi o podanie krótkiego krągłolistny, cieniste lasy na połud-' złocistym, Au kinui1

NSKI

Ewangeliczny romantyzm
w polityee.

III
(Dokończenie).

Przenosząc swoje pojmowanie nak ocalił ltalję od bolszewizmui
wolności, rzekoiao wysnute z historji; przytarł rogów kanalji

sząc je na pole polityczne, prof. Cy: jiraktować jego ekscesy autoryta-
wiński zarzuca Dmowskiemu tolero-, tywne, Godzi się też i ucierpieć coś

sk pa faszyzmu” *: eco PoE welności zał byle

słowach: „Przeciwnicy. jego (Musso-| kanalja poszła za kraty. Zwłaszcza

: Z 2 „Ą Z dziś kiedy ona zagroziła światu prze

"wolności, bo w języku masońskiego.wrotem.

liberalizmu wolnością nazywa sięnie! Ale nasz profesor ostania kanalję

tylko możność myślenia, wierzenia |: nieprzezwyciężalnemi jakoby trud-
„życia, jak się komu podoba (wolność | nosciamį w rozpoznawaniu jej poza
dodajmy, potęp:ona przez sobór wa- drogą sądową. Rzekomo braknie

Iz pełnaSmerai dla i Z i jesteśmy skazani na sądy
wszelkiej kanalii“ — ajmy zno-|podmiotowe.
wu: wynikająca z owej wolności. | Pytamy zdu:nieni: Jakto? Czyż
Sz. profesor oświadcza na to, że z (nie posiadamy probiesza w etyce
AE złego woli już wat dla <hrześcijańskiej/Z drugie, strony, co

analii, niż poz»awienie jej człowie-| warta instytucja sądowa, jeśli prawo

ka szlachetnego, który umie z śiej | na którem się ona opiera, nie jest
"obić właściwy użytek, i oparte na owej etyce, jak to jest w
PB dodaj to owo? mi. Sowieiach7 Albo jeśli c wych ka-

rację, rą aje św. Paweł ną po- nalji, która pocnwycita wiadźę:

parcie głoszoneżo przez siebie obo-| Mimo to jeduak mamy się wyrzec
wiązku posłuszeństwa władzom sądzenia kanalji i wytwarzania 0
świeckim: „Albowiem przełożeni nie' niej odpowiedniej opini pubiicznej

są na postrach dobremuuczynkowi, albowiem: „Chrześcijanin nie pyta

ale złemu. A chcesz się nie bać urzę czy lepiej tępić innycn, czy samemu

du, czyń, co jestdobrego, abędziesz być tępionym (str. 467 „Przewro-
, miał chwałę od niego”. Przypomina tu'j, ale czy lepiej popelniać zbrod-
kais pa ap wwów że m. czy też być jej oliarą! Bo jest
‚ ie katolicy; ądzący przeciw chrześcijaninem!*

wierze, a jednak zażywający nietyl-, (Więc sz. prolesor rzeczywiście na
"ko miru, ale i <hwały, w obozie ka- równi moralnej stawia zbrodnie i sa-
„tolickim, tak samo wolą swobodę moobronę przeciw zbrodni, Jedno i
choćby i dla kanalji, byle i oni nią drugie dla niego zarówno jest zbrod
mogli cieszyć gwoli wolnemubłą- nią. Wynika to z jego stanowiska

dzeniu. | pseudo-ewangel'ckiego, którego mo-

` A ks — o ta- cą przerzucił Mec przymus całkowi-
ką intencję, odzi się jednak przy cie na stronę lewicy — iewicy w

sposobności zauważyć, że i taka by-| sensie ewangelicznym — jako meto-
wa sprężyna pożądań ultrawolnoś-; dę, jej jedynie właściwą. Nie uznaje

masońskiej.'

įokus Chrystusswych (?), a w wro-| Za tę olbrzymie zasługę nietylko wo

' gie wszelkiemu przymusowi, przeno-| bec ltalji, godzi się wyrozumiałej: .osowanych.

ciowych.
Sz. profesor ma na myśli raczej|

władzę w ręku !udzi autorytetu, któ-
izy w jego imię ograniczają wolność

 

on prawdy, że gdy dwóch czyni to  samo, to nie jest to samo, nawet kie;

dy tych dwóch dzieli przepaść ide-
owa i moralna. Przeciwnie, faszyzm,

ś

Skutki dekretu
walutowego.

W związku z ogłoszonym dekre-
| lem o wierzyte!nościach w walutach
obcych, począwszy od 10 lipca r.b.
obowiązują u nas następujące za-

mienniki obliczeniowe. Stanowią one

podstawę do o*liczenia przy wypła-
cie kuponów i rbligacyj i listów. wy*

Dia papierów wartościowych i
wartości kuponu bieżącego w zło-

| tych w złocie z 1924 r. oraz w walu-
| tach obcych:
100 zł. w zł. z 1924 r = 172.00 zł.
100 tr. francuskich = 35.00 zł.

! 100 fr. szwajcaiskich = 172.00 zł.
|100 guid. gdańskich = 17350 zł

1 funt szteriing = podług prze-

ciętnego kursu tranzakcyjnego w

| czekach na Londyn z dnia tranzakcji.

Dla papierów wartościowych w

walucie dolarowej:
1) dlą 7 proc. poż. stabilizacyjnej

z 1927 r.: 1 do! = 8.90 zł.

4) dla o proc poż. dolaiowej 1919

‚ 1920 гоки огах & proc. listów zastaw

nych dolarowych Low. KŃred. iem-

skiego w Warszawie Serj Z 1924 r,

poręczonych przez skarb państwą 1

dol podiug przeciętnego kursu

tranzakcyjnego wypłaty telegraticz-

nej na Nowy Jork z dnia tranzakji,

ŚJ dlą 7 proc. listów zastawnych

dolarowych [ow. Kred. Ziemskiego

w Warszawie serji z 1928 roku oraz
8 proc. listów zast. dolarowych Tow.

Kred. Ziemskiego w Warszawie serji
z 1924 r. nieporęczonych przez skarb
państwa: 1 dol. = 5,40 zt.

Przywóż samochodów
Jak się dowiaduje „Gazeta Han-

dlowa, sprawa zasadniczych zmian

w ceinej polityce w' dziedzinie przy-
wozu samochodów ma podobno w
najbliższym czasie wkroczyć na re-
alne tory. Mówi się o poniechaniu

stosowania ceł prohibicyjnych na
przywóz samochodów i o wydatnej
ich obniżce, cv umożliwiłoby nor-
malny i swobodny przywcz samo-
chodów z szeregu krajów. Przywóz

z krzywdą dla iudzi uczciwych. Sam|pakujący za kratę komunistów, jest
on w „Dzienniku Wil." ogłosił dobry|taksamo zbrodniczy, jak GPU., pa-
artykuł w przedmiocie katolickiego
posłuszeństwa władzom świeckim i katolik, postępując według zasady

kujące tam ludz: uczciwych. Owszem

rozpoczął '

której jajo-|
wate liscie za pokarm dla jedwabni-|

zdaje sobie sprawę z tego, że ten o-

bowiązek nie jest wcale nieograni-
czony. Że są wypadki, kiedy z ks.

Piotrem z III części „„Dziadów* trze-

ba oświadczyć ,Senatorom'':
| „Kiedy kto władzę cierpi, nie mów

i 1 že jej slucha:

Bóg czasem daie władzę w ręce
złego ducha!

Trudno się atoli obronić przed
myślą, że prof. C., notorycznie błą-
dząc w pojmowaniu wolności, nad
miarę ją rozszerza z krzywdą dla

autorytetu. Świadczy o tem samo 6:
kreślenie przezeń faszyzmu, jako
zbrodni. Tego laszyzmu, który jed-

žiniaLES ik ii DTa i аа—

niejszy, najwyższy wyraz. Muzyka „Trista-
ma' to jedno wielkie napięcie uczucia, to

niezmierzona tęsknota, najgłębsze cierpie-

nie i najupojniejsza ekstaza.
Samą treść, zaczerpniętą średnio-

wiecznego eposu Gottfrieda z Strassburga,

uprosił Wagner w ten sposób, że ograniczył

jaknajbardziej zarowno samą akcję, jak i
ilość osób działających; główną uwagę skie-

rował na samo uczucie miłości, na najsub-

telniejsze wewnętrzne przeżycia.
Przepiękny ten poemat o miłości i

śmierci, nadaje radjostacja Warszawska na
wszystkie rozgłośnie w dn. 17-tym lipca, tj.
we wtorek o godz. 20.12 z płyt gramofono-

wych, w wykonaniu artystów zespołu te:

atru „Bayreuth“. Upera ta nagrana została

w czasie festivaiu w r. 1928, W rolach
głównych występują: Izolda—Nanny Larsen
—-Todsen, Tristan—Gunnar Graarud, Król
Marke—lvar  Andresen, Bragena—Anny

z

mickiewiczowskiej: „gwałt niech się
gwaltem odcisk+“, byłby o tyle win-
niejszy od bezbożnika, o ile więce
wymaga odeń wyznawana przezeń

' nauka. Powinier on być baranem!
!

to ponieważ pierwowzorem  postę-
powania jest Bóg, który jednak po-
sługuje się przymusem karnym, do-|

; szliśmy do wniosku, że kary Boże to,
' Jego „zbrodnie! .
;,chodzi właśnie bezbożnictwo,

Do tej metody do-
Tak

nej macie, chocieśmy szli na prawo,

by błędny punkt wyjścia, zorjento-

krzywej, zamiast prostej.
Można go określić jako ewenge-

liczny romantyzm.
X. Charszewski;

Idąc konsekwentnie ieszcze dalej |

,więc zeszlibyśmy się z niem na jed-,

oni zaś na lewo. A winien temu był-'

wany wprawdzie na prawo, lecz ma-,
jący skłonność do bieżenia po linji)

|

* ten jednak miatby być oparty na za-
sadach obrotu  kompensacyjnego.
Sprawa ta pozostaje w związku
z międzynarodowemi rokowaniami
handlowemi już trwającemi jak rów-
nież mającemi :ię rozpocząć. Nie-
wiadomo, czy miarodajna decyzja w
tej sprawie zapadnie jeszcze w bie

, żącym sezonie automobilowym.
  

Obstrukcja, złe funkcje trawienia,
przemija przy użyciu naturalnej wody gorz-
kiej „Franciszka-Józeta. Pytajcie się le-
karzy.

Z. F. O. W, F. K. R. 68/34, ”
ZZZ

Strajk w San Francisco
SAN FRANCISCO. (Pat). Utwo-

rzona przez prezydenta Roosevelta
komisja do załatwiania zatargów ro-
botniczych czyniła wysiłki, aby prze
konać pracodawców o konieczności
przyjęcia arbitr=żu w konflikcie ro-

| botników portowych dla zapobieże-
nia strajku gereralnego. Po posie-
dzeniu komisji oświadczono, že wy-

isiłki te spełzły na niczem.

 

 

ZowWsze

 Helm, al laikė

wycieczka na uroczystošei Katollckie od 4.VIII — do 12.VIIl
całkowity koszt z paszportem, wizami, przejazdami, pobylem

w hotelach, utrzymaniem wycieczką na Kallenberg Zł,

 

Dział krzewów nie odznacza się
rozmaiiością form i gatunków, nie

obfituje w egzemplarze, specjalnie

uwagi godne. Są to przeważnie rośli-

ny ozdobno-kwiatowe jak „złoty

deszcz”, dający na  zwisających
pięknych gron+ch jaskrawo- żółte
kwiaty, jak siarkowo-żółtem kwie-
ciem osypana truszczelina drzewko-

wata, jak krajom południowym właś-
ciwa lespedeza, w drobne amaranto-

wego koloru kwiaty zdobna. Okaza-
le się prezentuje krzew - drzewko

głóg ciernisty, o lśniących ciemno -

zielonych liściach, różowo kwitnący.
| piękny ma wygląd pięciornik z ro-

dziny różowych, miłe czyni wrażenie

rosnąca w Chinach j Ameryce igli
cznia pospolita w czerwone ciernie
uzbrojona. Kolekcję krzewów uzu-
pełniają: komosa, „śęsią stopą” ina-

czej zwana, o sercowatych, u dołu
| ciemno - czerwonych liściach, której
| olejek używany bywa w medycynie,
sako środek przeciw _robakom,
krzew migdałowy, w Persji i Syrji

j całe lasy tworzący, a u nas z trud-

nością zimę wytrzymujący, pospoli-
ty na półwyspie Bałkańskim lilak o

silnie pachnącym, w białe wiechy

piramidalne zebranym kwiatostanie,

 
wreszcie nie da się pominąć milcze-

zkół zwisających w postaci biczów gałę- | wiecznie zielona tuja amerykańska niem ; żarnowiec barwierski—silnie

gałęzista roślina o łodygach ostro -

' kanciastych i złotawo . żółtych wspa
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liość miejsc
WAGONS -
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TS COOKLS

niałych kwiatach,
Bogatszą nieco składnicę okazów

 

w przeważnej mierze pochodzenia
krajowego, nielitóre z nich spotyka-!
ne są na Wileńszczyźnie , inne do

 

florystycznych tworzą trawy i zioła,

repens ©©©0999000099
Rozpowszechniajcie

Wino, Mickiewicza 6 bony jałmużnicze „Caritasu”.

Wśród traw o własnościach leczni-
czych, na plan pierwszy wysuwa się
królowa srodków nasercowych —-
naparstnica, o dzwonxowatych, w
«ształcie naparstka, purpurowych
bądź żółtych pięknych kwiatach,

egzotycznych tworów należą.  Oto| dziko w lasach naszych rosnąca. W.
błękitny zmijowiec, zalecany prze-| tej grupie widzimy porastający góry
ciwko ukąszeniom żmij, w sąsie-| Ś-to Krzyskie pokrzyk lekarski, w
dztwie szkarłatnej lancetowatolist-
nej krwawicy, — b. rzadkiej w stanie
dzikim w Polsce rośliny, dalej pło
mienisto - pomarańczowy pełnik о-
bok pospolitej. w Tatrach ciemno -
błękitno - lazurowej. gencjany, gdzie
indziej purpurowy szczawik ; sreb-
rzysto --zielony „ośli ogródek'' w to-
warzystwie kaipackiego o czerwo- 
wo kwitnącego rozchodnika. W ш-
nem znów miejscu wśród roślin, nie-
zwykłą obdarzonych wrażliwością,
wzrok do siebie przykuwają: desz-
czownik, co kwiat swój przed słoń-

to samo przed deszczem czyni, stu-
lający listki przed nocą
brazylijski, a nieco dalej zielska pa-

'sorzyne, stanowiące ozdobę drzew,,
na których rosną,

Oddany pod uprawę ziół leczni-
czych skrawek ogródka, chociaż
przedstawia się skromnie, daje jed-
nak możność poznani» głównych
przedstawicieli tej kategorji rośiin

nych łodygach ; kaukaskiego różo-,

cem zamyka, lewikonja leśna, która

szczawik .

którego korzeniach, liściach i owo-
cach zawarta jest atropina, do gru-
py tej należy lulek o blado - żółtym
z fioletowemi żyłkamj kwiatostanie,
zawierający silnie trującą substancję
w postaci hyoscyaminy, nie mówiąc
już o spotylkanej nad Świtezią stro-
iczce - lobelji, o zawleczonej z Azji
przez cyganów  trującej  daturze
wreszcie © kal.fornijskiej grindelji,
której wycią znajduje zastosowanie
przy astmie.

* Jeśli do na.zkicowanego obrazka
dodać basen, pełen wodorostów,
wśród (których złote pływają rybki,
a także starannie urządzoną szklar-
nię, to można rowziąć wyobrażenie

"0 tym sympatycznym, zwiedzenia
! godnym, ogródku szkolnym.

| IW lipcu r. 1934,
i

| Dr. Wadłuw Odydięc,
| 4
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Z POGRANICZA.

Litewskie manewry na pograniczu polskiem

| Wielkie manewry letnie wojsk sko - polskiem, gdzie przeprowadza- |

litewskich rozpoczęły się wpow., ne są taktyczne manewry i ataki na

olickim. Lwią część manewrów ar- Wilno.

mji przy współudziale czołgów,ar-| Na manewry w dniach najbliż- wysokie stawki pieniężne.

tylerji i wojsk technicznych oraz sił; szych mają przybyć członkowie Wyścigi rozpoczną się wojsko-

powietrznych przeniesiono na przed! rządu. |wym biegiem naprzełaj o 400 zł. i

pole: orańskie na pograniczu litew-| O O @ | pagroda honorową 1 p. szwoleżerów.

= „| Dystans 4500 mar. Zgłoszonych jest

Strzelanina straży litewskiej do kobiet. 2 koni.
i ; i : у i: „| Do gonitwy drugiej z płotkami o

ŚWIĘCIANY (Pat). Onegdaj w już na terytorium Litwy policjant li- nagrodę 500 zł. zapisało się 9 koni.

godzinach popołudniowych organa, tewski chciał je zatrzymać, jedna z Dystans 3200 mtr.

SPORT
Makabi — Hapoel 4:0.

Przekonaliśmy się jeszcze raz, że

nigdy nie warto sprowadzać bezna-

dziejnie słabych piłkarzy, kiórzy

cczywiście nic ciekawego mie mogą

namipokazać, a kopanina może tylko

zniechęcić do sportu piłkarskiego.

(Wczorajszy mecz Makabi wileń

skiej z warszawskim Hapoelem był

właśnie spotkaniem bez żadnej war-
tości sportowej

Zwyciężyłą Makabi
wy 3:0.

Z KRAJU.
Żniwa na Wileńszczyźnie.

WW pow. wileńsko . trockim roz- i święciańskiem żniwa rozp.-zną

poczęły się w niektórych gminach się około 20 b. m. W innych powia-,

żniwa. Tegoroczne żniwa są gorsze; tach około 25 b. m.

od zeszłorocznych. W, oszmiańskiem !

Zabity przez piorun.
BRASŁAW. Na pastwisku we, schronił się przed deszczem pod

wsi Powiacie, gm. drujskiej, Szpak| stojącą na polu jodłą, w którą ude-

Bronisław, lat 17, dozorując konie, rzył piorun, zabijając go na miejscu.

Awanturniczy żyd hotelarz.

Dzisiejsze wyścigi konne.
Dziś na Pośpieszce mieć będzie-

my kilka ciekawych biegów o cenne

nagrody honorowe, jak również o

BJ

4:0. Do przer-

BARANOWICZE. (Pat). W, dniu; dobnego załatwienia jego prośby,| straż i : i RER ; вОНа >, '

У : "|| y granicznej odrzuciły z Polski nich Helena Purwielėwna rzucilą się Bie» o 700 zł. i nagrodę honoro- N ość wacć ; 5

ы шіsi Magistratu m. Barano-| wszczął awanturę z architektem| ną tęrytorjum Litwy 5 kobiet, oby-| do ucieczki w stronę Polsk; i śdy wą peti Polskiego Dikas I dnio). Lalis I ik Kadvio

wicz zgłosił się Rabinowicz Jakób,| miejskim inż. Šwietochowskim,| watelek litewskich, które znalazty | udajo jej się uciec przed pogonią za Jeździeckiego, płk. dypl. Zbigniewa| raniem drużyn, z któremi potem z

właściciel Hotelu Wileńskiego w
Baranowiczach, prosząc o udziele-
nie mu zezwolenia na pokrycie do-
mu gontami, Bu-mistrz miasta odmó-
wił i zezwolenia nie wydał,

Rabinowicz, niezadowolony z po-

którego znieważył słownie, a na-

stępnie uderzył dwarazy laską po

głowie, zadając lekkie uszkodzenie.| litewskie.

Rabinowicza aresztowano, a;' S Podczas przesłuchania zeznaly
sprawę przekażano prokuratorowi.| one, że granicę przekroczyły niele-

, galnie z zamiarem nabycia w Polsce

| materjałów bławatnych.

„Gdy kobiety te znajdowały się

Przemytnictwo
Z Turmont conoszą, iž'na pogra-

niczu polsko . łotewskiem coraz

rzadziej notowane są wypadki prze-

pas graniczny, wówczas policjant li-

tewski do znajdującej się już na ziemi

polskiej Purwielówny oddał 3 strza-

ły, nie trafiając jej jednak, Kule po-, _Stęeple. chase o 3 tysiące złotych

szły wgłąb terytorjum Polski, i nagrodę honorową b. ministraRol-

ZMeZA as zajęły się nictwa i Reform Rolnych p. Nako-
organa K. U. F. | niecznikowa rozegra się na trasie sko — Drukarz, nie mamy nic cie-

koło 4.800 mtr. Zgłoszonych 8 koni. kawego.
Bieg wojskowy naprzełaj o 100 Z meczów Ligowych odbędą się

zł, i nagrodę szefa Departamentu następujące spotkania: Warszawian-
racyjną przerzucili na pogranicze, Kawalerji, płk. dypl. JanaKarcza, ka — Ł. K. S;, Strzelec—Garbarnia.

utewsko . polskie i łotewsko litew-| odbędzie się na trasie 5000 mir. W Warszawie mecz lekkoatle-

„skie, gdzie grasujązorganizowanemi , Złęczonych 6 e dw fyczny Polska — Niemcy. Reprezen-
wio: żakożowiŚA, Ronda | ostatnim steeple . chase o 1000 tacje zespołów pań podawaliśmy

a › i „| zł i nagrodę honorową prezesa Wil. uprzednio.

Przemytnicy obecnie bazę SM й „Na ads eNoon | Tow. Hod. Kon: i Popierania Sportu We Lwowie lekkoatleci Wilna

się w Polsce bezprawnie, a posiadały
: : ; ; Brochwicz . Lewińskiego, rozegrany

jedynie krajowe dowody osobiste będzie na trasie koło 5000 mtr..
Zgłoszonych 11 koni,

obowiązku musi się rozegrywać me-

cze rewanżowe. 
Dzisiejsze imprezy sportowe. =
Dzis w Wilnie, prócz wyścigów

konnych i meczu piłkarskiego Ośgni- 

 

* .° ° ° ., °

Z Rosji sowieckiej.
Antypolska uroczystość w Mińsku.

Ze Stołpców donoszą, iż rozpo- Następnie przemawiali również se,

pienia delegatcw były wyłącznie

SATŠ na pegraniczu.

mówieniach swych ostro atakowali

„okupację polską”, Wogóle wystą-

 

Odbył się uroczysty zjazd przed-

Lewkow. W przemówieniu swem| przez władze sowieckie na Białorusi Polksi do Sowietów j wkrótce... 20-| 2002-00-98|—757/1058SSRS

stawicieli partyi i działaczy partyj-

Lewkow scharakteryzował Polaków| Sowieckiej przeciwko członkom stali deportowani na wyspy Soło- ai с a

;
i г @

NL""NLTELNET *

 

częły się w Mińsku uroczystošci w| legaci i b, partyzanci, którzy w prze.

skierowane przeciw Polsce. |

nych białoruskich oraz odbyło się| | daunas а0Й фаа padhódzónić! Konnego p. gen. Marjana Przewłoc- sozegrają mecz międzymiastowy.

okupantów, usiłujących za- | Hromady. W. bieżącym miesiącu wieckie. Dzieci deportowanych wy-

igż zaopatrzyłeń się?

związku z 14 rocznicąoswobodzenia |

plenum mińskiego gossowieta, na| W Polsce im byłeźle... | polskiego, tytoń- łotewski: oraz pol-: kiego, zgłoszonych jest 5 koni, | W całym kraju szereg imprez

którem z wielką mową wystąpił se- Nadchodzą dalsze wiadomości o chajłowskiego, Miotły i Wołyńca, | ala galauteria i wyroby bawełniane. Wyścigi zapowiadają się intere- pływackich, kolarskich (mistrzostwo

władnąć Białorusią pod bialogwar-| wysiedlono na Syberię rodziny p.! dalono ze szkół i uniwersytetów.

dyjską władzę pariszczyžnianą. (1) posłów na Se;m polski: Raka-Mi-|

BENTT PITTVIENASBIT TN PETRASITAGSS AS

"UWAGAI UWAGAIį| Sekcja Miodych Stron-

Białorusi.

kretarz C. K. W. Białorusi sow.i ostrych represjach, stosowanych którży w swoia. czasie wyjechali z T.sująco. _ Polski) i lekkoalletycznych.

KORCIEITPROR   

 

   

    

   
     
  

| DZIŚ l dzień. WIELKA PRZEBO-
| Dziśostatni dziań. WIELKA PRZE: OGNISTY TRÓJKĄT (?) STALE WYBÓR ROZNAITYCH z NOWOPOWSTAŁE||| paca, UWAGA| |Ślttwa Narodowego

` nujący, frapujący fllm p t:
> GATWNKOW KOŁDER у PRACOWNI A ala AAA|| uprzejęia prosi o 1 s:

; w rolach głównych: JEAN ANGELo, RENEE HERIBEL. o
žentai a Lap asai A-a:

Karkołomny wyczyn pilota skaczącege z samolotu na dach pędzącego Pociągu. Fascynująco-zręczne fortele. Naj- <ŁrÓcd lo Kold >: p S ė dale ka:oda wiek pracy lub zatru“

nowsza technika, bomby gazowe |! In.
» ki zarobek pracując dnienie, chocjzżby <cza-'

sowego w Wilnie i ra
prowineji dja bezrobot:
nych swych członków.

Mad program: Najnowsze aktualja I dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 groszy. WILNO, NIEMIECKA 5 przy akwizycji ogło-

Ramėvienia wykonywane są szybko I punktualnie. szeń do Olicininęs
fo Przewo: Ba
1-52'

 —R

N/e zważając na sezon let/ wyświetlamy wielki emocjonujący film

 

*

i
& POCNR AA h _ Ogólnopol:||Z9ł>szenia przyjmuje

:

‘—
| riię Targesh A. Rd*inistracja WARE

“>
T OJAŃ [różaz| trzarskich w Wilnie.||ka Wileńskiago”. gr.

WŁADYSŁAWA NARBUTA, RÓŻNE | Pierwszeństwo | mają||Go 2:meże

w rol. glėw.gįkrėlowa wszystkich konkursów piękności w Ameryce LORETTA YOUNG i RICARDO CORTEZ Kupujezioła lecznicze dla potrzeb apteki daje j|| obeznani z pracą o-||Porzucena prze: męża

z
RITEK IS 4 bez żzdnych środków d

Cany od 25 gr. Nad program: Atrakcje. wszelkie wskazówki ich zbierania, suszenia i u- kota s a wa GR c

 
mowefo Stefana Gra- klem, r rosl Miłosternychprawy WILNO, ul. Świętojańska J6 ?.

   
  

     

   
 

 

` Ceny od 25 gr. Dziś najnowszy | największy TY
a

KINO-REWJA т przebójŚrodukeji A eiio) ps t. aDZIESIĄ KOCHANEK»
do DZIENNIKA Wi- bowskiego w Wilnie, Czytelników o ratunek,

Film był wyświetlany w największych stolleach świata z niebywsiem powodzeniem. K ITMie; LEŃSKIEGO oraz de Garbarska 1 — 25 w||Pomoc, obronę przed

4 46 | W roli A d Nie zważając na olbrzymie koszty sprewadzenia tego upno : eszkania wszystkich pismbar- godz od 9-10 rano|| głodem, dopóki tlcktje

głównej nny nura. filmu ceny nie podwyższone. Sprzedaż2. 1pokoje dzo tanie załatwia į od 24 pp. dziecko w jakie) ochron*

э Na scenie: NOWA REWJA LIPIEC > BZ Rz „Lilje“ ra odka sekt Es Z mĘord pracę. ze

Grzybowska I Trio Grey), „Taniee piratėw“-—! luet Ron-Vslł, „Lepek ma głes* monełogi, „Po-
jefana Grabowskie-

asiu Ia

Stój<yganów", JCHAPLIN*— parodja W. Ron-Valt. Wesoła aktówka p. t „Słowiki*, „Bebranoc- og nnnocą 8 :3 Aa siai go w Wilnie Garbar- Kelnerka w Adm. „Dz. Wil." dlą

daj buzi na noc'— ii Smym plaom 87 «.| ktryommością, wocandą || Moskognto Sani potrzebna do kawiaral|„D>iecka”, aa
finał w wykonaniu cełego zespołu.

po

zaraz. Eglaszas,

 
 

  

 

B+ ; rozporządzające wolnemi pokojami

<ględnis mieszkaniami umeblowanemi są pro-

  
 

wstawania najrozmaitszych cho!

krew | tworzy złą przemianęChrześcijański Bank czyszcza 836—2

 

     
  

Po zamknięciu swych

z kuchnią, słoneczne,

 

| MIESZKANIE

m. 11. od 1—5 pp. 332

racji.

To krewnymój

młoda do wszystkiego z
dobrem gotowaniem po”

W towarzystwie toczy
się rozmową  

й T się от м
au B a 2 ul, Ri DWÓR Wileńska 9. 8-1 et Ag te zna-

UWAGA! Bowiedzieć się Piłsud- ie PRA I ży jo ee agro
skiego 5m. $ w stolar- SW. wiaA Potas % SŁUŻĄCA zająć dziećmi w wieku

od 2 do 10 lat. (mię
styč, rob glm. Poważną

szone o zgłaszanie "° do Wydziału Kwaterun-
ч : е

kowego I-szych Ogėlnopolskieh Targėw Futrzar- „oo Wa ta w at elektryczność, ogród 30 _ | trzebną od zaraz. Wileń-|Świadectwa i ref. wy av

skich Wilno ©gró. po-Bernerdyński w godzinach
La 2 [2 aje| zł. mies. Krakowska 32, "i ska 32—2 518| gania b. skro” ne ul. Ta-

10—11 I 18—19 celem pomieszczenia przyjezd- mtokóówość soda, "Lal SA. ЕН рОП 834. tar ka 12 — 13 m. od 1

nych na Targi Futrzarskie, które odbęć. się > sowdiodky--ORIKOWASĆ. u- kol, ч w. Krewny. | I do 5 g. gr2

terminie od 18-VIII do 9-IX b. r. —2 Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że "m iš З у взоіюъ YNAJĘCIA " 41 kio is sai, (ai -——

a 157; chorėbpowstaje z powoduobstrukcji. aiRó WAWIEо| PSY EA Lwowskiej | soki szatyn, z którym |) Urzeczywistnione ma- zpeaki

a AB : śielloń- . : : :

Chory żołądek jest główną POST d kowo zone? Seo r do e 11. 852 byłeś wczoraj w restau rzenię, dia Taš 4pa 7

Jako pielęgniarka. Posia-
da referencje  Zgodzi

, 4 materii. ; sklepów kilku okolicz- a ZEN Ь o marzės

Spoldzielczy 00000060 | 5" zebraio sie o wynajęcia 3 pokoje z . przez małżeństwo. niach i _ pragnieniachj 514 na wyjazd—skromnej,

°
L й З *| kuchnią i elektryczno- сч wymagenie t

NA ANTOKOLU ADe Moga, на || Asa pęki atp| przecie tatki | 00 aa sesė e
|. Zamk 18 D-ra LAUERA AE Zabawa na dobre, ARENA. Sas аSA B Rzadko, | bardzd| ———u0055mii

lino ul. amkowa twierdzili wybitni lekarze, sa Idea й — 0j czasy, l arji Popowska 26—7. rzadko ziszczają się ач

Р .|."|" = ° ° 1:"‘:.?:.›“1:\‚.… dla anirowienie żołądka, Dzięci bawią się. An- Wszystko ais, ileż 843—: | — Przez małżeństwo| zenia dziecinne! — mó+ :

w daje pożyczki usuwają obstrukcję, są łagodnymśrodkiem toś, Jaś i Zosia coś ro-| się coś kupi, już się na moich rodziców, To mój| wi ktoś. — Ja wprost pążS” Wydaj

y Ą 2 . przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga” bią w jednym pokoju, a| tem traci! ь dulkkakunasanalai AA89 brat. nie znam przykłady @ i PIGRENO- NERVOSIN

p. Е rzemieślnikom m Lagos wzmacnlają organizmI po: Wa czeka w a An powiada AGA SĘ StAO”aa WZKOGUTKIEM |

z . e rzysi j juszni i „ii A k НОИ

na zakup szrowea ой 150 = z 2000 zł. na " ZIOŁA Z GÓR p Ona AV ao k MAGA Lande Atediujadoo = Dwaj pw ków RM wistniło się a= dzie+ Nd KOJĄCYM BÓLE

ch warunkach. ‘ i ia wątrohy, nerek, kamieni ieci? — toś ze | ? kład, j DWO) cinne marzenie зА T

ulgowy zsuwają cierpieni Konorótdetna dzieci? pyta ktoś zej /*% naprzy wczoraj| „ rzęce. REK TĘ GŁOWY

skierować za pośrednietwem żółelowych, cierpienie
Zgłoszenia prosimy

 

 

WILNO, LUDWISAFISKA 12, ra
Tamże wody kolońskiie na wAgĘ 7

ziapachów.

douche, natryski i t
przecudaych iche,

Czynny codziennie od 7 — Tatarskie)). | 
   

« p.
JBAJ 4. w.

starszych.

ao
 

MIGNONG.ЕВЕВНАКТ _ .. 11 «” PE

ia Papugataia apuga.
Lt (Pszeliład autoryzowany z angielskiego). 2

zyscy, się obejrzeli, Ja spojrzałem szybko na nią i poznałem m”

asi As ów adds Te ona samaobniyła mieczyk am

i włożyła na miejsce, ileraz, zaś, kiedy to byłonieu.iknione, zwróciła na

niego uwagę. Odwróciłem się z pośpiechem, żeby się nie spotkać z jej

wzrokiem. NW. uszach mi szun:iaio.Wpiłem wzrok w zegar. ©

Bronzowy jeździes: trzyruał znów w prawicy stalowymieczyk tyl-

koco unurziny we krwi. i obmyty. Twarz paniGretypozostała R.

szónna. Fieiognomja Lowschiema połyskiwaia tiustopod,ścianą. тсе!

strzelał oczami. Wybuchiła zawierucha trancuskich słów. Patrzyłem na

twarze, tow ąc uchem znajome dźwięki. ;

Miod; policjant pop rosił mnie, żebym zaczekał

sze zarząd:.nia. Miało by'ć śledztwo. | m)

Komisarz, pochwyciwrszy znajome słowo wangielskiem brzmieniu,

powtórzy: silkaikrotnie z javkąśzłowieszczą satystakcją:

—Ha. ha, śledztwo, ro zumie pan, będzie śledztwo! ia

mnie tak, jakbym już był zasądzony. Bojąc się.

drugie angielskie znajome sobie słowo o tym

na miejscu na dal-

Przy-zem patrzył na

żem nie zaczumiał, dodał

samym sensie,
`

— Będzie sąd! Est-ce,-que c'est compris? : =

ow edziałem, że rozumiem. Czułem, że mnie nie aresztują na

aa samego podejrzenia, co jest podobno prerogatywą policji

KREW. chwili, gdy młody, policjant, zabrawszy broń bronzowemu ryce-

kupiłem coś za dwadzie-  
„— Brr| — szczęka zę-

wiejski w malowniczej  — Owszem — odzywą

anais(WROCKA

Izby Rzeimieśłalczej. ti reumatyzm | artretyzm. ścia pięć złotych, a dziś YZ " miejscowości, da, las,| si ю Tr

y Cosa pudełkaZ.1.50; podwójoć pada na ‚ — W. sklep. Antoś Borków to pio dostał i DP j sea a sich — ajżasie ins od “LII

KRUPKI bez gotowania | filtrowania ž " jei i omgtw $owidelocka pięciu gro- ani | p» [alkos з Ъ. Gidai Nudikių BOLE ZEBO

mocy zapra-
й Szy: = ropnie zimno|—| dogodnyc warunkach. a a= TTT TS

wy SŁ e" ZZA, 7 DE GOŁE ] — A dlaczego Staś nie | — Niemożliwe! potwierdza drugi. „| Dojazd autobusami z pan opowie! Ca ULE

Flakon 1 złwysarcza па 1 — 3 litry wódki. 17 ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY f bawi się razem? — ат panów. — Gdyby nam byli| Wilna 41 km. traktem| — Kiedy mnie starszy fig LEJ ARTRETYC

Polecat 'bkład Apteczny przy Lecznicy Litewskie go Stowarzyszenia Po- Da Cuda *. | Proszę. Oto ten przed-| rodzice tego nie zabro-| lidzkin — па _ miejsce.| braciszek targał za włos

TRUBIŁŁY mocy Sanitarnej w pam, SeMickiewicza 33-a ię dosa:później.Oa miotl—i nieznajomy po- nili, to by wogóle było Adres: Małe Soleczniki| sy, to marzyłem o teny

a ys awa Tel. 17-77 i 8-46. myję B kazuje towarzystwu... та | ха zimno, żeby się ką-| maj.  Brusznica, Zofja|żeby wcale nie mieć

Wszelkie zabiegi wodo lecznicze jakoto: wanny,|| 165? <omormikiem, żyty bilet kolejowy! _ | pać! Grądzka. 178| włosów!

 

dzącą grupą, złożoną z kilku policjaniów, zapłakanej pokojówki, pastora

Robarta i kopicy szalów, ukoronowanej wielką, rozczochraną, białą

głową kap :sty. ‚

| — M. Boga! — rzekłem — czy chcecie urządzić przesłuchiwanie w

moim pokoju? Czy we Francji człowiek nie ma prawa do własnego kąta?

Najprzód m>rd za memi drzwiami, potem zamach na moje życie, a teraz...

— Sza! — szepnęła Sue Tally. — Niech pan ich nie drażni. —

Warzawa głcsów zagłuszyła je; szept. — Są do pana przychylnie usposo-

| bieni, bo «m pan powiedział o mieczyku. Chociaż jeden przypuszcza, że

pan to zrobił w celu odwrócenia od siebie podejrzeń. Ale naogół nie

wiedzą co myśleć, Musi pan być ostrożny. Ja znam tutejsze stosunki

lepiej od pana. :
1 —.. wyciagnęlį mnie z I6žka i powlekli zimnemi korytarzami. Co

to wszystko ma znaczyć. Proszę mi się wytłumaczyć.
W koplicy szalów i głowie kapusty poznałem panią Byng, To, co

wziąłem za kapustę, było obszernym koronkowym czepcem, naciąśnię-

tym na dziwnie grudowate włosy, po same czarne, krzaczaste brwi. Nos

damy steruzał z twarzy niezwykle woiowniczo, głos huczał donośnie, za-

głuszając szystkie inne. Była wściekła. Czarnowłosa pokojówka Humiła

łkanie. Pasior Robart, podobny w swym długim surducie do czarnej ko-

lumny, św.ecił obojętnie rudą brodą. Pani Byng wykrzykiwała: |

— W noci ej bieliźnie, wywiekli mnie z łóżka w nocnej bieliźnie, Co
ci ludzie 'v robią?

Zdziw iem się przelotnie, że mogła spać w pokrowcu z tylu szali,
Ale widocznie mogła.

Goszodyni rzekła ostro:
—Proszę pani, to jest pol:cja.
Policjant, mówiący po angielsku, uj I panią Byng za rękę i obrócił

twarzą w stronę korytarza. Jakim niepojętym sposobem nie zauważyła

trupa — mcże go inni zasłonii:. Teraz padło nań światło z moich drzwi.

Ciężki to był widok. Mnie samemu zrobiło się znów mdło, Dzi- 
rzowi, zawiązał ją starannie w chusteczkę, w korytarzu „wybuchławrza-

wa głosów On i Marcei rzuciij się ku drzwiom i cofnęli się przed wcho-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

Twaivy jej nie widziałem. Tylko szale jakby się skurczyły: potok
mowy urya: się jak wepchnięty w gardło, a potem wybuchnął zdlawio-
nym wrzask'emį Z pod irendzii szalów wysirzeliły dwa diugie, biaie, ila-
nelowe ramiona i zamknęly się niby obręcze na szyi komisarza, cała
Pee opauła mu na Li ;

omi się podobało. iMałem ią chęć i -Aivasns głupią chęć popa:rzeć na niego su

— He! będzie śledztwol Iak, panie, śledztwo!
i Kom'sarz zrobił się purporowy. Broda mi się zatrzęsła, Jedną rę-
ką porwa: a szale z takim puśpiechem, jakby to było rozpalone żelazo,
a drugą zsmachał bezrdnie w powietrzu. Oczy miał wściekłe, Młody
policjant też był czerwony, ale nie ze złości. Usły:załem wyraźny chi-
me Marcela, ale gdym się vbejrzał, zobaczyłem, że jest surowy i po-
ważny, |

— T--eba ją položyė — poradziła Sue.
— Tylko nie na moim ióżku! — zaprotestowałem,
Sue ;odeszła do zemdlouej i przy pomocy, duszącego się ze śmie-

chu,młodego policjanta, uwolniła szyję komisarzowi od uścisku flane-
lowych ran.ion. Wyprowadzono panią Bynż na korytarz, przyczem mło-
dy policja 1! bardzo spoważnieł, bo jedno flanelowe ramię owinęło się
jnirerój jeż0Šuo rar ye. z drugiej strony, Gospodyni i Sue za-
myka o.hód. ojowka pobie, i By ^
ed sępiski. S

Kom:sarz otarł czoło chustką. Teraz już nie zył się tak i
początku. Pani Byng nie napróżno żyła na: Žinai, porgkajikkcja
punktu widzenia, gdyż komisarzowi odechciało się nagle przewlekłych
badań. Pa.'or odpowiedział na jego lakoniczne pytania z niewzruszoną
twarzą 1 ku ogólnemu zadowoleniu. Zjawił się mały jegomość po cywil-
nemu (najwidoczniej lekarz) 1 obejrzał powierzchownie ciało, które za”
raz potem zabrano. wiłem się że go jeszcze mie usunęli. Na pani Byng zrobiło to wrażenie

piorunują:< '
(d. c. a.)
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