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W KRAKOWIE I OKOLICACH.
- KRAKÓW. (Pat), Z terenów wo

jewództwa krakowskiego donoszą,
że najbardziej krytycznym ośrod-
kiem jest ujście. Dunajca i Rabyi
Szczucin nad Wisłą, W, akcji. ratun-
kowej biorą udział trzy statki i od-
działy saperów.

KRAKÓW. (Pat). Sytuacja jest
Pomyślniejsza. Jedynie na Dąbni
woda kanałowa zalewa pola ; grun-
ta,

Wczoraj przed południem wyle-
ciały z Krakowa 4 samoloty, wiozą-
ce korespondencję do odciętych
przez powódź miejscowości. Ponad-
to wysłany został z Krakowa specjal
ny samolot z żywnością dla powo-
dzian, ‚

KRAKÓW (Pat). Fala powodzi
przeniosła się z dopływów górskich

„Dziennik Wileński"

© Małopolste wody w rzekach opndoją, Starcie byłych premjerów Francji'w komisji do badania afery Stawiskiege. ;

chodzi   

Komunikacja kolejowa jest przer-
wana. Ostatni pociąg odszedł ku Kry
nicy w poniedz:aiek 10-50 - lipca mu-
siai jednak zawrócić do Muszyny.

„Uojazd do Krymcy byt niemożliwy z
powodu podmycia toru ma długości

kilkudziesięciu metrów. Momunika-

cja autobusowa do Krynicy j Nowe
go Sącza również przerwana. Do

Nowego Sącza dostac się można je-

dynie przez Grzybów i Struże, do
£agiestowa możną dostać się drogą
kotową, a następnie motorówką do

„Nowego Sącza,
Frzystanek kolejowy Maszyna

miasto został przez wodę zniesiony.
Tor koiejowy na długości kilkudzie-
sięciu metrów wisi w powietrzu. Do

Nowego Sącza celem podjęcia akcji
ratowniczej i naprawy dróg komu-
nikacyjnych przybyły dwa bataljony

Telefon Redakcji,

codziennie.

 

     
  
  
  

żywności, lecz © godz. 16-ej skiero- |
wano tam 15 pontonów z mąką pod|

osobistem kierownictwem starosty; PARYŻ (Pat). Wczorajsze wie-
nowotarskiego. Most w Nowym Tar- czorne i nocne posiedzenie komisji
u naprawiają saperzy |do wyjaśnienie aiery Stawiskiego

Utworzono dwie wojskowe centra, będzie miało niewątpliwie poważne
akcji ratowniczej. Pierwszybataljon konsekwencje polityczne. 6-godzin-
saperów w N. Targu operuje na Du- ne zeznanie b. premjera Tardieu i
najcu i dopływach po wieś Kurów | ostre jego ataki na b. premjera
i rzekę Rabę. Drugi baon saperów|Chautempsa doprowadziły do kon-
z centrum w Dębicy obejmuje irontacji obu byłych premjerów i
Uszwice, Breń oraz Wisłokę z do-, dały powód do poważnych reileksyj.
plywami, które mogą pociągnąć za sobą nie-

‘ tylko zerwanie rozejmu pomiędzy
III ugrupowaniami popierającemi rząd,

: ale również może w najbliższej -
WARSZAWA (Pat). W! związku szłości zachwiać gabinetem Don.

ze spodziewanem podniesieniem się mergue'a, Juž w šrodę rano krąžyly
stanu wody na Wiśle władze bezpie-, pogłosku, że Tardieu ma złożyć waż-
czeństwa wydasy zarządzenia zapo- ne zeznanie. jednak przedpołudnio
biegawcze. Na posiedzeniu sztabu we posiedzenie upłynęło spokojnie

saperów.
MWe wszystkich miejscowościach

dotkniętych powodzią z lotnemi od-
MESołaesn asi ratunkowemi łączy się lud-
„Wadowicami, Raba o Proszówkij ność dia wzajemnej pomocy.

о 2 m., Dunaje: koło ają A oj. (Przy ulewnym deszczu wezbrała
150 cm. i stan Dunajca pod Nowym bardzo silnie rzeka Kryniczka, wy-

ns wynos; 337 cm. Również rywając w uregulowanem korycie
oprad opada. wielkie kamienie,
W pow. Mysienickim przywróco-| Wskutek rozlewu rzeki Krynicy

no komunikację drogową, Natomiast, woda zniszczyła zasiewy oraz po-

Wisłoka wylała przez obwalowanie | znosiła budynki gospodarcze. Mosty
i zalaia gminę Jasielniki. Dunajec dookoia Krymuy uszkodzone, tor
w dolnym biegu przerwał wkilku: kolejowy oraz place składowe zala-
miejscach obwałowania i zalał ŚMi-| ne, Z wielką radością powitano
nę esz" Ww o ona wczoraj samolot, który zrzuciłw
dochod: RZ worzec oto-.Krynicy „pocztę. Mimo stanu w ja-
czony jest wodą. Pomoc niesie sta- ` kim znajduje: się Krynica, panuje

L „Wanda' i saperzy z 3-ma Pon". nastrój dobry i życie toczy się nor:
a": : „| malnym trybem |
— Arkona oko wapo.Po eee

wody wynosił54 cm. rakowi! ) „ popolucnio w obwo-
panuje upał. W pow.krakowskim dzie Keja i Šiais Sącza wypo-
Wisła przerwala w różnych miej- | godziło się. Po ukończeniu naprawy
zwały aAR kia. torów.cw kilku aaa

rabie jest zalana. W " |" | wościach | ie możnajuż otworzy:

nem wody Wisły przelewają SIĘ ruch międzykołowy między Krynicą
przez wały ochronne, Ludność u- i Nowym Sączem z przesiadaniem

na samą Wisłę Zagrożone są po-
wiaty dąbrowski i mielecki, W. do
pływach Wisły woda opada, a więc 

macnia waty, Z Maniowa ludność
usunięto, W Baranowie wodyWisły
przelewają się przez wały. W. Uj-

| šciu na przestrzeni 1 km. ludność
własnemi siłami umacnia wały pias-!
kiem 1 ziemią. WZT

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
LWOWSKIEGO.

LWÓW. (Pat). Sytuacja powo-

dziowa na terenie województwa

lwowskiego w ogólnych zarysach

jest mastępująca: w powiecie rze-

szowskim staa wody па Mistoku

wynosi 4.80 cm. ponad normalny

Linja kolejowa między Rzeszowem

a Jasłem jest przerwana. M/ powie-

cie przeworskin. koło Trynicy pra-

cują oddziały saperskie przy przy:

czułku  mostowym, który został
uszkodzony. W. powiecie niżańskim
stan wody na Sanie w godzinach

wieczornych podniósł się i wodaw

dalszym ciągu ustawicznie przybie-
ra. Liczy się jednak na to, że woda
nie dojdzie do punktu kuiminacyj-
nego.

LWÓW. (Pat). Wedle meldunków

nadesztych do urzędu wojewódz-

kiego, fala powodziowa na Sanie  
notowano tam 375 cm. i woda delei!

opada. W nocy pod Tarnobrzegiem
stan wnosił 436 cm.
W Rzeszowie oberwała się chmu-

ra, wskutek czego stan wody na

Wisłoku podniósł się do 480 cm.,
lecz dziś rano o godz. 8-ej była już
332 cm. a woda opada. |

PRZEMYŚL (Pat). Woda na Sa-;

nie między Dynowem a Jarosławiem|
w godzinach wieczornych opadła

tak że niebezpieczeństwo powodzi
zostało zażegnane. Również woda

dopiywie Sanu, na rzeczce Wiar,

który utrzymywał się przez dłuższy
czas przy stanie 7 m. ponad stan

hormalny, obecnie już znacznie
adła.

SYTUACJA W. OBWODZIE
'_ KRYNICY I N. SĄCZA.
KRAKÓW. (Pat). Po kilku dniach
tzerwy koło północy 18 b. m. na-
iązano połączenie telefoniczne zi
rynicą. Przez 4 dni Krynica była,
upełnie odciętą od reszty kraju, W
rzeciąśu tych dni nie były czynne,

ми telefony an: telegraty, nie do-;
zano również poczty. !

 
 

   
   

  

w Rytrze nad rzeką Kamienicą.
18 b. m. kursowały 3 pociągi.

W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIEM. A

LUBLIN (Pat). Wzbierająca od

2-ch dni woda w Wiśle zaczęła za”

grażać kilku wsiom w pow. janow-
skim. Poziom wody na tym odcinku
podniósł się do 430 cm. Woda zalała
wsie Borów, Janiszów i Zabełcze.
Część ludności dobrowolnie opuściła
zagrożone miejscowości a resztę
przymusowo usunięto łodzią moto-

rową.
W pow. puławskim Wisła stale

przybiera i poziom wzrósł ponad
3 m. Najwyższy poziom oczekiwany
jest w nocy z czwartku na piątek,
Ze wsi Bosonie, Nieszawa i Kępa
Piotrowska usunięto ludność.

W. pow. garwolińskim stan wody
się podniósł, jednak woda z brzegów
nie wystąpiła. Wypadków z ludźmi!
nie byio. W. chwili obecnej sytuacja'
nie przedstawia się groźnie.

TAM, GDZIE WODA OPADA.
NOWY SĄCZ (Pat). O godz. 13-ej

stan wody na Dunajcu pod Nowym
przeszła pod Niskiem 18 bm. o godz.|Sączem wynosił 305. Na Kamienicy,
24 przy stanie 420 cm. Dziś rano za- 247 cm. ponad poziom normalny.:

Woda powoli opada, pogoda sło-
neczna. Miejscowościom odciętym
żywność dostarczana jest samolo-
tami.  Nawiązeno komunikację z
Tarnowem i Krynicą, lecz z prze-
siadaniem. Telefony i telegrai czyn-
ne normalnie. Przystąpiono do uru
chomienia elektrowni, Część ulic
już oświetlona. W. samym N. Sączu
wydaje się 2.000 posiłków dziennie
dla powodzian,

KRAKÓW. (Pat), Na terenie Za”
kopanego i całego pow. nowotar-
skiego rzeki już mają prawie nor-
malny stan. Putok Bystry w Zako-
panem wyrządził szkody idące w
setki tys. zł. przez podmycie 3 mo-
stów. Biały Dunajec w dolinie Ko-
ścieliskiej zerwał wszystkie mostki.
Żywności w Zakopanem jest na 4—5
dni. Do piątku nadejdzie transport
żywności do Zakopanego samocho-
dami ciężarowemi. Całkowite przy-
wrócenie komunikacji spodziewane
jest w niedzielę

W. Czorsztynie, Sromowcach Niż-
nych i Wyżnych oraz Krościenku
woda opadła i wynosi 1 m. ponad
stan normalny, W Szczawnicy brak

przeciwpowodziowego wskazywano
że wedle informacyj z góry rzek:
przypuszczalnie przybór w Warsza-
wie będzie wynosił 5 m. a przygoto-
wać należy stolicę do przyjęcia fali
ponad 5 m. Taki poziom wody za-
grażą jedynie przedmieściu Polco-
wiźnie.
WARSZAWA (Pat). Stan wody

na Wiśle w Warszawie wynosi 280
cm., podczas gśdy normalny stan tyl-
ka około 1 m. a średnio normalny
150 cm. Stan wody w Warszawie
podnosi się z powodu nadejścia iał-
dy deszczowej z Sanu. Jutro o godz.
18-ej w Warszawie oczekują 330 do
350 cm.
WARSZAWIA (Pat). Główna kwa-

tera harcerska wydała zarządzenie
komendzie chorągwi warszawskiej
ZHP, by wszyscy harcerze ponad 17
lat zostali zgłoszeni do akcji ratun
kowej a sprzęt harcerski jak łodzie
i kajak1 zostały oddane do dyspo-,
zycji komitetu powodziowego.

WOBEC MOŻLIWOŚCI EPIDEMIJ.
WARSZAWA. Pat. W związku z

powodzią, która dotknęła część na-
szego kraju departament służby
zdrowia ministerstwa opieki społecz-
nej zwrócił się do wojewodów, kie-
leckiego, krakowskiego, lwowskiego,
stanisławowskiego i tarnopolskiego o
podjęcie równocześnie z doraźną
akcją ratowniczą akcji zapobiegaw-
czej przeciwko epidemjom chorób
zakaźnych, zwłaszcza przewodu po-
karmowego jak dur brzuszny i czer-
wonka, które mogą wystąpić po
powodzi.

Departament  słuzby zdrowia
zwraca głównie uwagę na przegoto-
wywanie wody i mleka, oczyszcza-
nie i odkażanie studzien a w razie
pojawienia się duru lub czerwonki
nalezy przystąpić do szczepienia w
jaknajszerszych rozmiarach. Po
szczepionki należy zwracać się do
ministerstwa opieki społecznej na-
wet telegraficznie.

 
ээ

NA KOLEJACH.
WARSZAWA (Pat), Dzięki wy-!

  

a dopiero na wieczornem posiedze-
niu zmienił się zasadniczo nastrój.
Tardieu  $wałtownie zaatakował
Chautempsa, któremu zarzucił chęć
zatuszowania skandalu Stawiskiego,
celem ratowanią siebie i całej swej
rodziny, W| ob:onie własnej w naj-
wstrętniejszy sposób rzucono о-
szczerstwo na mnie, mówił Tardieu.
Sam fakt odnalezienia czeków wy-
starczył komiisjj aby donieść prasie,
że wykryto czeki na imię premjera
Tardieu, Od tej chwili upłynęło 4
miesiące i komisja nie uważała za
właściwe przesłuchać mnie. Ekspert
urzędowy bez żadnych komentarzy

' twierdzi, że notatkę na talonie cze-
ku należy czyiać Tardieu, jednak
mni rzeczoznawcy oświadczyli, że
anijęanej litery mie dą się odczytać
Komisji nie udało się ustalić, aby
lardieu miał coś wspólnego z afera
Slawiskiego, 4 trybuny parlamen-
tarnej Chautemps oświadczył, że
афега Stawiskiego była dla niego
rzeczą nieoczekiwaną. Wobec tego
oświadczam, że Od sierpnia 33 r.
Chautemps wiedział doskonałe o
wszystkich okolicznościach aiery i
to nietylko jako minister ale i jako
adwokat i wreszcie jako giowa ro-
dziny Chautempsów. Dalej Tardieu
drobiazgowo popiera swoje oskarże-
nie, Mowi o tem, že Surete Genera-
le wiedziała o wyjeździe Stawiskie-
go z Paryża i ego dwóch zauszni-
ków, o: sprzecznych zeznaniach a-
gentów, którzy przyszli aresztować
Stawiskiego. Wszystkie te prze-
słaniki mają dowieść, że Stawiskiego
sprzątnęły osoby, które obawiały się
jego zeznań, Chautemps nie chciał
dopuścić do uiworzenia parlamen-
tarnej komisji sledczej. Aby oszuki-
wać opinję publiczną, siabrykowano
czeki iałszywe, jak również czeki
opiewające na Tardieu. Zdaniem
świadka maczał w tem ręce osła-
wiony komisarz Bony. ' W całej tej
akcji jest widoczne, że był człowiek
który wykonywał polecenia i że byż
taki, który polecenia dawał. Dos-

„silkom władz kolejowych udało się | sier wykonawcy Bonyego zostało o-
(w dniu wczora'szym uruchomić na- | desłane do ministerstwa sprawiedli-
,stępujące 5 linii: Kraków —Dzie-| wości, ale kon:isja powinna wypo-
dzice, Bielsko — Żywiec, SuchaSZ wiedzieć sąd o tem, kto dawał roz-
Chabówka, Nowy Targ — Biały Du- |kazy, Oświadczenie Tardieu wywo-
najec oraz Chabówka — Mszana łało wśród członków komisji olbrzy-
Dolna — Tymbak. Również urucho- | mie wrażenie * komisja postanowiła
„mione są linje Krynica — Nowy| niezwłocznie skonfrontować świadka
'Sącz, z przesiadaniem w Rytsze i z Chautempsem  Wezwano telegra-
Nowy Sącz — Tarnów oraz Kraków| ficznie Chauten:psa, bawiącego poza

, Paryżem. O godz. 23-ej, wsród naj”
większego napięcia odbyła się kon-
irontacja obu działaczy politycz-
nych. Chautemps oświadczył, że ze-

| — Biadoliny.
|. KRAKÓW |Pat). Pociągi osobo-
|we z Krakowa dochodzą dziś w)
! stronę Tarnowa tylko do stacji ko-
! lejowejBiadoliny, w stronę Zakopa*| znanią Tardieu są zwykłym atakiem
|nego do stacji kolejowej Skawce| politycznym, kióry musi pociągnąć
iw stronę Władowic do stacji kolejo- za sobą zerwanie rozejmu politycz-

Połączenie z Cha- | nego, Chautemps twierdzi, że Tar-| wej Kalwarja.
bówką utrzymane jest przez Dzie-| dieu, który jest członkiem rządu,

świadomie wystąpił z napaścią prze-dzice z Wadowicami przez Bielsk. |

CERRO ERATEWA"ORRKOSOECTYTY ORO JAGEZ ROCAORCAEWROOSZEK

Na Słowaczyźnie też powodź.
PRAGA. Pat. W północnej czę-

ści Słowaczyzny wskutek długotrwa-
łych deszczów wystąpiły z brzegów
> Orawica, Poprad i Zimsa Wo- )
a, zalewając okoliczne wsie. zrywa-

jąc mosty i niszcząc drogi Ofiar Temperatura Bałtyku.
w ludziach narazie niema. Wobec BERLIN (Pat.) Temperatura mo-
zniszczenia torów  linje kolejowe |rza Bałtyckiego w czasie ostatnich
Kralovany—Sucha Hora oraz Podox=|ciepłych dni osiągnęła 25 stopni
liniec Poprad zostały zamknięte.|powyżej zera. Tak wysoką tempera-
Wysłane oddziały ratownicze zdo- |turę zanotowano po raz ostatni!
łały wszędzie naprawić tor i wzno-' przed 33 laty.

wić normalny ruch. Ostatnie komu-
nikaty meteorologiczne zapowiadają
poprawę.

   
 

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnłe zmieniane.

Ogłoszenia
Terminy

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

ciwiko Chautenips, jako przewodni-
czącemu stronnictwa popierającego

ten rząd, aby doprowadzić do roz-
wiązania parlamentu, 'Chautėmps
zakwalifikował wystąpienie Tardieu

jalko pierwszy akt kampanji wybor-
czej. Przechodząc do strony mery-
torycznej, Chautemps domaga się od
Tardieu przedstawienia dowodów.

izby deputowanych skończyło się o
3-ej godz. nad ranem. Chautemps
wychodząc z izby deputowanych
oświadczył: Tardieu jest zbyt mądry
na to, aby nie rozumieć, że rady-
kali nie mogą popierać gabinetu, w
którym zasiada Tardieu. Komisja
postanowiła kontynuować swe pra-
pa o arie PY

ь 2 ż przesłuchania nowych świadków.
Tardieu oświadcza, że dostarczy ta- Będą przesłuchani brat byłego pre-

kich dowodów : zwraca się do ko- |mjera adwoket Piotr ChautempsI
misji o przesłuchanie różnych świad- |jego obrońca adwokat Landowski.
ków i byłej sekretarki Stawiskiego, Dotychczas nie oznaczono jeszcze

Posed.enie wemisj w gma su ściśle terminu posiedzenia.
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Nowe zamachy bombowe w Austrji.
BERLIN (Pat.) Niemieckie biuro i

 

wybuchła bomba zniszczyła salę

/ »
7

; posiedzeniu
„ostatecznie program rozbudowy lot-

informacyjne donosi z Wiednia o
nowych aktach sabotażu oraz za-
machach bombowych dokonanych
w ciągu ubiegłej nocy na terytor-
jum Austrji.

Na górskiej stacji kolejowej Ha-
felsker pod lnsbruckiem wybuchła
bomba. W miejscowości Lustenau

LONDYN. (Pat). Na wczorajszem
gabinetu

nictwa wojskowego W.  Brytanji.
Według obiegających pogłosek rząd

SAN-FRANCISKO  (Pat.) Strajk
generainy powoli zagasa. Daje się
zauważyć stopniewy powrót robotni-
ków do praey w zakładach użytecz-
neści publicznej.

Statki innych państw omijają
port w San Francisco. Ruch pasa-
żerski jest dalej wstrzymany.

Straty wywołane przez strajk ro=
botników portowych w San Franci-
sto oceniane są dotychczas na 100
milj. dolarów.

SAN FRANCISCO (Pat.) Eliemen-
ty radykalne w naczelnym komite-
cie strajkowym w San Francisco,
kierowane głównie przez australij-
czyka Harryego Bridgesa, poniosły
poważną klęskę. Komitet po b. bu-
rzliwej dyskusji potwierdził poprze-

Rozwój lotnictwa anglelskiego.

Strojh wSanFrancis
co >z :

gimnastyczną. W Wiedniu podpale-
no publiczną rozmównicę telefo-
niczną. Pod Edlach w Styrji doko-
nano zamachu bombowego na tor
kolei południowej. W Bregenz do-
konano rėwniež zamachu bombo-
wego na tor kolejowy.

A
Aż

zamierza utworzyć w ciągu najbliż-
załatwiono| szych lat około 50 nowych eskad-

lotniczych. Szczegóły trzymane są
w tajemnicy

*

spornych kwestyj pod arbitraż. De-
cyzja ta została powzięta wskutek
żądania Bridgesa, który domagał się
ponownie rozpatrzenia  powziętej
już uchwały. Mimo gwałtowną opo-
zycję ze strony skrzydła radykalne-
go komitet dziś ostatecznie opowie-
dział się za arbitrażem.;

Władze bezpieczeństwa przepro«
wadziły dziś wiele rewizyj w eśrod-
kach agitacji komunistycznej. Are-
sztowano ok. 306 osób. Prokurator
zażądał odroczenia wytoczenia pro-
cesów, celem uprzedniego spraw-
dzenia przez władze federalne przy-
należności aresztowanych  agitato-
rów i przypuszczalnego ich wyda-
lenia drogą administracyjną z tery- dnią swą uchwałę co do oddania

PANAMA. !Pat), W całym kraju
odczute zostały gwałtowne wstrzą |
sy podziemne, W miasteczku Dawid
w prowincji Chirixui runęło wiele

 

„est przerwana. Żywność dostarcza

NIEZWYKŁE UPA
NOWY JORK. (Pat). WA Środko-

wych Stanach panują już od dłuższe
go czasu niezwykłe upały. Tenipe-|
1atura w cieniu sięża powyżej 117
stopni F,=48 stopni C. Widmo gło-

budynków, kilkaset osób odniosło|
rany. Komunikacją z tem miastem*

torjum Stanów Zjedn.

Trzęsienie ziemi w Ameryce. |

się przy pomocy aeroplanów, Wstrzą
sy te zanotowało wiele obserwa-
torjum między in. i obserwatorjum

- krakowskie. Obserwatorjum krakow
skie zanotowaio wstrząsy o godz.
22.10. '

ŁY W AMERYCE.
pienia, spowodowane brakiem wody.
W niektórych miejscowościach wo-
da wydawana jest w szczupłych
porcjach. Upały spowodowały śmierć
5 osób.

Nad środkową częścią stanu
Tennessee przeszedł gwałtowny hu-
ragan, piorun zabił jedną osobę, a
kilkaset ciężko kontuzjował. Zasie-
wy zostały zniszczone przez wiclu-
rę ; deszcze, iomunikacją telefo-
niczna z wieloma miejscowościami
jest przerwana,

du, epidemii i pomoru zawisło nad
tymi stanami. Ruch przemysłowy
uległ zahamowaniu. Zasiewy wypa-
lone są przez słcńce, zaś ludzie i ca-
ły iwwentarz żywy skazany jest na
niebywałe cierpienia. Olbrzymie ob-
szary prerji są wypalone przez słoń-
ce. W Oclaboma City zabito około
600 sztuk bydła, by przerwać cier- ъ

70 miljonów pogan w St. Zjednoczonych.
NEW YORK — KAP, Olbrzymie jonów pogan nowoczesnych.

wrażenie wywołałą w Ameryce mo- _ Wprawdzie w państwach euro-
wa biskupa Noll'a z Fort Wayne pejskich, wywodził dalej biskup
indjana), wygłoszona niedawno w Noll — mamy odstraszający przy*
radjo nt. pogaństwa w Stanach kład, że taka obojętność religijna
Zjednoczonych. | prowadzi z czasem do zupełnego

Mówca stwierdził, że w Stanach wyzbycia się religji i do destruktyw
Zjednoczonych żyje 70 miljonów po- nego radykalizmu, ale Ameryka jest
gan t. zm. ludzi mieposiadających zbyt leniwa na tym terenie, by wy-
nawet elementarnych podstaw reli- ciąśnąć należyte wnioski z doświad-
śijmych. Przekonanią zaś religijne czeń europejskich.
innych ludzi nie mają żadnego wpły- Stan powyższy jest skutkiem
wu na postępowanie owych 70 mil- braku nauczania religii w szkołach,

OD ADMINISTRACJI.
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze:
syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dnie

  1 Sierpnia 1934 r. wstrzymane.

  



Zawiedzeni
B. B. wydaje, jak się dowiadu-

jemy z „Robotnika“, рошпу „Гуфо-
dniowy Biuletyn B. B. W. R.“ dia

użytku swoich działaczy. W. ostat

nim takim biuletynie znajdują się

interesujące uwagi o rozwiązania

Obozu Narodo;0-Radykalneśo. Biu-
letyn zwierza się na wstępie z ra-

dości, jaką napełniła B.B. wiado-

mość o powstaniu tego Obozu.
„Deklaracja ta (ONR) — czytamy —

pozwalzła żywić nadzieję, że O. N. R..

wyzwoli się z pod wpływu przeżytków po-
litycznych Stron. Narodowego i że stanie

się zarodkiem radykalnej choćby, lecz rze-

<zowej(?) opozycji. Oczywiście, opozycja
taka mogłaby znaleźć swe właściwe (I)

miejsce w naszem życiu publicznem. Na-
dziei tych ONR. — ubolewa dalej biuletyn

— ziścić nie patrafił.. Zachowanie się
ONR-u podczas wyborów miejskich, zwła-

szcza w Łodzi i w Wilnie, wskazywało, że

zerwanie jego ze Str. Nardowem było po-

zorną tylko maską; wszędzie, gdzie ONR.
rozporządzał jakimkolwiek wpływem, oddał

się całkowicie do dyspozycji Stron. Naro-
dowego... ONR. poszedł odrazu na wysługi

Stron. Narodowego, potwierdzając tem bu-

dzące się, od początku jego istnienia po-
dejrzenie, że jest on tylko „detaszowanym*

oddziałem Str. Narodowego.”

Niechby wiąc pewna część mło-

dżieży uprawiała nawet radykalną

opozycję, byle się wyzwoliła z pod

wpływów Strorinictwa Narodowego
i by przez to Stronnictwo to zostało

osłabione. ‘
Możnaby tu przypomnieć umizg“

prasy sanacyjne, („Kurjer Poranny”,

nawet „Gazeta Polska“) do naro-

dowo-radykalnych. Niedwuznacznie
niemai dawano do zrozumienia, z»

chętnie wzięłoby się tę radykalno

narodową młodzież pod swe skrzy

dła opiekuńcze. Jest i w biuletynie
echo tych nadziei: „opozycja taka

mogłaby znalezż swe właściwe mier-

sce w naszem: życiu publicznem'
Jednak tych nadziei O. N. R. nie
ziścił. Nie dał się zrobić „legjonem

młodych'* na prawem skrzydle.
Ba „poszedł odrazu na wysługi

Stronnictwa Narodowego'. Zdaje

się, że w tem twierdzeniu jest tro-

chę niesłuszności. Tak, naprzykłaj,

o ile sięgają nasze informacje, w

Łodzi podczas ostatnich wyborów
miejskich bodaj nie było wcale gru-

py. narodowo-radykalnych, w Wilnie

zaś drobna grupka kilku studentów
nie zaważyła wcale na szali wybo
rów. Błąd polega na tem, że biule-
tyn. mięsza młodzież narodową, któ-

ra wcale nie odeszła od Stronnictwa

Narodowego, z narodowo-radykal-
nymi.

Przy okazji wszakże ujawniła się
prawdziwa i szczera, bo poufna, oce-

na przez B. B. rezultatu wykorów do
Rady miejskiej w Wilnie. Z biul--

tynu, jak to sam czytelnik dosko

nale wyczuje, przebija niezadowole-
nie, jesli chodzi o Wiilno, podobnie
jak o Łódź. Myśmy byli zawsze ie-
$o zdania, że Wilna do swoich suk-

cesów B. B. zaliczać nie powinno

Mamy obecnie mocne potwierdzenie

naszego przekonania.

W, końcu biuletym zarzuca O.N.
R.owi, iz uciekał się „do argumentu

siły brutalnej w walce z przeciwni-

kami politycznymi”, Oskarżenie to

oburzyło nawet

„Robotnik“ wola, že prawo moralne
do stawiania takiego oskarżenia

„mają tylko ci, których sumienie

jest pod tym względem — czyste i

niezaszargane' | wypomina dalei
sprawę brzeską i „miejsca odoso-

bnienia” i wiele jnnych „państwowi:

twórczych wyczynów”, kończy zaś

przysłowiem: „uie mówi się 9 strycz-

ku w domu wisielca“. Toprawda, ale
czyž io pierwszy raz?

Wracając do biuletynu, wart»

podkreślić z niego sens właściwy:

O. N. R. nadziei, które żywiło kie

rownictwo B. B., ziścić nie potrafił
Były więc nadzieje, byłoi coś wię

cej, bo kokieterja i wyraźne nama
wianie — i mimo to wyszły „nici”

Stąd niewczesny żal, a O. N. R. do-

stał się też wraz z młodzieżą Stron-

nictwa Narodowego do Berezy Kar-
tuskiej,

Pod jednym względem możnaby

pocieszyć B.B O.N.R. nie jest „de-|

taszowanym'* oddziałem Stronnictwa

Narodowego. Można nam wierzyć,|

w tej materji nie mamy nic do ukry

wania lub maskowania,
ATAAIA TASATATPA

Najskutecniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Jaimužniczych „Caritas“.

i

socjalistycznegć | :

„Robotnika”, z którym nar.-rady | byla do Warsziwy wycieczka Pola-

kkalni uie byli kynajmniej w zgodzie:

z praSy.-
Za przekonania.

Sprawa obozu w Berezie Kartu-

skiej nie przestaje być najbardziej

uktualnem zagadnieniem,  aczkol-

wiek, jak słusznie zaznacza „Kurjer

Lwowski“ :
O miejscu zesłania na Polesiu pisać jest

niebezpiecznie, prasa ogranicza się przeto

do urywkowych sprawozdań o wyglądzie i

zajęciach zesłańców.

Ale właśnie ta przyczyna po-

wściągliwości w sądach stwarza do-

okołą Berezy Nartuskiej atmosferę

moralrią, którą `

tylko najbardziej zaślepieni chwalcy

metod sanacyjnych mogą ignorować, 5Ц-

mienie polskie nie może 1 nie powinno an'

na chwilę zapomnieć, że w obozie izolacyj-

mym znajduje się młodzież polska, nie SKka-

zana zadnym wyrokiem i ze jest Lo m4io-

dzież, która mogla w swych wystąpieniach

popeiniać biędy, ale ktora caią swą gorącą

duszą dężyia ao wielkości i potęgi Foiski,

l oto młodzież tę postawiono na-

równi z ukraińcamu, którzy wediug

intormacyj władz mieli cele zupeinie|

przeciwne, bo й

dążyli do oderwania od państwa całej

dzielnicy. To postawienie na jednym po-

ziomie Polaków z  Ukraicami posiada, —

dla nas we Lwowie zwiaszcza po ostatnich

wyrokach sądowych—wymowę szczególną...

W. ten. sposćb
Zesłańcy polscy cierpią nie za prze-

stępstwo, bo tych im nie zarzucono, ale za

przekonania. Nasuwa się z tego powodu

pytanie, czy jest ktoś w Polsce, ktoby wie-

rzył, że można takim środkiem, jak bereza,

zmienić przekonania młodego idealisty?

i drugie pytanie: czy byloby požądanem, by

miodziež polska zapierala się swych prze-

konań pod wpływem takich srodków?

Cóżby ona w takim razie była wartą? A

jeśli wyjdzie z obczu niezmienioną, to czy

jest pożądanem, by wnosiła w swąprzyszłą

działalność polityczną nowonabyte pier-

wiastki goryczy i nienawiści?

Siusznošci uwag „Kurjera Lwow-

skiego” nikt chyba zaprzeczyć nie

potrafi,

„Czas”* w opozycji. °
Notowaliśmy na tem miejscu już

niejednokrotnie głosy z dyskusji,

która się toczy pomiędzy lewicą a

konserwą sanacyjną, Napastowany

przez organa lewicy sanacyjnej kra-

kowski staruszek
odgryzać się, przyczem, waląc w le-

wicę, uderza wiaśnie w cały system.

Tak n. p. krytykuje b. ostro

„Czas“ sanacyjaych biurokratów.
„Chodzą oni napuszeni, uroczyści, prze-

jęci własną wyimaginowaną wielkością i

znaczeniem. Śmiano się, że Ludwik XIV

mawiał, „państwo to ja”, ale co mamy ro-

bić, kiedy pierwszy lepszy naczelnik wy-

działu, starosta, czy urzędnik pocztowy

myśli podobnemi kategorjami“ : `

Autor artykułu zapewnia dalej

czytelników, że
„Żaden magnat, żaden ordynat, żaden

k iąże, żaden hrabia, żaden arystokrata, nie

ma w scbie tyle majestatu, tyle wyniosło-

ści, tyle pychy, tyle łaskawości, tyle trak-
towania zgóry, tyle pogardliwości, tyle

lekceważenia i ta głębokiego przekonania

o własnej wielkości, co pierwszy lepszy

radca ministerjalny”. В

Zresztą nietylko nazewnątrz nie

wszystko jest w porządku. Wewnę-

trzne stosunki pomajowej biurokra-

cji także pozostawiają wiele do ży-

czenia. Widać to z opisu „rugania“,

jaki w obecności autora artykułu

„Czasu” miał w jego owecności

sprawić „jakiś zastępca naczelnika
wydziału” swemu referentowi.

Publicysta z „Czasu” zapewnia

Bracia Adamo
GDYNIA. Pat. Dziś na lotnisku

Rumja-Zagórze wylądowali bracia

Adamowiczowie a o godz. 13 przy-

jechali do Gdyni. Po powitaniach,

odwiedzinach i zwiedzeniu portu

Wycieczka Polaków z Ameryki.

;IWARSZAWA. (Pat). Dziś o
godz. 7 rano pociągiem z Gdyni przy

ków z Ameryki w lirzbie kilkunastu

osób. Wycieczce przewodniczy pre-

zes Związku Nar. Polaków. w Sta-
 

Legjon Młodych a
Zarząd Związku Legjonistów: Pol-

skich w Częstochowie ogłosił na-

stępujące oświadczenie:

„Ponieważ w czasopiśmie Legjo-

| nu Młodych „Dziś i Jutro'* ukazały
się kilkakrotnie artykuły i wzmian-

ki, wwiaczające honorowi legjonistów

oraz występujące przeciwko polity-

ce państwowej, Związek Legjonistów

Polskich w Częstochowie na wal-
nem zebraniu w dniu 9 czerwca

1934 roku jednogłośnie postanowił

podać do wiadomości publicznej na-
stępujące oświadczenie:

„Legjon Młodych swojemi ostat-
niemi wystąpieniami, szczególnie w

okresie przedwyborczym działał na

szkodę państwa, rozbijał jednolitość
Bloku Gospodarczego, szerzył za-

męt oraz dezorjentację w miejsco-

 

MASONERJA W IRLANDH.
Nadany Irlandji przez rząd an-

gielski „home ule“ aktami z 19141

1920 r. pozbawia parlament irlandski

wszelkiej władzy „kasowania lub

przesądnie traktowania jakiegokol-

wiek przywilej: lub prawa wyjątko-

wego (exempłion) Wielkiej Loży

(Masońskiej Irlardji będź innej jakiej

:cży lub stowarzyszenia uznanego
ъ przez Willką Lożę”. A

„Czas”, usiłuje|

 

DZIENNIK

że nigdy w podobry sposób nie ode-
zwałby się do swego służącego i pi-
sze dalej tak:

„Zastraszające schamienie Polski, scha-
mienie, znajdujące wyraz w naszym słow-
niku, w polemikach prasowych etc., jest w
dużej mierze rezustatem „stylu” naszej biu-

rokracji!.

W tem. miejscu jednakże autor

widocznie zląkł się, iż może zbyt

odważnie sobi: poczyna, bo czem
prędzej dodaje:

„l niech urzędnicy nie próbują się tłu-

maczyč, wskazując na najwyższe czynniki
w państwie. Quod licet lovi, non licet bovi”.
(Co wolno Jowiszowi, to nie wołowi).

„Pierwszy lepszy urzędniczyna nie mo-

że pretendować do roli princeps legibus

solotus“. (Księcia niepodlegającego prawu).
Kończy swe uwagi „Czas” roz-

ważaniami na temat „mafij i koteryj'
jakie się „tworzą” po urzędach.

Czyżby „Czas” zdecydował się

ostatecznie przejść do opozycji, bo
jak na tyloletnią współpracę z rzą-

dem, obserwacyj organu krakow-

skich konserwatystów mnie można

uznać za zbyt wczesne. A może

konserwatystom sanacyjnym zagro-

żono czystką w urzędach,
к

Też „paūstwowiec“,
„Wiadomošci Literackie“  wpro-

wadziły ostatni, ciekawą rubrykę
p. t. „10 lat temu“, w której podają
wyjątki z różnych publikacyj.

M. in. przytcczony został wywiad

z Kaden . Bandrowskim, w którym

znalazło się następujące „antypań-

stwowe' zdanie, wyrzeczone przez
tego „wupaństwowionego” literata.

„W. Barczu” wytoczyłem proces lu-

dziom i prądom, posuwającym się tak dale-

ko, że pozwoliły sobie hasło państwawy-
nieść ponad sprawę czystego człowieka.
Nasza wizja Polski niepodległej łączyła się
nierozerwalnie ze sprawą człowieka, i nie
chcemy, nie akceptujemy żadnego na tym
punkcie przeciwieństwa czy konfliktu”
(podkreśl. nasze).

Ciekawi jesteśmy, czy p. Kaden
powtórzyłby to zdanie, dajmy na
to, na posiedzeniu Akademji Litera-;

tury?

| rosyjski

| cie'* teatru przez kino jest mało

WILEŃSKI

K. STANISŁAWSKI
O TEATRZE I KINIE.
PARYŻ. (Centropress). Znany

artysta dramatyczny K.
Stanisławski, bawiący obecnie na
kuracji w Paryżu, rozmawiał ze

swymi przyjacióżmi o przyszłości te:
atru. Starał się odpowiedzieć. na
pytanie, które coraz częściej słyszy
się z ust pracowników kulturalnych,
czy kino, prędzej lub później osta-
tecznie nie zabije teatru.

Założyciel Moskiewskiego —Ге-
atru Artystów powiada, że „zabi-

prawdopodobne, jeżeli wogóle nie
niemożiiwe. Kino, jako konkurent

teatru, jest bczradne i niema żad-
nych widoków zwycięstwa. W: te-
atrze są artyści w bezpośrednim
kontakcie z widownią. Artystę i
widza łączy „ fluid duszy i serca”,
wychodzący ze sceny na widownię i
w pewien sposób również  odwrot-
nie, W, tej atmosferze żyją nieustan-
nie zarówno aktorzy jak i widzowie.
Kina to tylko mechanika. Nie moż-
na mówić o kontakcie cieniów arty-
sty, poruszającego się na ekranie, z

publicznością. Nawet głos ludzki
przechodzący przez mikrofon, jest
martwy i nieprzekonywujący, pomi-
mo wszelkich wysiłków techniki

Przeciwnie: im doskonalej aparat
zbliży głos sztuczny do rzeczywiste-
go, tem wyraźniej uwydatnia się je-
go niežywotnošė i sztucznošė tej
imitacji.

Z tego wszystkiego jednak nie
można wnioskować, by Stanisław-
ski nie uważał lilmu za sztukę, Sta-
rannie śledzi jego rozwój i chętnie
ogląda każdy nowy film. W. tych
dniach na jego żądanie wyświetlano
„Burzę”, której nie miał sposobności
widzieć w Rosji. Stansławski jest
zdania, że film musi być bardzo
skąpy, jeżeli chodzi o słowa. Teatr
np. wymaga niekiedy specajlnych
praktyk, dyktowanych samą jego
istotą, Kino jednak również musi Upaūstwowienie i zmonopolizowanie

podręczników.

Sprawie tej dłuższy artykuł po-
święca „Gazeta Warszawska*, do-
wodząc słusznie, że dziś u nas pod-
ręczniki uległy „upaństwowieniu
(w cudzysłowie, i zmonopolizowaniu

właśnie na nkładkach podręczników
często bardzo spotykamy nazwiska dygni-

tarzy ministrjalnych lub — co jest tajemni-

cą publiczną — osób z nimi skoligaconych

lub popieranych. O ile naogół otwiera to
szerokie pole do protekconizmu, to przy

«becnym systemie dopuszczania podręcz

ników wytwarza poza tem niejako stan

monopolizacji.
Zasługuje poza tem na uwagę fakt, że

jeden z podręczników, a faktycznie jedyny
obowiązujący z danego przedmiotu, wydany

został nakładem państwowego wydawni-

ctwa książek szkolnych, przez co w tenden-
«jach monopolizacyjnych wkraczamy nawet
w dziedzinę handlową, ze szkodą dla inicja-
tywy. prywatnej, idąc niejako śladem „Gos-,

izdatu“ sowieckiego.
Doszliśmy dziś do tego, że
podręczniki uczonych i pedagogów tej

miary, co prof. Ignacy Chrzanowski, okazy-!

wały się nieodpowiedniemi, natomast rej,

wodziły książki usłużnych propagatorów

„wychowania państwowego”. i

Jak się taka polityka skończyć
musi, odgadnąć nie trudno. 
wicze w Gdyni.
odbędzie się wieczorem w „Mor-

skiem Oku” zabawa taneczna urzą-

dzona przez koło pań LOPP a do-

chód z niej przeznaczony będzie na

zakup samolotu Adamowiczów.

nach Zjednoczonych Świetlik, Wraz
z wycieczką przybyło 21 dziennika-

rzy pism polskich w Ameryce na

czele z redaktorem dziennika chi*

cagowskiego Przydatkiem.

legjoniści.
wem społeczeństwie, Walne zebra-

| nie Związku Legjonistów Polskich
w Częstochowie piętnuje działalność

„Legjonu Młocych* w Częstocho-

wie i zastrzega sobie jakiekolwiek

powoływanie się na łączność ideową

' „Legjonu Młodych” ze Związkiem

| Legjonistów w Częstochowie oraz

| nawiązywania do tradycji Czynu

Legjonowego. Związek Legjonistów

potępia metody pracy i obecny cały

stosunek „Legjonu Młodych” w Czę-

stochowie do Państwa”.
Podobną odezwę ogłosił Zarząd

Związku Rezerwistów.
Jak widzimy, dokuczył Legjon

Młodych nawet tym, na których tra-

dycję lubi się powoływać. Coś nie-

dobrze zaczyna się dziać w B. B. 
Taką władzę posiada masonerja

w słerach rządowych! Jest ona po-'

| nad prawem! i

КЕСЕ
ULNI FLOTA WOJENNA

, odskoki od oryginału (np. sk1eślenie

' Uczyniono tak po większej

 to najlepsza gwarancja: niki
niepodległości.

się uciekać do niektórych „specjal
nych praktyk” aby objaśnić fabułę
filmu. Są to napisy i rozmowy. Ale
oba te środki są tylko pomocnicze i
nie można ich utożsamiać z życiem
na scenie teatru. :

„Burza“ podobala się Stanistaw-
skiemu o tyle, że we właściwych
barwach przedstawia stan  kupiec-
twa w XIX wieku. Stanisławski jest
przekonany, że Kataizyna odtwo-
rzona jest nadzwyczaj wiernie i to
zupełnie w duchu dramatu i samych
zamiarów  Ost-owskiego. Niektóre

sceny końcowej ze zwłokami  uto-
pionej na pierwszym: planie) Stani-
sławskiego nie przejmują, Widzi w
tem rozumne dostosowanie teatral-  nej fabuły do możliwości kinemato-
grafu.

Nowe formy życia.
(Feljeton z prowincji),

Ustalono, że powojenna struktura
społecznego życia przybraia zupei-
nie nowe ksztaity, gdzieniegdzie z

przewroceniem poprzedniego stanu
ao góry nogami. twolucja idzie da-
lej u pytanie, ;aki można postawić
horoskop bliższej przyszłości.

Kiedyś regulatorami porządku i
praworządności byli: arystokraci,
duchowieństwo, patrycjusze, literaci,
Ubecnie to wszystko w innych już
rękach:  taszystów, szturmowców,

dziwnie tak zwanych kamunistów, a

w ostatnich czasach w krajach wy-
sokiej cywilizacji elity, wybieranej
z cadej masy ludności przez specjal-
nych wybitnych łachowców, stusznie
zwolnionych od egzaminu na maj-
stra, budowa to trochę sztuczna w

naturalnym biegu historji, ale jest
jedynem wyjściem z chaosu, stwo-
rzonego skutkiem abstrakcyjnej głu-
poty rozmaitych marksistów. Natu-
calnie ta elita potrzebuje najdoraź-
niejszego pielęgnowania i doprowa-
dzenia do należytej ilości. Wyższym
reprezentantom jej celem pobudze-
nia do efektywiiejszej pracy zwięk-

sza się pensje nawet ponad stan ka-
sy gotówkodającej, ze względu na
to, że to jest inwestycja. Dlą dei mi-
nores zabezpieczenia bytu jest
skromniejsze: emerytura i umocnie-
nie kredytu przez ustalenie zasady
w ustawie egzekucyjnej, że z pensji
może być ściągany tylko ułamek nie,
wielki od sumy ponad 100 złotych, a

otrzymujący tylko 100 zł. mie-
sięcznie lub moiej nie jest obowią-
zany do płacenia swych długów. W.
byłej Rosji mówiło się: „zakony pi-
szut czynowniki, a piszutsia oni dla
czynownikow“'

Jeden z mych znajomych po na-
wiedzeniu sąsiedniego państwa opo-
wiadał mi, że dobrze żyje się tam
tylko urzędnikom, inne warstwy lud-
ności znajdują się w. stanie nędzy.

a

Nędza, jak wiadomo, jest następ-
stwem hultajstwa, inaczej bowiem
mie można zrozumieć, jak ludziom,
mającymi do swej dyspozycji wszyst-
ko co daje ziemia, może czegoś bra-
ikować. Rzekomo nie mają oni pie-
niędzy nawet na cukier, nie płacą
podatków, gdy urzędnik jest w gor-
szem od nich położeniu. Musi
wszystko płacić, 15 groszy za litr
mleka i pewne sumy na monopol
spirytusowy. Tymczasem obywatel
požywa samogon, smaczny napitek
lubi bardzo tam albo prawie nic nie
kosztujący, gdyż 'materjał do tego
daje ziemia, żadnego cła nie pobie-
rając. Nie może urzędnik codziennie
chodzić do kina. a rower swój lub
radjo kupuje na raty. Nie korzysta z
dobrodziejstw Kasy Chorych, musi
płacić w aptece za aqua destilata, co

 

Odradzający się Kijów.
Jak wiadomo, stolica Ukrainy

sowieckiej przeniesiona  Zzostaią 0-

statnio z Chaskowa do Kijowa'
części!

ze wzgiędów olitycznycn, aby w!

Kijowie wiadze sowieckie skutecz-|

niej przeciwdziałaty Za

nym prądom ukraiiskim, które swe

cgnisko miaty wiaśnie w  Kijowie.
wyniki tego kroku poczynają się już
przejawiać w życiu miasta. Los Ki-

jowa w. ostatnich piętnastu latach

byi rzeczywiście tragiczny. Miasto

nawpół zburzone w czasie wojny

domowej, pozbawione znaczenia

jako ośrodka  administracy,nego.

coraz. bardziej upadato, pustoszaio.
Nie uskuteczniano żadnych robót

budowlanych, zaniedbywano jego

zewnętrzny wygląd a wszelkie życie

stopniowo zam:erało, Dopiero о-,

becnie, kiedy do Kijowa przeniesio-
no urzędy sowieckie, daje się w

mieście zauważyć pewne ożywienie.
Rozpoczęto naprawę domów rządo-|

wych, wyznaczane są parcele pod

budowę nowych domów  urzędni-

czych i administracyjnych, porząd-

kowane są ulice. Władze miejskie

przystąpiły do :egulacji ulic, placów

i parków.
Na głównym: placu, na którym

stoją klasztory Sofilewski 1 МЫ
chajłowski, m: stanąć osrodek а@-

ministracyjny z całym kompleksem
domów. Według opracowanego pla

nu budowy tego ośrodka rządowe-
go, klasztor Michajłowski ma być
zburzony, a na jego miejscu ma sta-
nąć olbrzymi gmach rządowy, W
najbliższej dzielnicy wybudowane

mają być domy dla pracowników,
administracyjnych. Tymczasowo
rząd republiki vkraińskiej mieści się
w dawnym pałacu kijowskim w
parku nad Dnieprem. W tej samej
dzielnicy pomieszczone zostały u-
rzędy wojskowe, które w związku z

przeniesieniem głównego miasta о-
stały znacznie wzmocnione, Władze
ukraińskiego okręgu wojskowego
budują obecnie cały szereg nowych
domów dla pracowników armji. Już
w najbliższych dwóch czy trzech
miesiącach domy te zostaną oddane
do użytku. Równocześnie regulo-
wane są w tej okolicy ulice i chod-   

Kijów zawsze odznaczał się bo-
śactwem parków i zieleni. Obecnie
zielone przestrzenie mają być znacz
mie rozszerzone Tak np. powięk-
szony będzie park na Włodzimierzo-
wie, na miejsce żydowskiego bazaru
założony zostanie nowy park, a w
środku miasta powstanie kilka no-
wych ogrodów.

Równocześnie rozszerza się też
połączenia głównego miastą sowiec-
kiej Ukrainy z pozostałemi ośrod-
kami Związku Sowietów. Na liniach
Kijów—Moskwa i Kijów — Odesa
powiększono liczbę prawidłowo kur
sujących pociągów  pośpiesznych.
O1ganizowane 'est połączenie lotni-
cze Kijowa z Charkowem, Odessą,
Moskwą i Czernihowem. Do Kijo-
wa przeniesiono również wydawnic-
two Centralnego komitetu ukraiń-
skiej partji komunistycznej i odtąd
organ główny tej partji „Komunist“
wychodzi już nie w Charkowie, a w
nowej stolicy Kijowie.

St. Ogr.

zabezpieczoneniu prywatnemu oby.

watelowi daje się prawie zadarmo.
Mumo to urzędū.k, chociaż na niż-
szycn szczebiaca elity jakoś tam zy-

je, a pozostafa ludnosc żali się na

niemoziiwe warunki ekonomiczne

skuikiem swego huiiajstwa, choroby

siewyleczalnej ani energją sekwe-
stratorow, ani represjami karnemmi.

Do czego dochtdzi bezradność po-
wojennego obywatela, o tem wy-
mownie świadczy ustawa o przymu-
sie adwokackim. W  najprosiszej
wiasnej sprawie nie może dać sobie
rady bez opieki mecenasa, który

czasem we wiasnem położeniu ży-

ciowem jest kompletnym proianem,
Jednak nier:a prawidła bez wy-

jątków, W, rozm.owie ze znajomą pa-
nią, zajmującą dobrą posadę na
służbie państwowej, lecz przy sta-
tych długach, dopuścitem się nie-
ostrożnego stwierdzenia, że w obec-
uych czasach rolnictwo i wszelkie
przedsiębiorstwa dają tylko deficyt.
— Nie zgadzam się, odpowie-

dziano mi. Naprzykład, jeden mój
sympatyczny znajomy buduje sobie
drużą kamienicę, nie będąc żadnym
urzędnikiem.
— Napewno używa jakiegos nie-

uczciwego sposobu zarobkowania,
wtrąciłem,
— Jakto, mój bliski znajomy, a

pam kwestjonuie jego uczciwość?
— A czy można zapytać, jakiego

rodzaju jest jego zajęcie?
—To przedsiębiorca budowlany,

naprzykład wspaniałe gmachy u-
rzędnicze przy maszem Starostwie
są jego noboty.
— Ach tak, słyszałem o tym ar-

chitekcie i o sposobie przyjęcia od
niego tych budynków imponującego
zresztą zewnętrznego wyglądu, ale
potrzebujących takiego stałego re-
montu, który nie pokrywa się docho
dem brutto. Prawda, nic wiecznego
niema na świecie, a budownictwo
"est celem naszego żywota.

Przeprosiłem naturalnie, ową pa-
nią, uznając, że i nieurzędnik może
dołść do elity...

Elita, możemy z tego wniosko-
wać, została uporządkowana na
dość mocnych zasadach. Pozostaje
tylko troska o uporządkowanie ży-
cia pozostałej ludności. Wobec nie-
chęci do pracy tej ludności i bez-
radności jej, niczeżo nie można się
spodziewać od własnej jej twórczo-
ści i, zdaje się. że dalsza ewolucja
idzie w kierunku kołchozów, na co
wskazują i niektóre głosy _w prasie

Adoli,

 

Plany parcelacyjne
rządu.

Plany paicelacyjne rządu prze-
widują, że w ciągu pięciu lat ma być
rozparcelowanych 625 tysięcy ha. 

 

ziemi. Będą na to przeznaczone
grunty państwowe, ważniejsze ma-
jątki, co do których w najbliższym
czasie upływają terminy dzierżawy.
Pozdtem mają być na to przezna-
czone własne majątki Banku Rolne-
go i majątki prywatne, które będą
przejmowane za zaległe należności.
Parcelacji ulegną także . majątki,
przejęte za długi przez instytucje

kredytu długoterminowego, Nieza-
leżnie od tego oczekiwane jest
wzmożenie prywatnej akcji parcela-
cyjnej, zależnie od wysokości stop-
niowego uruchamienia kredytu par-
celacyjnego, cztero i półprocentowe.
$o oraz Banku Rolnego. 'W kołach

rolniczych oczekują, że w  najbliż-
szym czasie rozwój akcji parcela-
cyjnej będzie większy, niż dotych-
czas, iedz'nie scalenia grun-
tów przewidziara jest na rok 1934
komasacja 450 tysięcy ha.

Do roku 1938 włącznie ma być
scalonych ogółem 410 tys. gospo
darstw roln. obsz. 2.320 tys. ha.
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Świątynia masońska w Warszawie?
WARSZAWA — KAP.  „Księ-

ga błękitna masonerji' na rok 1934
(Das Blaubuch der Weltfreimaure-
rei Jahrbuch 1934, Saturn-Verla$ —
Wien, str. 138) podaje, że obecnie
Wielka Loża Wolnomularska w Pol-
sce składa się z 13 lóż. Istnieje po-
zatem 13 lóż niezależnych „Niemiec-
kiego Związku Wolnomularzy w
Polsce". Oprócz tego od 1921 r.
działa w naszym kraju Najwyższa
Rada Obrządku szkockiego wraz z
iożami tego obrządku.

„Das Blaubuch'* donosi również,
iż czynione są przygotowania do
budowy w Warszawie świątyni ma-
sońskiej kosztem 300 tysięcy  zło-
tych! Bliższe zaś szczegóły o sta-
nie wolnomularstwa w Polsce о-
biecują wydawcy masońscy  przy-
toczyć w roczniku następnym. Obec
nie ograniczają się tylko do krėt-
kiego oświadczenia „braci” w Pol-
sce, że pracują w dzisiejszych cza-
sach przełomowych „nad utrzymła-
niem ideałów moralnych sprawiedli-
wości i pokoju.
‚ (Masonerja test organizacją nie-
iegalną i tajną, uprawiającą jak wia-

 

domo krętactwa polityczne, walkę
z religją i moralnością chrześcijań-
ską. Jakiego zaś rodzaju „ideały
mioralne' jej przyświecają — świad-
czy najlepiej aiera Stawiskiego we
Francji Mimo kompromitacji, czu-
je się ona, jak widzimy w Polsce
dziś bezpiecznie i zamierza uszczę*
śliwić Warszawę budową swej
„šwiątyni“,

Ši >SPA ADLD LD? RLOT TPGDGDLLы :

Popierajcie Polską!
Macierz Szkoiną.

06406660660840
Polskie balony.

Bawi w Wa:szawie znany lotnik
szwajcarski, dr Tilgenkamp, który
przybył do Polski z ramienia klubu
szwajcarskiego, aby zakupić w woj-
skowych warsztatach w Jabłonnie
balon, w którym będzie startował
w tegorocznych zawodach o puhar
Gordon - Bennetta. O balonach wy-
robu polskiego dr. Tilgenkamp wy-
raża się z entuzjazmem, twierdząc,
że są najlepsze w Europie,  



RONIKA.
Program gościny Br. Adamowiczów |wadze sanitarne

*w Wilnie.
Został już ułożony dokładny pro-

gram przylotu Braci Adamowiczów
Wiina.
Lotnicy przybędą do Wilna 25

bm. we środę o godz. 17 m. 30 na
sotnisko w Porubanku. Po przywi-
taniu ich na lotnisku odjadą oni sa-'
mochodami do miasta. Wjazd na-
stąpi prawdopodobnie przez Ostrą
Bramę. O godz 19 odbędzie się
obiad, wydany przez miasto i orga-
nizacje społeczao-lotnicze, O godz.
21 Adamowicze będą w teatrze
Lutnią na przedstawieniu.

Zanotować irzeba, że wstęp na
lotnisko jest bezpłatny, mający cha-
rakter propagardowy.

Dnią 26 bm. Adamowicze zwie-
dzać będą miasto, a w południe
złożą szereg oficjalnych wizyt. Po
obiedzie odbędzie się wycieczka sa-

,mochodowa do Grzegorzewa, gdzie
jest szkoła szybowcowa.

Wieczorem Adamowicze będą w

radjo wileńskiem.
O godz. 21 w Aeroklubie odbę-

dzie się czarna kawa.
Dnia 27 bm o godz. 10 rano Br.

Adamowicze odlecą z Porubanka do'
Warszawy.

Do Wilna razem z Br. Adamowi-
czami przyleci kilku gości oficjal-
nych.
Samolot transatlantycki Br. Ada-

mowiczów przyleci do Wilna razem
z samolotem kpt. Skarzyńskieżo.

Trzeba przypuszczać, że Wilno
jako rodzinne prawie miasto Ada-|
mowiczów witać będzie swych bo-
haterów nietylko uroczyście, lecz i
serdecznie.

! :

«Dzień Polaków z zagranicy».
W dniu 12 sierpnia odbędzie się

w Wilnie „Dzień Polaków z zagrani-
cy”. W dniu tym odbędą się zbiór-
ki na fundusz pomócy Polakom na

obczyźnie. Dokładny program uro-
czystości opracowuje Komitet, który
organizował „Święto Morza”.

Zmiany w ruchu pociągów
wobec powodzi w Małopolsce.

Dyrekcja Okr. Kolei Państw. w
Wilnie zawiadamia, że wobec usu-
nięcia przeszkód został wznowiony
ruch pociągów osobowych na linji
Tarnów-Stróże—Nowy Sącz z prze-
siadaniem między stacjami Bobowa-
Stróże oraz Kamionką Wielką—No-

wy Sącz a także utrzymywany jest
ruch osobowy między stacjami Kra
ków-Biadoliny na linji Kraków-Rze-
szóm z przesiadaniem między stac-
jami Kłaj:Bochnia przez most rzeki
Baby.

Z powodu podmycia torów i u-
szkodzenia mostów zestał wstrzyma-

JAKA DZIŚ B4DZIE POGODA?
Pomorze, Wielkopolska, Polska

środkowa, Podhale, Tatry i Wyżyna
Małopolska: najpierw dość pogod-
nie, potem stopniowy wzrost za-
chmurzenia ze skłonnością do burz.
Upalnie. Słabe wiatry najpierw z
południa i południo-wschodu a po-
tem z zachodu.

Pozostałe dzielnice: pogoda sło-
neczna i bardzo ciepła przy sła-
bych wiatrach z południo-wschodu i
wschodu. Słaba skłonność do burz

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apieki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc.ach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Marsz. Piłsudski wrócił do

Warszawy. Wczoraj pociągiem ran-
nym odjechał z Wilna do Warszawy
marszałek Piłsudski.
— Zastępy harcerskie zwie-

dzają miasto. W ciągu ostatnich
dni w Wilnie bawiło 17 drużyn har-
cerskich z całej Polski. Harcerze
zwiedzili miasto i zapoznali się z

zabytkami miasta.
k SPRAWY MIEJSKIE
— Bulwar nad Wilją W. dniu

wczorejszym zarząd miasta przystą-

pił do gruntownej regulacji ui, l Ba-

terji. Ulica ta stanie się buiwarem

nadbrzeżnym z nowoczesną jezdnią

oraz chodnikami,
Niezależnie postępują raźno pra-

ce przy umacnianiu brzegów rzek
MWilji. Dotychczas zdołano już umoc-

nić na przestrzeni przeszło 1 klm.

brzeżów oraz uregulować ipogłębic

koryto rzeki, Dalsze prace trwac

będą ćo końca września, 284

Prócz regulacji brzegów rzek!

budowany jest bulwar nadbrzeżny,

który będzie się ciągnął od ulicyKa-

nonicznej aż do mostu Zwierzyniec-
kiego. Dotychczas już ukończono

prace na przestrzeni 1'/> klm,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

— Od mandatów doraźnych nie-

ma odwołań. /darzają się ostatnio

dość często wypadki zgłaszania od-

wołań przez osoby, które zapłaciły

mandaty doraźne za wykroczenia

przeciwko przepisom administracyj-

nym, jak wykroczenie w ruchu koło-

wym, utrzymywanie posesy; w sta-

nie antihigjenicznym i t, p. Odwo-

łania takie pozostawiane są bez

begu, gdyż, w myśl przepisów prawa

o wykrocezniach, kara wymierzona

w: postaci mandatu doraźnego staje

się prawomocną w chwili uiszczenia,

wobec tego nie przysługują dalsze

środki odwoławcze.

: SPRAWY WOJSKOWE.
— Dodatkowe posiedzenie ko-

misji poborowej. Najbliższe dodat-
kowe posiedzenie Komisji Poboro-
wej wyznączone zostało na dzień

25 b. m. Komisja urzędować będzie
w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2
Stawić się dc przeglądu winni
wszyscy mężczyźni, którzy we wła-
ściwym czasie z jakichkolwiek po-
wodów nie uregulowali swego sto-
sunku do wojska.

ny aż do odwołania wszelki ruch
pociągów na następujących odcin-
kach DOKP-Kraków: Spytkowice-Su-
cha, Sucha Sporysz, Zywiec Sucha,
Wadowice-Kalwarja Zebrzydowska.
Bielsko-Kalwarja Lanckorona, Dę-
bice-Tarnobrzeg, Dębice Sobów.
W związku z tem wstrzymane są

wszelkie przyjęcia do przewozu o-
sóp oraz przyjmowanie wszelkich
przesyłek do tych stacyj.

Przesyłki, które nie mogą być
wysłane drogą okrężną, zostaną za-
trzymane i oddane nadawcom do
dyspozycji.

Dodatkowe posiedzenia Komisji
Poborowej odbywać się będą regu-
larnie co dwe tygodnie, aż do 1
stycznia 1935 roku, |

SPRAWY PODATKOWE.
Mylnie obliczony podatek

obrotowy. W związku z rozesianiem
nakazów płatniczych podatku obro-
towegc zaszły wypadki myinego
obliczenia należności podatkowej.
Niektóre urzędy przeoczyły, iż w
b. r. podatkowym weszła w życie
nowa stawka, przewidziana nowelą

| z dn, 19, XII. 1931 r. Przedsiębior-
„stwa i—V kat., prowadzące prawi-
„dlowe księgi hzndlowe, jak również
przedsiębiorstwa X—VIII kat. nie
obarczone tym obowiązkiem, płacić
mają od bieżącego roku podatkowe

‚ 60 stawkkę w wysokości 1.75 proc.,
"a nie jak dotąd 2 proc. Nakazy
płatnicze, błędnie wystawione, będą
sprostowane, i

SPRAWY SZKOLNE.
— Z kursów handlowych. W

dniu 10 b. m. w obecności przed-
|stawicieli sfer gospodarczych nasze-
go miesta, odbyło się wręczenie
świadectw ukończenia rocznych koe-
dukacyjnych kursów  handłowych
Stowarzyszenia abselwentów losty-
tutu Nauk Handlowo Gospodarczych
w Wilnie 16 absolwentom tych
kursów.

Świadectwa otrzymali niżej wy-
mienieni: Dronicz Stefan, Drago-
nówna Jadwiga, Gławdzin Michał,
Gryłowski Władysław, Hajdul Broni-
sław, Jodźko Eugenjusz, Kamniew
Dymitr, Kiszkurno Jadwiga, Klem-
żyński Antoni, Kniaziówna Zenaida,
Korzeniowski Józef, Mołodecka Ja-
aina, Nykowski Zygmunt, Pikciunas

į Romuald, Waliszewski Borys i Kap-
aowicz Antoni.

Na kursach przewažnie wyklada-
i absolwenci Instytutu starszych
'oczników. Z pośród osób, które u-
kończyły kursy jest kilku bezrobot-
nych, którym naukę udzielano bez-
płatnie.
8 Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

Stow. absoiwentoów inst.
nauk handi.-gosp. Zarząd Stow.
absolwentów Instytutu Nauk Han-
dlowoGospodarczych w Wilnie ni-
niejszem zawiadamia, że walne ze:
branie odbędzie się w dniu 28 b.
m. o godz. 17,30 w pierwszym, a o
godz. 18-tej w drugim terminie. Po-
rządek dzienny Zebrania następu-
jący: 1) Zagajenie zebrania, 2) Wy-
bór przewodniczącego 3) Odczyta-
nie protokółu z poprzedniego Ze-
brania 4) Sprawozdanie ogólne Za-
rządu 5) Sprawozdanie finansowe
6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7) Wybory nowych władz 8) Wotne
wnioski.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Podziękowanie. Zarząd Koła Rolni-

ków Stud. U. S. B. w Wilnie Каа 1а

' drogą serdeczne podziękowanie panu prof.

dr. Januszowi Jagminowi za ofiarowanie

| złŁ 50.— jako pomocy doraźnej na rzecz

chorego naszego kolegi, członka Koła.

TURYSTYKA.
— Tanie wycieczki po Polsce.

Referat Turystyczny przy Wal. Dyr.
Kolejowej ostatnio nieco ożywił
swoją działalność, Na odbytych kon-
ferencjach prasowych postanowiono
urządzić w początkach sierpnia

 

 

 

DZIENNIK MILENSKI

Tyfus w Wiinie.
Ostatnio zauważono wzmoże-

nie się zasłabnięć na tyfus
brzuszny.
W ciągu ubiegłego tygodnia

zanotowały
6 wypadków zachorowań.

Przeciwko nasileniu się cho-
roby przedsięwzięte zostały ostre
środki. Chorych izolowano.

Jak reorganizacja Kasy Chorych
przez wcielenie jej do nowoutworzo-
nej Ubezpiecza!ni Społecznej wpły-
nęła na usprawnienie działalności

tej instytucji i jakie niedogodności
stworzyła ubezpieczonym i ich ro-
dzinom może najlepiej świadczyć na-
stępujący wypadek, o którym nas
informują.

Jednemu z członków Ubezpie-
czalni, p. J. T., zachorowała córka
na gruźlicę. Zwraca się do Ubez-

| pieczalni, prosząc о leczenie jej.
| Przedtem, nim chory dostanie skie-
rowanie do szpitala lub do sanaior-
jum, musi przejść szereg badań, Le-
karze rozpoczęli badać stan zdrowia
córki p. T. Narazie nie mogli o-
kreślić, na co iest chora, ale kate-,
gorycznie stwierdzili, że nie na
gruźlicę, :

(Wówczas ojciec zwrócił się do,
lekarzy prywa!nych, którzy stwier-'
dzili ponad wszelką wątpliwość, iż.
dziecko zapadło na gruźlicę,  Mi-'
mo tego orzeczenia, gdy T, zwrócił
się do Kasy Chorych, stwierdzono
mu, po nowych badaniach, iż leka-
rze prywatni mylą się.
W tym też czasie zbadał chorą

inny iekarz Kasy, dr. J., znany spe-
cjalista, który stanął na stanowisku.
zajętem przez iekarzy prywatnych,
iż dziecko istotnie zapadło na
gruźlicę i wymaga starannej kuracji.
I dopiero na skutek tego orzeczenia, '
zresztą po wielu jeszcze tarapatach,
udało się T. uzyskać skierowanie
do sanatorjum dr. J. na Antokolu.

Zdawałoby się już, że wreszcie

 

kojnie będzie mogła odbywać ku-!
rację zdrowotną. !

Władze skarbowe przystąpiły już
do rozpatrywania zeżnań złożonych
w. terminie do 1 maja r. b. przez
płatników podatku dochodowego za
rok 1933. Zeznania te sprawdzane
są i porównywane z materjałami
posiadanemi przez urzędy skarbowe
co do każdego płatnika oddzielnie.
Posyłanie nakazów płatniczych roz-
pocznie się na jesieni.
W wypadkach, gdy władze skar-

bowe mają wątpliwości, co do nie-
których pozycyj wymienionych w

zbiorową wycieczkę do Gdyni, któ-
rej koszt nie będzie przewyższał

125 zł, z całem utrzymaniem ; dwu-
dniowym pobytem mad morzem.
Równocześnie projektuje się urzą-
dzenie wycieczki do Częstochowy
nad Narocz, do Druskienik, Biało-
wieży i t. p.

Słowem ruch turystyczny oży-
wiony. Obawiamy się tylko, czy nie
skończy się to tylko na projektach,
gdyż dotychczasowe zamierzenia
Referatu Turystycznego nie docho-
dziły do skutku

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodziej w zakładzie meteoro-

jogicznym, Taranowskiemu Mukoła-
jowi (Zakretowa 23), asystentowi
USB, nieznany sprawca skradł z za-
kładu meteorologicznego (Zakreto-
wa 23) lornetkę firmy Zeiss, wartości
350 zł. :
—Ujęcie zuchwałych oszustów.

Posterunkowy +. P. I Komusarjatu
m. Wilna Koszembar, pełniąc służbę
na rynku drzewnym przy ul. Zawal-
nej, zauważył znanych oszustów
Zienkiewicza Jana (Turgielska 14) i
jWagierową Franciszkę  (Ponarska,
38), grających w 3 blaszki, których
zatrzymał, W. czasie doprowadza-
nia do Komisarjatu Zienkiewicz sta-
wiał czynny opór, usiłując uderzyć
posterunkowego Koszembera nożem.
Po dobyciu bagnetu udało się po-
sterunkowemu doprowadzić oszu-
stów do Komisarjatu,

WYPADKI.

— Śmierć żołnierza w nurtach
Wilii. W dniu wczorajszym utonął
w rzece W$lji niedaleko więzienia
wojskowego szer. 6 pp. Leg. Ziemak
Jan. Zwłok Ziemaka nie odnale-
ziono. ‚

— Skutki picia denaturatu. Kiwszenic

Jozef (Antokolska 7—5), lat 45, po sprzecz-

ce z żoną, zmarł nagle. Kiwszenic znany

był z nadużywania denaturatu. Lekarz Po-

gotowia Ratunkowego stwierdził zgon.

— Zaginione dziewczyna i umysłowo

chora. Wersocka Marja (Popowska 31) za-

meldowała w policji, iż córka jej, Wersoc-

ka Alexsnadra, lat 13, wyszła z domu w

dniu 16 bm. i detychczas nie powróciła.

Poszukiwania zarządzono.

Kosy Antoni (Szkaplerna 32) zameldo-
wał w policji, iż córka jego, Helena Ko-

sówna, lat 25, umysłowo chora, wydaliła

się z domu w dniu 12 bm. i dotąd nie po- 

Nie życiowe stanowisko Ubezpieczalni
Społecznej

| może spowodować zgon dziecka.

sprawę tę załatwiono, a chora spo-

Przed wymiarem podatku dochodowego.

TK T ASSIS IKTASTETTTT TOGO.

|propagandowe od 25 gr.

 wróciła.

Z innych chorób w omawianym

czasie zanotowano: tyfus plamisty 1,
ospówkę 1, płonicę 14, błonicę 8
(zgon 1), odra 1, róża 5 (zgon 1),| wszystkich robotach „wodociągowo-| trów,
krztusiec 6, gruźlica 8 (4 zgony).

В

Strajk „wloski“ na robotach
wodociągowo„- kanalizacyjnych,

W. środę, © godz. 4 rano na

kanalizacyjnych w mieście, prowa-

kreśloną ilość do wykonania me-
a wynagrodzenie pobierał nie

od metra, jak io się zwykle dzieje
Ogółem chorowało w ubiegłym dzonych przez Magistrat, wybuchł, na pracy akordowej, ale od całej ro-

tygodniu 50 osób, z czego 6 zmarło.
!
! włoskiego. Straikujący bowiem, oba-|
! strajk, który ma charakter strajku poty, wykonanej w ciągu dnia.

Dzięki temu wynagrodzenia były
jwiając się, by na ich miejsca nie, bardzo niskie, mianowicie wahały

1

Tymczasem. ni mniej ni więcej,
tylko po 13 tygodniach przerwano
kurację, nie dając skierowania na
jej przedłużenie.

Gdy ojciec chorej zwrócił się do
dyrekcji Ubezpieczalni, błagając o
przedłużenie kuracji dla jego córki,
odpowiedziano mu, że na podsta-
wie 110 art. ustawy z dnia 28.III
1933 r. nie uznsje się za możliwe

uwzględnić jego prośby, wobec wy-
czerpania przez córkę 13-tygodnio
wego okresu ustawowego pomocy|
lekarskiej w tej chorobie. |

Przypuśćmy, że Ubezpieczalnia
„ustawowo“ jest w porządku, Ale w
tego rodzaju sprawach, jak w tej,
śdzie chodzi o podtrzymanie gasną i
cego życia ludzkiego, nie można o-,
pierać się na żadnych przepisach, a
należy postępować po ludzku, ży-
ciowo, jak sumienie nakazuje.

Obecnie chora dziewczynka;
znajduje się w domu ojca. Mieszka-
nie jest małe i w dodatku bardzo
wilgotne, co, oczywiście, zabójczo

wpływa na toczony chorobą  orga-|
nizm, |

Nieszczęśliwy ojciec ze izami w
oczach opowiedział naszemu współ-.
pracownikowi, że chora z dnia naj
dzień żorzej wygląda, poprostu „ni-
knie w oczach *. „Dni jej są już po-
liczone'* — oświadczył na zakończe- |
nie p. T. |

Byłoby bardzo pożądane, gdyby,
powyższym wypadkiem  zaintereso-'
wały się władze. Ubezpieczalni 1°
chore dziecko skierowali na kurację
do jakiegoś sanatorjum. j

!

{
|

m. r. S. -

zeznaniu, płatnik jest wzywany by w
określonym dwutygodniowym ter-|
z" złożył dodatkowe wyjaśnie-
nia.

Należy zaznaczyć, że dokonanie
wymiaru podatkowego w sprzecz-
ności z zeznaniem, bez żądania od
płatnika wyjaśnień i bez postawie-
nia mu konkretnych zarzutów jest
niesłuszne i sprzeczne z prawem.

Płatnik, który złozył zeznania po-
siada prawo do obrony swego sta-
nowiska i zgłoszonych danych.

ieatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardynskim. Dziś po raz ostatni świet-
na komedja Verneuil'a „Musisz ze mną się
ożenić” z Zofją Barwińską i Jerzym Wo-
skowskim, który żegna już publiczność
wileńską. Ceny miejsc zniżone.

W. sobotę premjera wesołej larsy wie-
deńskiej „/gorszenie publiczne”, obiiiują-
cej w szereg zabawnych sytuacji. W rolach
głównych: N. Wilińska, L. Woiłejko, J.
Wasilewski i inni. Wycieczki i studenci
korzystają ze specjalnych zniżek.
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś uka-

że się po cenach propagandowych operei-
ka Fr. Lehara „Paganini. W rolach głów-
nych Janina Kulczycka i Radzisław Peter.
w otoczeniu Łasowskiej, Wyrwicz-Wi-
chrowskiego i Tatrzańskiego. W. akcie li!
efektowny taniec przemytników w wykona-
niu całego zespołu baletowego. Ceny miejsc

‚ W przygotowaniu słynna operetka Gil-
berta „Katia tancerka“.

Popołudniówka, Na niedzielnem
przedstawieniu popołudniowem ukaże się
„Paganini”, Ceny propagandowe od 25 śr.

Poiskiė Raujo wWiinu
Piątek, dnia 20 lipca.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka,
Dzien. por. Chwilka Pań domu, Rozmaitości,
11.57: Czas. Hejnał, Kom. met. Przegląd
prasy. 12.10: Koncert. Dzien. poi. 13.02: Z
oper francuskich (płytyj. 2 rynku pracy.
Wiadomości eksportowe. 14.05; Audycja
dla dzieci, 16.00: Muzyka lekka. 17,00:
Audycja dla chorych. 17.30: Transm. fragm.
meczu tennisowego Polska—Belgja. 17.45
Koncert z Ciechocinka. 18,00; „Królewskie
miasto — Nowy Sącz“. 18.30: Piosenk!
irancuskie (płyty). 18.45: „Challenge, jake
czynnik postępu w lotnictwie” — pogadan-
ka. 19.15: Muzyka operetkowa (płyty).
Wiad. sportowe. Wil. kom. sportowy.
Myśli wybrane. 20.02: Muzyka (płyty). Po-
gadanka muzyczna. 20.22: Koncert symfo-
niczny. Dzien. wivcz. Przegląd prasy rol-
niczej. 22.05: „W ojczyźnie syreny” — felj.
22.20: Muzyka taneczna. Kom. met.

Sobota, dnia 21 lipca.
6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.

Dzien. por. Chwilka Pań domu. Koz-
maitości. 11.57: Czas. Hejnał. Kom. met,
Przegląd prasy. 12,10: Muzyka lekka z
Ciechociaka. Dzien. poł, 13,05: Koncert
kameralny (płyty). Wiadomości eksporto-
we. Gieida rolnicza. 16.00: Muzyka lekka.
17.00: Słuchowisko dla dzieci. 17.25: Pieśni,
duety i arje. 18.60: „Co czytać?” — felj.
19.15: Utwory fort. Nawrockiego. Wiad.
sportowe, Wil, wkomun. sportowy. 20.00:
Koncert muzyki polskiej. 20.30: „Północno-
Wschodnie zawody” — felj. lotniczy. 20.40:
Piosenki w wykonaniu Hanki Ordonówny.
21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdyni. Dzien.
wiecz. 21.12: Muzyka lekka. 22.00: Poga
danka aktualna. 22.10: Muzyka lekka z
płyt. Kom. met. 23,05—24.00: Muzyka ta-
neczna,

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycje wileńskie,

W sobotę o gcdz. 18,45 ulubieniec ra-
djosłuchaczy wileńskich Leon Wołłejko wy-
stąpi przed mikrofonem z nową pogadusz-
ką mejszagolską p. t. „Ogórki”.

Korzystając z pobytu w Wilnie Hanki
Ordonówny, rozgłośnia wileńska zaprosiła  

!szczyzny.

| wzięto innych, rie opuszczają terenu|

| pracy. Strajkuje około 300 osób, za-| dziennie.
trudnionych na robotach wodocią-|

' gowo-kanalizacyjnych na ul. Witol-mi poprzedniemi,
dowej, l-szej Baterji i Zakrelowej.

Powodem wybuchu strajku były
niezmiernie niskie stawki wynagro-|
dzenia za pracę i chaos, panujący na|
robotach, tak, że robotnicy nie wie-.
dzieli poprostu jak się im oblicza!
dniówki, Praca odbywała się zasad-|
niczo akordowo lecz w niezupełnie
ścisłem tego słowa znaczeniu, po-|
nieważ każdy z robotników miał o-'

się od 1 zł. 35 gr. do 2 zi. 50 gr.

Zarobki te, w porównaniu z lata-

gdy przesirzegano
eennik za robociznę, zmniejszyły
się o jakieś 60 proc.

Strajkujący wysunęli żądanie zre-
organizowania systemu obliczania
wynagrodzeń za pracę, domagając
się stosowania dniówki w następu-
jących wysokościach: dla „,sztajfia-
rza” 5 zł, dzieanie (za 8 godz. pra-
cy), a dla wszystkich innych robot-
ników 4 zł. 50 gr.

& KRA du.
Burza nad ma.

Nad gm. ostrowską przeszła silaa
burza z ulewą. Od uderzeń pioru-
nów śmiertelnie porażeni zostaii 37
letni Piotr Kolibko, 32 letni Adam
Mikuć i 19 letnia Jadwiga Karasie-
wiczówna. Niezaieżnie od tego wle-

sie zabity został od uderzenia pio-
runa 17 letni Jan Lipko, Równocze-
Śnie pioruny wznieciły kilka noża-
rów zabudowań gospodarski wsi:
Lubień, Kaski i Ostaszewo.

Ratunek dzielnej harcerki spełzł bezowocnie
Kąpiący się utonął.

Podczas kąpieli w jezierze Um-

jeziora 23 letni Adam Staniszew, ze
wsi Umbry. Staniszewa ratowała 22

(Obóz letni pod Skierniewicami

letnia harcerka Stefanowska Hele-
„bra gm. zaleskiej utonął w nurtach |na, która z wycieńczenia zmuszona

była opuścić tonącego.

. zegara

dla dzieci z Dziśnieńszczyzny.
GŁĘBOKIE (Pat.) Zarząd Koła

Skierniewickiego Tow. Rozwoju
Ziem Wschod. zorganizował w Ra-
duczu, koło Skierniewic kolonje let-
nie dla 100 chłopców z Dziśnień”

Dnia 17 b. m. wieczorem. spec-

Swietokradca
W kaplicy w Mironowszyžaie uję-

to świętokradcę Kazimierza Łopa-
szewa, ze wsi Ulcianowicze. Łopa-
szew zdołał rozbić skarbonkę, skąd

Niepowodzenia hodtrowców.
W postawskiemi dziśnieńskiem w

ostatnich 'tygodnisch zlikwidowano
trzy grupy sekty hodorowców. Oko-
ło 400 osób odeszło od sekciarzy.

jalnym wagonem odjechało z Głę-
bokiego 101 chłopców, skierowa-
nych do wspomnianego obozu przez
poszczególne gminy. Chłopcy otrzy-
mali na dworcu przed odjazdem ko-
lację oraz posiłek na drogę.

w potrzasku.
zabrał ofiary, przyczem usiłował wy-
łamać z ołtarza cenniejsze przed-
mioty.

„4

Działalność sekciarzy obecnie
jest coraz słabsza i agitacja nie bu-
dzi zainteresowania.

Dwie rodziny żydowskie ochrzciły się.
Dwie rodziny żydowskie Berk:

manów i Szenkerów z Zawistowa
gm. janowskiej postonowiły przyjąć
wiarę chrystusową. Miejscowi żydzi:
usiłowali nie dopuścić do chrztu i

grozili spaleniem dobytku odszeze-
pieńców. Groźby jednak niepomo-
gły, gdyż chrzest odbył się bez po-
ważniejszych przeszkód.

Ujęty oszust.
Na skutek listów gończych are-

sztowano 42 letniego Jana Mikowi-
cza, z Warszawy, który w osadzie
Hermanowszczyzna gm. kozłowskiej
założył biuro meljoracyjne i miał
przystąpić do odwodniania terenów
należących do maj. Hermanowszczy-
zna i wsi: Łuczajki, Kiernowicz i  Mikowicz pobrał zaliczki od go-

spodarzy i od właściciela majątku
na roboty i usiłował zbiec.

Jak zdołano ustalić Mikowicz jest
już poszukiwany za tego rodzaju

io dokonane w pow. brzes-
m.
—

 

Z POGRANICZA.
Lustracja obozów letnich.

Na pograniczu polsko-litewskiem
bawi gen. Ruppert i pułk. Kaliński
z Departamentu M. Ś. W, którzy|

przeprowadzają lustrację obozów
ietnich, położonych na pograniczu.

i Ii O ZDAC RZE

«Robot»
zamordewał swego twórcę.

Inżynier Rower z Chicago twórca
wielu „łudzi-robotów', został znale-

ziony martwy w swem mieszkaniu.
Inżynier sprzedawał „roboty“ róż-

nym sklepom jako reklamę, Zatrud-
mai on ŽU mecžanikow oraz znaczną

ilość personelu pomocniczego, Przed

paru tygodniami inżynier Rower
zwolnii wszystsich pracowników z
wyjątkiem 3-cl: mechaników i 1-go
asystenta, Dochodzenie policyjne u-
staliło, że w dniu swej śmierci kon-
struktor „roboiów'” zwolnił z pracy
swego asystenta, Zachodzi przy-
puszczenie, że asystent, pałając ze-
mstą za utratę pracy nastawił jedne-
50 z „robotów” który zamordował
inżyniera. (ATEJ.
—
znakomitą artystkę do koncertu piosenek,
który odbędzie się tegoż dnia o godz 20,40|
i z Wilna transmitowany będzie przez
wszystkie rozgłośnie,

Dwa koncerty polskie,
W ramach programu sobotniego Polskie

Radjo organizuje dwa koncerty, poświęconę
muzyce polskiej. O godz. 18,15 rozpocznie
s'ę konzert kompozytorski utalentowanegu
muzyka Stanisiawa Nawrockiego w wyko-
naniu kompozytora. Program obejmuje:
„Pieśni bez słów, dwa Preludja, cztery
Mazurki, Nokturn i na zakończenie Le-
genda.

Tegoż dnia o godz. 20 ze studja war:
szawskiego nastąpi transmisja koncertu z
udziałem znakomitej śpiewaczki Stanisławy
Korwin-Szymanowskie, oraz orkiestry sym-
fonicznej. Program wypełni mistrzowska w
konstrukcji i podniosła w nastroju Trzecia
Symfonja Karola Szymanowskiego.  

Ldemaskowanie oszastów.
(Władze policyjne po długotrwa-

łych dochodzeniach tad na
terenie Łodzi i okolicy oddłuższego
czasu grasuje szajka aferzystów,
składająca się z niejakiego Aleksan-
dra Zolotowa vel Razina, Józefa
Stachurskiego i Stefana Zuchowskie
ko. Stwierdzono, że byli oni już kil-
kakrotnie karani i są notowani w
policji. Aferzyśc; podszywali się pod
nazwiska wybitnych członków Stron
nictwa Narodowego i zbierali liczne
datki wśród sympatyków  stronni-
ctwa, rzekomo na rzecz uwięzionych
członków stronnictwa.
W innych wypadkach, napod-

stawie listów wysoko postawionych
osobistości, wyłudzali ofiary na
rzecz Związku marynarzy albo strze
leckiego. Afeczystów osadzono w

eo dalsze dochodzenie w to-
u.

 

Ryzykowny skok.
MOSKWA (Pat,) Lotnik Ewdoki-

mow ustalił nowy rekord światowy
skoku ze spadochronem. Ewdoki-
mow zeskoczył z samolotu na wy-
sokości 8,100 m. Spadochron otwo-
rzył się potem jak pilot przelecizł
7,980 m. w czasie 142 sek. Spado -
chron otworzył się kiedy pilot znaj-
dował się na wysokości 200 m.
nad ziemią.

śe
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Wyścigi konne,
Wczoraj na Pośpieszce mieliśmy

znów wypadek nieszczęśliwy, który
wydarzył się w czwartej gonitwie.
Rtm. Nestorowicz spadł z konia
„Wódz” tak niefortunnie, że przez
dłuższy okres czasu leżał na ziemi,
aż nadbieżli żcłnierze, którzy' przy-
niešli mu pierwszą pomoc. Wkrótce
potem nadjechało auto z lekarzem,
który odwiózł rtm. Nestorowicza do
szpitala wojskowego. Rtm. Nestoro-
wicz doznał ogólnego potłuczenia i
ma złamany obojczyk.

Wczorajszy wypadek zwiększył
listę „inwalidów”. Lista ta wygląda
obecnie następująco: ppor. Wasi-
lewski, kpt. Rozwadowski, rtm. Ne-

SPORT

 storowicz, por. Goszczyński, por.
Gromnicki, ppor. Soiński. Wszyscy|
ci pp. oficerowie mają połamane oboj
czyki lub ręce, a lżejszych obrażeń,
<iaia doznali: ppor. Kozicki, por.
Konopko, por. Domański i por. Ry-
bicki.
Rekord pod względem wypadków

zdaje się, został pobity.

Wi poszczególnych gonitwach wy-
niki były następujące:

Wojskowy bieg naprzełaj wy
grała Vera-Dinka — por. Żelewski
W gonitwie z płotami zwyciężył

faworyt wyściśów por. Bohdano-
wicz na Czarusiu,
W steeple-chase im. A. Alexan-

drowicza zwyciężyła Gizelia II —
por. Żwan.

Bieg wojskcwy naprzełaj o na-
grodę p. Mineyki miał tragiczny
przebieg. Prócz wypadku z rtm. Ne-
storowiczem, spadli z koni jeszcze:
por. Danielczyk i rtm. Kociejowski
Bieg wygrał Tobjasz — p. Nieczaj.

'W ostatniei żonitwie o nagrodę
p. Z. Oskierki zwyciężyła Naulaka —
p. Żelewski przed Równym — por.
Bohdanowicz.

Po wyścigach odbyło się rozda-'
nie nagród. W. niedzielę zakończe-
nie wyścigów konnych.

Wpław przez Wilno.
Wil. O. P. Z. P. komunikuje, że

w dniu 22 lipca rb. odbędą się za-
wody propagaudowe „Wpław przez
Wilno”. :

Trasa: Wotokumpja (przystanek!
statkėw) — przystai Wil. T. W..
(6 km.). |

Czas: Początek zawodów o godz.|
11-ej min. 45; zbiórka zawodników,
o godz. 11 puntctualnie na starcie. |

Udział w zawodach mogą brać
zawodnicy stowarzyszeni į niesto- i
warzyszeni, panie i panowie. |

Wpisowe od startu zawodnika
wynosi 15 gr., płatne przy zgłosze-
niu. ; RA,

 

KINO-REWJA

„CG.DSSEUM

 

Lajla Hyams, najwiekszy

Zgłoszenia należy nadsyłać naj
później do dnia 21 bm. Zgłoszenia ;
są przyjmowane codziennie na przy-
stani A. 4. 3-u o godz. 18 (na ręce
p. Mincerówny! i na ul. Tatarskie;
10 m. 2 (na ręce p. Epsztejna).

Zwycięzcom zostaną rozdane na-

grody (dyplomy).
Wszyscy kandydaci sędziowscy

winni stawić się na starcie o godz
11-ej w celu wzięcia udziału w sę-

dziowaniu na zawodach.

Wioślarze AZS otrzymali zezwole-
nie na wyjazd do Łotwy.

AZS. otrzymał już zezwolenie
PZTW. na wyjazd do Łotwy celem
wzięcia udziału w międzynarodo-
wych regatach wioślarskich w Ry-
dze. AZS. otrzymał zezwolenie na
start w biegu czwórek młodzieży
akademickiej, o:az na start Keppla

| w biegu nowicjuszy. Razem z zezwo-
nadeszła wiadomość, że

PZTW. pragnie, by w Rydze obok
wioślarzy AZS. startowali również
członkowie W. K. S. z Grodna, któ-
rzy w Trokach wykazali piękną for-
mę, zdobywając mistrzostwo Wiilna

Start grodnian wydaje nam się
problematyczny, bo trzeba wiedzieć,
że wioślarze Grodna są obecnie *
Bydgoszczy, startując w mistrzo
stwach Polski Życzenia władz
wioślarstwa polskiego są nieco
spóźnione, a szkoda, bo grodnianie
mogliby mieć duże szansę w zajęciu
zaszczytnego miejsca w Rydze. Mo-
że jednak uda 1m się jakoś pogodzić

leniem

te dwa terminy regat, jadąc bezpo- |
średnio z Bydgoszczy do Rygi. Nie
wiemy również,
łatwiona sprawa zgłoszeń, bo grod-
nianie oficjalnie nie wysłali swych|
kart zgłoszeniowych, to też wydaje
nam się, że z Polski startować będą
tylko akademicy wileńscy.

do biegu nowicjuszy. Na miejscu bę-
dzie można lepiej zorjentować się
co do konkurencji, wybierając jeden
ze startów, a może nawet, jeżeli
program ; siły pozwolą, to Keppel

: popróbuje szczęścia w dwu biegach.
W. biegu nowicjuszy szanse jego są
oczywiście daleko większe.

Trzeba zaznaczyć, że AZS, w
biegu akademickim broni nagrody
zdobytej w roku ubiegłym.

Akademicy budują własne schroni-
sko w Trokach.

Podobno Polsko . Akademicki
Związek Zbliżenia Międzynarodo-
wego Liga zamierza nad brzegiem
jeziora Skajście zakupić hektar 'zie-'

Ceny od 25 gr. — Największy niesamowity film doby obecnej

jak zostanie za-!

DZIENNIK

mi z przeznaczeniem na wybudowa-
| nie własnego schroniska  turystycz-
| nego. Jezioro Skajście leży opodal
„' Trok, mając poiączenie z szeregiem mało osad, Ogóiem zgłoszonych jest

' Łięknych jezior.
Wybudowanie nowego schroniska

w Trokach przyczyniać się będzie
do jeszcze większego ruchu tury-
stycznego w Trokach, a akademi-
|kom da możrość szerszego pola
| działań sportowo - turystycznych.

Kajakami z Narocza.
|  Zostat już ziikwidowany między-
narodowy kurs sportów wodnych,
organizowany w Trokach przez Pol-
sko . Akademicki Związek Zbliże-
nia Międzynarodowego.

Uczestnicy iego kursu udają się

obecnie na wycieczkę kajakową z

Narocza do Wilna. Ogółem popłynie
około 20 kilka kajaków. Popłyną
więc Rumuni, Łotysi, Węgrzy i nasi
akademicy z Wslna.

Spływ ma się rozpocząć dzisiaj,
a zakończy się w MWilnie około 25
b. m.

Trzeba przypuszczać, że gościom
zagranicznym wycieczka ta będzie
bardzo się podobała, Trasa wodna
jest prześliczna a wynosi blisko 250
klmtr.

1

| Dziś przez Wilbo przejeżdża repre-
| zentacja Polski.

Dziś rano « godz. 7 z minutami
pociągiem osobowym przyjedzie do
Wiilna lekkoatletyczna reprezentacja

| Polski, udająca się do Rygi na Trój-
'mecz Bałtycki.

Lękkoatleci po spożyciu śniada-
nia pojadą w dalszym ciągu przez
Dyneburg do Rygi, gdzie będą o
godz. 18.

Lekkoatletów na dworcu witać
| będą przedstawiciele sportu wileń-
! skiego,

Reprezentacja nasza jedzie w

 

MIDERSKI

dzie bodaj najciekawszym punktem.
programu regat, bo w szeregu głów-:
nych biegów startuje stosunkowo

tylko 75 osad. Przypominamy, że u;
„nas w Trokach byto 40 osad, a cza-
sami ilošė tą dochodzila do 60. Te-

'goroczne regaiy w Bydgoszczy nie
zapowiadają się nadzwyczajnie, a
potwierdzeniem tego niech będzie
chociażby fakt, że do biegu główne-
žo czwórek o mistrzostwo Polski
zapisały się tylko dwie osady BTW.
: Grodno, a bieg jedynek o mistrzo-
stwo rozegrany zostanie między

Tilgnerem a Vereym z Krakowa.
Regaty rozpoczynają się jutro.

Bieg pań i finały w niedzielę.
* disk.e

Raid kolarski Sokoła Wileńskiego.

№ dniu 12 bm. o godz. 19.40 za-
kończył się wielki raid kolarski So-
koła Wileńskiego na trasie Wilno—
Poznań — Wiliso 1991 kilometrów.
Raid trwał 25 dni, z czego 16 dni na
samą podróż, 4 dni na uroczystošc'

złotowe w Poznaniw i 5 dni na wy:,
poczynki i naprawy maszyn w dro-:
dze. i

  
Warunki atmosteryczne w cza-'

„sie raidu niedopisały kolarzom, bo
na czas jazdy, mieli tylko 5 dni po-

' godnych, reszta zaś były dždžyste
j lub z wiatrami przeciwnemi, utru-
dniającemi znacznie jazdę, jednakże
warunki raidu zostały wypełnione
przez całą załogę. 40-minutowe ©-

. późnienie na metę tłumaczy się stra-
tą jednego dnia w Białymstoku na
skutek złamania się maszyny jedne-;

| mu z zawodników.
| Po drodze wileńscy kolarze byli
;,owacyjnie witani przez Sokoła w:
'Białymstoku, Mławie, Grudziądzu

' Kcyni, Wągrowcu i Poznaniu. |
Stan przebytych dróg przedsta-

wiał się procentowo następująco:

| dzienne Mława — Grudziądz

składzie osłabionym bez Nowaka. dróg dobrych $0 proc., dróg możli-

Przeciętny dystans dzienny wy-
nosił 118 km. największe etapy

190
km. oraz Białystok — Zabłocie 164
«m.

Rozwiązanie raidu nastąpiło na
placu Katedrainym w: Wilnie. Za-
wodnicy przybyli na metę w bardzo
dobrej tormie. lnicjatorem i organi-
<atorem raidu był Juljan Gwozdow-
ski.

FRZEGRANE BRATKA i POPŁAWSKIE-

GO W RYDZE.
W Rydze odbyły się międzynarodowe

zawody tenisowe 0 mistrzostwo Łotwy i

puhar wędrowny z udziałem rakiet łotew-

skich, estońskich, szwedzkich, niemieckich

a polskich, Z Polaków startowali Popławski

* Bratek, Żaden z naszych zawodników nie

doszedi do rozgrywek finałowych, gdyż

Bratek, który dopiero po raz i-szy bawił

zagranicą, był wyraźnie stremowany i prze- |

grywał spotkania ze słabszymi od siebie

zawodnikami, a Popławski zachorował na
drugi dzień i przez cały czas grał, trzymając

ledwie rakietę w ręku. Zmusiła go do tego

zresztą groźba organizatorów, odmowy

zwrotu kosztów podróży.

Mimo choroby najlepiej spisał się Po-

pławski, który w pierwszej rundzie pokonał
Lapinga 6:0, 6:0, a następnie po zwycięstwie

w ćwierćfinale nad Łotyszem Forselem 6:2,

6:2 zakwalifikował się do półfinałów. W

półfinale Polak po ostrej walce uległ Cze-

chowi Kwaśny'emu 6:1, 6:2. W walce o pu-

har Popławski został wyeliminowany przez

Czecha Szado 6:0, 6:0. Podczas tego ostat-

niego spotkania Polak miał silną gorączkę

i ledwo trzymał się na nogach.

Bratek w pierwszej rundzie pokonał

Kronberga 6:1, 2:6, 6:2, w drugiej rundzie

przegrał z Szado 8:6, 6:2. W walce o pukar

Bratek doszedł do ćwierćfinału, gdzie prze-

grał z Estończykiem Puckiem 8:6, 6:4.

W grze podwójnej para polska doszła
do półłinału, eliminując parę estoūską

Ozole  Ceiter 6:1 6:0 i parę szwedzką

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY" z trzyleinim kursem
krawiecczyzny, bieliżniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosiych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo.

Kto wy grałna loterji?
WA drugim driu ciągnienia 2-ej klasy

30-tej polskiej loterji państwowej, większe
wygrane padły na numery następujące:

20.0060 zł. — 113766.
Po 10.000 zł. — 10788 52155,
5.000 zł, — 8348.
Po 2.000 zł. — 80425 144417.
Po 1.000 zł, — 46632 160372 161537,

Po 500 zł. — 1203 17331 106321 115684
122646 140102 142212.

Po 400 zł. — 30913 38226 40660 46701
66794 78698 96773 115116 123809 147224
157966 165088 165545.

Po 250 zt. — 25350 32002 32417 33178

 

34363 35865 43178 75030 77635 80372 85394
91965 92411 107232 117778 128812 133538
138884 146295 153727 155110 157251.

Po 200 zł. — 1421 2554 2647 3163

3353 5847 15427 15899 17640 20284 23434

23674 24769 29661 35521 39246 41211 44467
49995 54064 64136 66801 67298 68941 69640
80850 89543 92881 95461 96264 101267
101835 104928 111560 113200 119293 121045

135817 140345 140880 144987 150035 163679
165070 165231 167484.

Ciągnienie popołudniowe:
50.000 zł. — 51914.
5.000 zł. — 109377.
2.000 zł. — 19581.
Po 1.000 zł — 32716 94659 127274.
Po 500 zł. — 20797 24260 33390 71754

84522 101525 106241.
Po 400 zł, — 2222 21285 25100 34468

51575 55448 94273 95829 102084 123553
154081 157312.

Po 250 zł. — 35116 47447 56646 58918
60637 91300 94425 99323 106010 110081
122430 154142 161768.

Po 200 zł, — 6098 19291 23335 23915

28701 29072 36721 42510 42791 42893 49796
52925 53345 54117 56381 59880 63337 80256

80593 86305 87908 91612 108771 109148
117215 122024 124395 128847 129536 134996

153738 158408 166016. 
Lindquist - Forsel 6:4, 6:3, W półfinale Po- |

WARSZAWA (Pat). Dziś w 3-im dniu

ciągnienia 2-ej klasy 30-ej polskiej pań-
| Bezpośrednio zuś z Kolonii do Rygi
przyjedzie Heljasz z Kusocińskim.

wych 35 proc., dróg złych 35 proc.
, Najlepsze drogi były w Wileńskiem,

lacy zostali wyeliminowani przez parę stiowej loterji klasowej następujące wię:

Lun - Pachali 6:4, 6:3. | ksze wygrane padły na numery losów:

1

P. Plewakowa walczy z p.Grabicką. deszczów.
Do regat wioślarskich o mistrzo-, Trasa raidu prowadziła z Wilna; Wynik 8:6, 6:3. W

Czeszka Merhautowa i Niemka Weber.

1

Podobno wilnianie zgłosili do > ; > ь

, datkowo Keppla do bieguSa" Trójmecz rozpoczyna się jużBiałostockiem i Łomżyńskiem. W Ostatecznie pubar zdobył Czech Szado| = PoS

jedynek о mistrzostwo, a czwórkę Jutro. . | drodze powrotnej stan dróg bardzo bijąc w finale Niemca Lund 3:6, 6:1, 7:5. Zł. 20.000 — 163.283.
się pogorszył z powodu częstych W grze pojedyńczej pań do finału doszły| _ ZŁ 15.000 — 10.975, 71.722.

ZŁ 10.000 — 70.323.
ZŁ. 5.000 — 101.438, 151.355, 151.708,

stwo Polski została zgłoszona do
biegu jedynek pań była mistrzyni
Polski doskonała wioślarka War-
szawskiego Klubu Wioślarek, Gra-
bicka, która walczyć będzie z p.
Plewakową. Penadto zgłoszone zo-
stały jeszcze dwie wioślarki, a więc

Honckiewiczówna z Warszawy i

* Teodorowiczow: z Włocławka.
Najgroźniejszą przeciwniczką p.

Plewakowej jest oczywiście Grabic-
ka, która ma pięknie opanowany

styl wiosłowania, a i nerwy ma rów-

rież spokojne.
Walka w biegu jedynek pań bę-

wżyłach

przez: Grodno — Białystok — Jeże-
wo — Wiznę — Łomżę — Ostrołę-
kę — Mławę — Działdowo — Lidz-
bark —Brodncę — Jabłonowo —
Grudziądz — Stolno — Grudusk —
Fordon — Bydgosz — Szulin —
Kcynię — Węgrowiec do Poznania
i zpowrotem. Poza wymienionemi
trudnościami kolarze musieli poko-
mywać szereg przeszkód natury
technicznej w postaci 7-miu drob-
nych uszkodzeń maszyn, z dużych
uszkodzeń maszyn oraz jednego po-
kaleczenia zawodnika na skutek u-
padku.
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Stron-|Wychowawczyni  zna- łaskawi pożycryć gramo-

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda.  Belgja

123,58—123,89—123,27. Gdańsk 172,55—
172,98—172,12. Holandja 358,50—359,40—
357,60. Kopenhaga 119,25—119,55—118,65
Londyn 26,75—26,88—26,62. Kabel '5,30*/

—5,33/.—5,21:/8. Oslo 134,50—135,20—
134,80. Paryż 34,91—35—34,82. Praga 22
—22,05—21,95. Stokhołm  135—138,70—
137,30. Szwajcarja 172,65—173,08—172,22.
Włochy 45,45—45,57—45,33. — Tendencja
mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 86,25. — Tendencja
mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 4130.

Dolarowa 73,38. Stabilizacyjna 67,75. L.
Ziemskie 48,25. — Tendencja dla listów i
pożyczek przeważnie mocniejsza. 
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 stoi jakiś pan I zapytu-

rzadzje się dubel-Į!“:
jwkę,  bezkurkówkę,$ — Kiedy odchodzi po-

szesnasikę w b. dobrym| śpleszny do Katowic? | — Ja?
stanie. Dowiedzieć się| Czy przez Katowice mo-  

  
 

Ofiarna Nr. 4 m. 2. źna jechać do Torunia — Ja nie jadę wogóle ''
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Biała Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

— Następnie są trudności z powodu pańskiej lątarki.

—Przecież mi ją wystrzelono z ręki,
'-— Naturalnie, ale, na nieszczęście, rozbiła się w takie kawałecz-

ki, iż trudno orzec, czy naprawdę trafił w nią pocisk, czy stłukła się o

schody. Szczątki znalazły się niedaleko poniżej miejsca, na którem była

plama krwi. Stąd wniosek, że mógł ją pan upuścić w trakcie walki

z ofiarą.
— Ależ to nie dowód.
—Może nie, ale bądź co bądź znak, że pan tam był.

— No, naturalnie. Potknąłem się o ciało. Zeznałem to otwarcie.

Naturalnie, że byłem.
—Policja może inaczej patrzeć na tę rzecz. Jeszcze nie wszystko,

panie Sundean. Idzie o zbrukany ręcznik, o zakrwawiony ręcznik.

Mówią, że pan wytarł w riegc ręce.
— No, wytarłem.
Lorn spojrzał na mnie szybko. Poczułem jakimś sposobem, że

twarz mu stężała. '

— GOezywišcie umylem ręce! Przeciež pan wie, co zeznałem. że

potknąłem się o ciało i upadłem na nie, a przekonawszy się, co to jest,

wciągnąłem je do pasażu. ‚

—Tak. Zeznał pan.
— To wszystko prawda.
— Qch, naturalnie, tylko, że można na to patrzeć cokolwiek ina-

wynika, że pan bawił ostatnie dwa lata w Rosji, w Moskwie i podMo-

skwą. A jednak podał pan w hotelu, jako miejsce zamieszkania Nowy

Jork. Czy pan mieszka w Nowym Jorku? :

— Tak i nie. Nie mam właściwie stałeżo miejsca zamieszkania.

Nowy Jark był również dobry jak każde inne miasto. W Rosji byłem

na robotach, Jestem inżynierem.
"Tak. Wiem od panny Tally. — Patrzył na mnie wprosl mętne-

mi, głęboko osadzonemi oczyma. spojrzenie miał zagadkowe.—Po-

wiem panu, że będę mógł panu pomóc tylko pod tym warunkiem, że mi

pan okaże catkowite zaufanie — dokończył bez intonacji.
— Do licha! Mówię szczerą prawdę. Od początku tylko prawdę.

Dlaczego iniałbym kłamać? Ja nie zabiłem. Niech tylko wyjdę stąd,

to ktoś pożałuje... — Spostrzegłszy, że robię z siebie durnia, dokończy-

łem spokojniej: — Byłem w Moskwie, ale co z tego? Dużo ludzi jeździ
do Moskwy. To bardzo ludne miasto.

— Widzi pan — rzekł powoli Lorn — jest podejrzenie, że zamor-
dowany był Rosjaninem.

— No, to co z tego?

—Pan nie widzi powiązania faktów? Dla policji to jest jasne, Nie-

ma się co dziwić. Ostatnio miano tu kłopoty z komunistami.

— 0; na Boga! Przecież... — Ogarnęła mnie bezsilna wściekłość

na właspą bezs.lnąść, — Aiež to monsens, idjotyzm, szaleństwo!

Ależ to... ‚
— Niewątpliwie — potaknął, nie spuszczając ze mnie oczu. — Ale

policja tak rozumuje.
— Ma pan papierosy? :
Poczęstował mnie i usłużył ogniem z. prostej sprawnej zapalniczki.
— Więc pan mógłby cos dia mnie zrobić? — zapytałem. — Co,

mianowicie?
— Nie wiem jeszcze, co będzie, Niech pan. się zanadto nie łudzi,

Zaproponowałem oględziny lekarskie,
Uśniiechnął się nikle, po swojemu,

= ž

 czej, zwłaszcza, że wykryło się coś więcej. Z listów, znalezionych w

pańskich rzeczach, jak również z niektórych przedmiotów i papierów,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, MostowaNr 1. |

— Tu nie Paryż, pamie Sundean, a małe miasteczko. I zresztą
 

сс

 

  

Genjalna obsada aktorska mistrz tortu jaca frebl. metod. poszu-| fono? —Czy to prawda, ta-

«Wysna zatraconych dusz» 1 sensacji Bela Lugosi, kobieta-wampir| przyjmuje wszelkie ro-|Uprzejmie prosi o łaska-| kuje posady może się| — Co? O tej porze| tuslu, że ludziepocho-

tragik świata Charies Laflon I słynny amant Ricard Arlen. boty wchodzące w za-| we zgloszenie jakiejko|-| zająć dziećmi w wleku| chce mamusła grać? dzą ed małp?

DZIE ZWIERZĘTA чеа пр RAA dzoMibY CJA.| rtyć, mob gim Эаяа = В.klóczsjiiowiik
ież je i opako-| €N! y -| szyć, rob gim. Poważne - ry człowie

NA SCENIE: Całkowiele nowe barwne widowisko p.t. „JAK TO DAWNIEJ W POLSCE BYŁO, alla Pl Wykonanie sowego w Wilnie i na| świadectwa | ref. wyma» AAŁAŁAAAAAŁAŁAŁA pierwszy zakważył: że

Irena Grzybowska, Trlo Grzy, Stanisław Janowski, Bronisław Borski. | solidne, ceny niskie. ul. prowineji dla bezrobot-|gania b. skro* neul. Ta- już: nie jest mełpą?

szewicz, Duet Wańkowiczówna I Ron-Valt. Ujrzymy: WESOŁĄ| Mickiewicza 24 m. 17.| nych swych członków.| tar-ka 12 — 13 m. od 1|gm

AKCJĘ KOMĘDJOWĄ, TANIEC | ŚPIEW. J. Chmielewski. _ 812 dona przyjmuje do 5 g. i zie | warzązzz p
- - - “ ni- Ska.

nocześnie z Warszawą najnowszy połę-| Siostra - pielęgniarka ka Wileńskiego”. OCEii

Rewelacyjna rewja. pojne piosenki. Zachwycające tańce. z długoletnią praktyką л Тар!сег I dekorator, D RUK l

szpitalną (zastrzyki | (MKNNKRONNANENUNIIU | przerabia otomany, ma- Lelnisk0-

E AЁ&| wszelkie zabiegi oraz terace, kozetki, meble LNE:

pielęgnacja ciężko cho- Na Kercelaku. klubowe | lane w zakres е Pi

i j й apic wchodzące

oterka „Taržana“) FRANCHOT TONE (z flmu „Tańczące Venus") | prot,Poszakałectne | а- е SHE tego PR-| wykonanie solidne z gwa- DORSJORAI aa
Ceny miejsc od 25 gr. liczne rekomendacje.| — Biaczego? raneją po cenach najniż:| wę dworze, las sosnc= ZAPROSZENIA

I jak? lle kosztuje bilet| nigdzie. Potrzebni współ-| оаяа wyjazd. | — Be w nim jestdziu|szych Bronifratelska 8| wy, kącie! na miejscu, ėda

= Mław inas A ae po 60 'psnų .. r Antokolska 55—8, Gu-| rą, a> pół km. od przyst. kolej. ROSZURY

R boieszor zyka je| te informacje? pracownicy 'mowska. —2| — Te umyślale: żeby Ktmigaka na 2 AFISTS

sie w Piastowie? Ile kilo | — Czekam tu na ko-| POLACY, UZDOLNIENI, Byla s: zobaczyć, Aaa latarniWIIne WYKONYWA

A; poj na bagaż? |goś I tak ml nudno.. z odpowiedniemi reko- Гросминаитеносрыд оСнЕ =M leszcz przestaje Sięnib Aaaaaa S SEUKARNIA

rzęčn! zasypany py- ADO OKT IATA mendacj. 4 ini wielkim Е № ,

taniami, szukaow. roz- RÓŻNE | kapitałem1-5typ. zł Rozmówka. Państwo Klopsinscy| Bziygloniego.Lokaciee L IWIERZYŚSKJEGĄ

mani ROEE Gia skupu ziemiopłodćw | Dwaj panowie pokłó- PoE ns na| ski, wzgl. listownie pocz

KosztDlgių, V koda 28įAamgppamnmmmummmaua| do, Skezetainkokini,Ja,| el ala. Ва омт i gramofonie. Jest późna| ia Ostrowiee k-Wina. | Mostowa ul. Wr.
V ednich „| bryki konserw. —

еа

— A dokąd właściwie m. parowa Ore życiorysem esować| — Ki? Znaleziono LU alia kteś dzwo- : Talafon 3-44,

szanowny Pan jedzie? | crodzącą posjada reko: Redakcji „Dzięnnika| — Co pan się ciska| dns 17-VII — paczkę z = z. SĄ-|MAMAMAAAAAA EKY NISKIB

mendaeje zaułek Murar-| Wileńskiego" pod „Skup|Nie o panu mówię. Czy| ma. .rjałem. Odebraė| S prosi: DS, CEky SKIE,

— Tak, pan. ski 13 m. 3 М.О. „Ziemioplodow tylko jeden osloł jestna|można w Administraeji| — Mamusia przysyła. ztani: wirusa

RR świecie. „Dz. Wil.” 2 czyby państwo nie byli| Mały Wacuś zarzuca| HOSZUMUZWANOĄ

 

przyczyna śmierci jest zbyt oczywista. Lekarz policyjny uprawia głów-
nie praktykę prywatną i jest ogromnie zajęty. Przyczyna śmierci taka
vezywista...

— Nie rozumiem,

—Ja sam jeszcze nic nie wiem. Liczę na szóstą kulę. Diaczego
nie dano do pana szóstego strzału? Czy pocisk by! już wystrzelony?
— Rprzypuszcza, że tego człowieka nie przebito, a zastrzelono?

z że.
— Nie, to jest wykluczone. Lekarz i policja nie mośliby się tal

omylić. Toby było nie do zamaskowania. pł a
— Ma pan słuszność, ale nie powinniśmy żadnej

możliwosci,
— Ależ jakiej. możliwosci niema.
— Owszem, jest. Oglądałem mieczyk. Rana nim zadana mogła, że

tak PSzatrzeć... 3
‚ — Ranę postrzałową? — w duszy myślałem, że mam przed sob

warjata. Mógł mieć dobre chęci, lecz z dodbył aoc"w 5
rządku. — Pan przypuszcza, ze morderca najprzód strzelił do niego, a
potem... Ach, nonsens!

I |, ,— A potem wbił mieczyk w ranę postrzałową. Pan mi niedo-
wierza! , nich mi pan wierzy, że bywały dziwniejsze 1zeczy, Zabójcy
ana sposoby, jeżeli idzie o odwrócenie pode;rzeń. I nieraz im się

je.

— No, a dziura w ubraniu — od kuli?
SA I to mogło być do zatuszowania. .To nie znaczy, że tak było,

Wyrażam tylko słabe przypuszczenie. Gdyby się ano okazało prawdą,
może dałoby się pana stąd wydobyć, choćby na krótko. Czy pan chce
czekać w więzieniu, dopóki policja nie ustali tożsamości zamordowane-
go i nie zbada, czypansię z nim znał?

— Niel — wybuchnąłem. — Ale nie chce mi się wierzyć w tę
sztuczkę z raną.

lekceważyć
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