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tolica pod grożbą powodzi.
POD WARSZAWĄ WISŁA

WEŹBRAŁA.
WARSZAWA (Fatj. Dziś o @. 8-ej

poziom Wisiy pod Warszawą wyno-
su 39U cm, ponad stan normainy,
Szosa marymcncka jest częściowo

zalana. W Siek:erskiem woda zalała;
niżej ieżące poia. Ludność pośpiesz-
nie sprząta z pol i uprowadza doby-.
tek do miejsc wyżej położonych.

Najbardziej siabemi punktami, na;
które specjalnie zwraca się uwagę
są: wai siekierowski, koio wsi Au-
gustowo, oraz wał koto Dużych Sie-
kierek w stronę Willanowa, część
wału miedzeszyńskiego oraz wał
Potockich, Wszędzie na wałach zo.
ganizowana jest pomoc powiatowa.
Podkreślić należy ofiarność robotni-
ków. Ludność na Siekierkach i in-
nych zagrożonych miejsc zachowuje

się spokojnie,
GARWOLIN. (Pat), Wisła na te-

renie powiatu garwolińskiego w dal-
szym ciągu wzbiera. W. wielu miej-
scowościach woda przelewa się
przez wai, zatapiając okoliczne pola.

Stan wody wynosi 4 m. ponad stan
normalny, : +: REJ
WARSZAWA. (Pat). W ciągu

ostatnich 24 godzin od godz, 7-ej ra-

no poziom na wale podniósi się o 160
cm, Praca nad umocnieniem wałów
trwa ciągle. Na Pelcowiźmie w -za-

2 tys, wosków z piaskiem i laszyną.

(Wodą doszła tu składów Nobla 1 do

Najniżej położane miejsca Tarchi-

mina i Golęcin częściowo są zalane

wodą, również zalana jest miejsco-

wość Żeran. Plac w Tarnochinie jest

GARWOLIN. (Pat). Stan wody

na Wiśle w dniu dzisiejszym docho-

dzi do 460 cm. ponad stan normalny.

Sytuacja staje się coraz groźniejsza.

W. miejscowościach Brzeszcze, Praż-
mów, Stężyca woda po przerwaniu

się wałów bądz po przejściu brzega-

niszcząc zasiewy. Wsie Ostrów, Pod.

wierzbie i Kępa Podwierzbiańska

$śminy podłęż są zupełnie zalane wo-

dą. Ludność tych miejsc mimo nie-

zwykle groźneg» stanu stawia ciągle

opór ewakuacji. We wszystkich za-

grożonych miejscach w akcji ratun-

kowej bierze udział miejscowa lud-
ność razem ze strażą ogniową i po-

licją.

GARWOLIN. (Pat). Rzeka Okrzej

ka wylała pod wsią Oblin. W: gminie

Maciejowice pod naporem spiętrzo-

uych wód rzeka Okrzejka płynie w

odwrotnym kierunku,

LUBLIN (Pai). O godz, l2-ej w

południe sytuacja powodziowa na

terenie województwa przedstawia

się następująco: W pow. janowskim

sytuacja bez zmian. W pow. puław-

skim woda zalała kilka wsi. Wał na

przestrzeni 15 km. strzeżony jest i

umacniany przez kompanję saperów

oraz 20,000 ludności. Na przedmie-

ściu Kazimierza dolnego woda zala-

ła kilka domów*Również na przed-

mieściu Puław woda zalała kilka-

naście domów. Droga z Puław do

Dęblina stoi częściowo pod wodą

W pow. garwolińskim woda na Wi:

śle stale podnosi się 2 cm. na go

dzinę. Najwyżczy poziom spodzie-

wany jest w godzinach popołudnio

wych. Obecnie woda wdaria się na

teren gminy Maciejowice, zalewając

znaczne przestrzenie, jednak wobec

przerwania wału na lewym brzegu

Wisły, woda na terenie Maciejowic

dalej nie podnosi się. Położenie jest

w dalszym ciągu poważne,

MARSZAWA (Pat). Dziš w no-

cy na Wiśle w Warszawie płynęła

tratwa, na której znajdowali się lu-

dzie, wzywający pomocy. Wyrato-

wano ich na łodzi motorowej.

: WARSZAWA (Pat). W Tarcho-

minie, położonym o 12 km, od War-

szawy, woda zalała pola na prze-

strzeni kilku km. Powodzianie po-

Pałac 1 zabudowania gospodarcze p.
Kiślińskiej otoczone są ze wszyst-
kich stron wodą,  Uczestniczkom

związku pracy obywatelskiej kobiet
w larchominie nie zagraża żadne
niebezpieczeńsiwo,

JABŁONNA (Pat). W. Jabłonnie

zalana jest droga t. zw. Piekueikow-

ska, Kępa larchomińska została

zupełnie odcięt.. Na kępie tej znaj-

duje się okoio 260 ludzi wraz z do-

bytkiem i domami. Niebezpieczeń-

stwo im nie grozi, ponieważ budyn-

ki ich przystoscwane są do powodzi.

Przez całą noc mieszkańcy Jabłonny

i Tarachomina kosili, zbierali i zwo-

zili plony. Akcję przeciwpowodzio-

wą na terenie gminy Jabłoniy pro-

wadzi wójt Morawski, przy udziale

obecnie miejsce na granicy Warsza-
wy między Aużustówką a Małemi
Siekiei kami,

Wediug iniormacyj hydrogralicz-
nych 2 ministerstwa komunikacji
punkt kulminacyjay przyboru na-
stąpi prawdopodobnie dopiero we
wtorek i poziom wody dojdzie do 580
cm. Stan wody pod Puiawami opadi
o 3 cm., pod Zivwichostem o 1 cm.

_BO USTĄPIENIU WODY.
KRYNICA (Pat). Na całym za-

grożonym powodzią odcinku wody

spadają szybko, podobnie jak szyb-

ko, podobnie jak szybko wezbrały

Wczorajszy i dzisiejszy dzień u-

palny ususzył niemal zupełnie pola

niedawso jeszcze całkowicie zalane. strzelców, st.aży ochotniczej, miesz-

kańców i wszystkich organizacyj.
Komunikacja między Krošcien-

kiem a Szczawicą jest przerwana,

„ GARWOLIN (Pat). Sytuacja na| w, kilkunasiu sniejscach woda po-

Wiśle pogorszyła się, woda dochodzi zrywała mosty. Most w Rytrze mi

90 4m.ponad stan normainy, We!być naprawiony w ciągu najbliż-

wsi Ostrówek poważnie byi zagro- szych dni. ms...

żomy wał ochroany, zdołano go jed, | KNAKOW: IPalj, Ekspedycja ra-,

uak_ wzmocnić. _' tunkowa, która wyruszyła 19 b, m. z

W gminie Fodęż woda zalała 3, Krakowa pod dowództwem puik.

 
miejscowości na obszarze 1 km.

Sytuacja na terenie powiatu garwo-

unskiego jest groźna. W. miejscach

zagrożonych powodzią ludność ewa-

kuowano.
noo

"| najbardziejzniżzczońych i miedostęp- |
PUDUCE WULYMINACLINY

W WARSZAWIE.

WARSZAWA (Pat). Szel sztabu

przeciwpowodziowego, starosta dr.

Śkórewicz, udzielił o godz, i4-ej

przedstawicielowi PAT-icznej nastę-

pujących danych o sytuacji powo-

Gziowej w stolicy, Woda na Wiśle

obok mostu Kierbedzia wykazuje

teraz stan 510 em., a punkt kuimi-

nacyjny osiągnięty będzie w nocy
między godz. 24 a 4-ią. Prawdo-

podobnie stan dojdzie do 580 cm

Policja jest w stanie ostrego pogoto-

wia, Sytuacja na wałach dobra.

Przystąpiono do sypania wałów na

Pelcowižnie od strony północnej,

kodąd wysłano 100 strzelców, 100

junaków i 100 iezerwistów. Na kę-

pie Żerańskiej woda odcięła sto

kilkadziesiąt osób. Na ratunek wy-

słano motorówki, policję z 1odziami

i pontonami rionierskiemi, celem

p zewiezienia ludnošci na ląd. Za-

rządzono ewakuację terenu między

linją średnicową a ulicami Zieleniec-

ką i ks. Poniatowskiego. Na Mary-

moncie zarządzono ewakuację tol-

warku Kwiatkcwskiego. Wał sie-

kierkowski jest wzmocniony tak, że

nic mu nie Zagicža. Pracowało przy

nim przez całą noc 100 robotników.

Nachodząca noc jest decydująca.

Sztab  przeciwpowodziowy prosi

ludnošė, aby tie utrudniała ewa-

kuacji jak również, by sama zabez-

pieczyła dobytek, bydło, zapasy

zywności i paszy. Kolejka obok mo-

stu Kierbedzia zostałą ewakuowana

i wydano nakaz przymusowej ewa-

kuacji wszystkich kąpieli, przystani

i plaż. W: myś! zarządzenia wojew.

Jaroszewicza zebrano w Warszawie

30.000 worków od firm prywatnych.

WARSZAWA (Pat). Woda na

Pelcowiźnie zalała niżej położone

tereny Golendzinowa, a mianowicie

pola uprawie. Budynki firmyNobel;

są częściowo już zalane.

WARSZAWA (Pat), Stan wody

il o godz. Żi-ej z minutami

522 cm- Na Pelcowiźnie wszystko

zabezpieczone, Wzdłuż szosy mo-

dlińskiej buduja się wał, celem nie

„|powrócia wczoraj w nocy do

lomaszewskiego i naczeiniką wy:

działu bezpieczeństwa Małasińskie-

go do miejsc najbardziej zagrożo-

nych dotkniętych klęską powodzi,
Kra-

katwuyо о- TXT!

nych, tozdžiel“jąc żywność. Mię-|

dzy in. dotaria do Sierosławic pow.

bocheńskiego, do Górek pow. brze-

skiego, Woli Kodostoskiej, Ekar-

szach pow. dąbrowskiego.

W. pow. chmieleckim pozosta:

wiono żywność dla 13 wsi oraz u”

tworzono punki Czerwonego Krzy-

ża z lekarzem. Drugi punki Czerwo-

nego Krzyża utworzono w Sierosła-

wicach. Następnie zaopatrzono w

środki żywności Strójców, Pawiow,

Odmęi, Laskówzę oraz Szczucin. SĄ

to miejsca, które do tej pory pozba-

wione są dosłownie łączności z lą-

dem. Zniszczenie tych terenów jest

do nieopisania, Dziś rzeki przeważ-

nie opadają. Jedynie na terenie

powiatu mieleckiego żywioł panuje

nadal, przy u:ściu Wisłoka, który

połączył się z rzeką Breną.

KRAKÓW. (Pat). Ekspedycja ra-

tunkowa, która wyruszyła zKrako-

wa 19 bm., dotarła w dniu 20 bm. o

godz.-4-ej rano do gminy Sieroslaw-

e, gdzie oczeliwaly tłumy publicz-

ności na pomoc a szczególnie na

żywność. Koło wsi Karsy Wisła na

przestrzeni 300 m. wyżłobiła nowe

koryto, Koło Szczucina jest 13ws.

zalanych. Przeważnie ludność ocze-

kiwała na wałach i sygnalizowała,

oczekując pomocy. W, różnych gmi-

nach zakładano punkty Czerwonego

Krzyża, posterunki policji 1 punkty

żywnościowe. Sytuację pogarsza

brak wody do picia, ponieważ woda

zalała i zamulia studnie, Dopóki

nie zostaną oczyszczone studmie i

wywiercone nowe, do wielu miejsco-

wości przywożona jest woda z wo-

jewództwa kieleckiego. W- pow.

mieleckim rzelta Breń przy ujściu

do Wisły połączyła -się z ujściem

Wisłoki, zatapiejąc wiele gmin.

Ww SANDOMIERSKIEM,

SANDOMIERZ (Pat). Pod wodą

znajduje się 30.000 mór$ ziemi nad

Wisłą na przestrzeni od Turska do

Sandomierza. Straty w plonach i

inwentarzach b. znaczne, Ogółem

woda zalała 52 wsie. Zagrożony jest

most na Wiśle pod Sandomierzem dopuszczenia wody na dalsze tereny

Pelcowizny. W'ał potocki w okoli-

cach cytadeli przecieka i jest na-

prawiany. Po godz. 13-ej wysłano

do wsi Zawady 4 pontony pionier-

skie. Przybył tam również wojew.

Jaroszewicz. O godz. 21,30 na Pel-

cowiźnie wszystko było w porządku.

Wody do szosy nie doszły, sąjednak

słabe miejsca, gdzie grozi zerwanie

wałów. Na odcinkach tych pracują

oddziały ratowsicze, Wedle wojew.

!

1 grążeni prawie po pas wwodzie,

starają się uratować snopki zboża. miejscem
Jaroszewicza najniebezpieczniejszem

w pow. warszawskim jest

z powodu uszkodzenia jednego lodo-

łamu- Obecnie woda opadła o 17

cm. į stan. jej wynosi 531 cm.ponad

stan normalny. W górnej części po-

wiatu sandomierskiego spadek wy-

nosi 30 cm. i woda sięga 520 cm. po-

‚ W ZAKOPANEM.
; ZAKOPANE. (Pat). Sytuacja w
Zakopanem poprawiła się zdecydo-
wanie, Od dwoch dni panuje sło-
neczna pogoda. Pensjonaty, hotele
oraz centrum Zakopanego nie po-
niosły żadnych szkód.

: Powódź uszkodziła jezdnie, chod-
niki ; mosty, a przedewszystkiem
koryto uregulowaneżo potoku By-
strej. W samem Zakopanem ofiar w
ludziach nie było. Woda zabrała 3
domy góralskie jeden na Tatrach,
Kamieńcu i Bystrem. Komunikacja
kolejowa została częściowo urucho-

miona. Pociągi dochodzą do miasta
Poronin,

my= KIELECKIEM — 2

KIELCE. (Pat). Woda na Wiśle w
dalszym ciągu podnosi. Poziom wo-
dy wynosi 535 «m. ponad stan nor-
malny, Woda przedostała się przez
wał ochronny i zalała około 50 wsi.

W powiecie opatowskim na szosie
w Iwaniewkach został uszkodzony
most. Komunikacja została przerwa-
na. Ww Muchowie woda opada,
bezpieczeństwo mija,
Pińczowie woda opada powoli.
W śminie Lvbnica wydarzył się

tragiczny wypadek, woda przerwała

wałochronny įzatopila wóz, ź 6 39:
umocnieniem wału, 5 robotników

utonęło. Jednego zdołano uratować.

70,000 OSÓB POTRZEBUJE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY.

WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

12,30 w gmachu prezydjum rady mi-

nistrów odbyła się konierencja

zwołana przez ogólno-polski komi-

tet pomocy dla ofiar. powodzi z

udziałem przedstawicieli prasy, te-

atru, filmu i radja. Przewodniczący

tegoż komitetu dr. Hubicki zazną-

czył, że ok. 70.600 ludzi potrzebuje

natychmiastowej pomocy. Akcja

pomocy, by mogła być skuteczna,

musj być prowadzona przez dłuższy

okres czasu. Dalej przewodniczący

wskazał na pomoc rządu, komitetu

ogólno-polskiego i innych. instytucyj,

organizacyj, związków itd. Po prze:

mówieniu przewodniczącego omó-

wiono współpracę ogólno-polskiego

komitetu powodziowego z przedsta-

wicielami filmu teatru, radja i prasy

w akcji propagandowej, celem po-

budzenia ofiarności najszerszych

warstw społeczeństwa,
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POZESYSTEE

PARYŻ, (Pat.). Dyskusja, jaka to-

czyła się wczoraj na posiedzeniu

rady gabinetowej, nie przyczyniła

się bynejmniej do odprężenia na-

pięcia sytuacji politycznej. Wniosek

ministra Msrqueta, aby groźny Кол-

flikt oddzć pod rozstrzygnięcie pre

mjera Doumerguess, był „dziś po-

pierany, jak twierdzą dzienniki, rów-

nież przez marszałka Pełaina. Nie

przeszkodziło to Herriotowi podkre

ślć solidarność wszystkich mi

nistrów Oy z byłym
premjerem Chautempsem i wyra-

żenia przez Heiriota ubolewanie, že

Tardieu zerwał przez atak na czo

łowego przedstawiciela radykałów

rozejm polityczny. Minister Tardieu  
nad stan normalny. Spodziewany

jest dalszy spadek wody. Sprowa-

dzono jeszcze jedną kompanię sape-

rów i 6 pontonów z Przemyśla.

Żywność i paszę dla bydła dowozi

się statkami rzecznemi i motorów-

kami.

w dłuższem przemówieniu imotywo-

| wał swoje stanowisko, twierdząc, że

|w zeznaniu złożonem podprzysięga |

musiał dać wyraz swojemu głębo-

kiemu przekonaniu i w obroniewła- |

snej wskazać na fakty, które jego

90000000009000000000000000
Najpoważniejszą spółdzielczą instytacją bankową w Polsce jest

 

kraju,gdyżwsplere_kredyiem "najiczniejszą rzeszę

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także
I sprawie publicznej.

Ukraińcy u min. Kościałkowskiego.
WARSZAWA (Pat.), 21 b.m. zgło- strowi deklarację powziętą przez

Nr 195 -

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

[ ||)| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

„We kbzę doza a temsamem łagodzi

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

siła się do min. spraw wewn. Zyn
dram  Kościałkowskiego delegacja

I najwyższe oprocentowanie.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

> ®

...ОО.О.О....ОО....О...Ог

prezydjum ukraińskiej reprezentacji

 

prezydjum ukraińskiej reprezentacji
parlamentarnej i centr. komit. Unde
w dniu 16 b. m. w sprawie stosun-

parlamentarnej i centralny komitet
Undo. Delegacja powtórzyła mini-

Dziennikarze polscy z Ameryki.
WARSZAWA, (Pat.).

ku swego do UON.

 

 Dziś przed, dziennikarzy polskich ze Stanów

Również i w, Stanów

rze
Posiedzenie Rady

|iegów warszawskich zwiedzili zabyt-

nie- południem dziennikarze polscy ze| Zjedn. A. P i imijedn. A. P, oraz red, Sikora w imie- -
Zjedn. i Kanady w twie ko-| niu dziennikarzy z Kanady.

Jutro O gouz. U,eD ūžichiunoit
*vi miasta O godz. 1430 byli rodsi I

? : olscy z Ameryki wyjad .

шОУ śniadaniem przez syndykat | gajową AE m. rg 22
dziennikarzy warszawskich w oficer- wię, Czegokany, Kajgojoseatwsi-

nia wygłosili przemówienia red. Gros cy, Lwowa, zagłębia naftowego,

sterm w imieniu synd, dzien. war-,Wilna | Białowieży.

czawskich, red. Przydatek w imieniu!

WIEDEŃ, Pat. Komunikat urzę

dowy donosi: W nocy na 21 b. m.

| dokonano zamachu dynamitowego

м Mittenwaldzie, wskutek czego

ruch kolejowy został na tym cdcin-

ku wstrzymany na pewien czas.

Również w nocy na 21 b. m. doko-

nano zamachu na salę transforma-

torów w elektrowni w Schattwaldzie

w Tyrolu. Dokonali zamachu legjo:

niści austrjaccy, którzy przekradli

się z Niemiec do Austrji. 20 b. m.

w Achenkirch w Tyrolu przed do-

mem ubogich wybuchła bomba,

która raniła 2 osobyi jedno dziecko.

WIEDEŃ, Pat. Zamach na elek-
—

 

 

BUKARESZT, (Pat.) Gwałtowne

deszcze padające w ostatnich dniach

w Rumunji spcwedowały w wielu

miejscowościach zachodniej części

Sedmogrodu i Banatu powodzie i

zalania torów linji kolejowej, co

zmusiło do wstrzymania komunika

cji kolejowej na różnych odcinkach,

m. in. Cłuj-Teius, gdzie przechodzą

pociągi międzynarodowe łącząceBu-

kareszt z Budapesztem. Pociągi te

skierowane zostały drogą ckėlną. 
binetewej

"Delegowanie ministra Cherona do

Tournieuille dla złożenia premjero-

wi Doumergue'owi sprawozdania w

tych warunkach jedynie jest dzia-

łaniem na zwiokę, Fakt, że min.

Cheron wybrał się w podróż samo-

chodem z określonym zgóry zamia-

rem i do Tournieuille dotrze dopie-

ro dziś popołudniu, potwierdza to w

zupełności. Konferencją ministra

Cherona odbędzie się więc dopiero

dziś późnym wieczorem. Już teraz

jednak wiadomo, że premjerDou-

mergue wyrazi gotowość przybycia

do Paryża wraz z Cheronem w po-

niedziałek wieczorem. We wtorek

odbędzie się rada gabinelowa, w

środę zaś posiedzenie rady mini-

strów, na którem zapadnie ostatecz-

na decyzja. W. sierach politycz-

|nych uważają
i liczą się z róznemi możliwościami,

którym wyraz dają poszczególne

 
zdaniem nie ulegają wątpliwości. dzienniki,

 

Dr. JERZY DOBRZAŃSKI

sytuację za poważną |

Znów zamachy dynamitowe wAustrji
trownię w Reutt w Tyrolu wyrządził

szkodę na 150,000

trownia będzie nieczynna w ciągu

2—3 miesięcy.

aresztowania 5

stów podejrzanych o dokonanie za-

machu.

szylingów. Elek-

Żandarmi dokonali
narodowych socjali-

GINEKOLOG

Powrócił I wznowił przy jęcia chorych w

domu Zawalna 8 m. tel. 15-90, co=

dziennie od 4—6 PP. w „Poradni* P Z.

Lek. Specjal. Garbarska 3 codziensie
od 7—8 wiecz.  

W Rumunji także powódź.
W związku zpowodziami w Polsce

i na Bukowiaie wstrzymany też zo-

stał ruch pociągów międzynarodo=

wych między Rumunją i Polską.

Ofiar w ludziach dotąd nie noto-

wano.

LLU LLU LL

ty w bory. jatmożolcze „LAriłaSi”
inż zaopatrzyłeń się?

silenia rządowego we Francji
Radykali grożą dymisją.

PARYZ. Pat. Na zebraniu prze-

wódców radykalnych, które odbyło

się przed wczorajszem posiedzeniem

rady gabinetowej, jak podaje „Ami

de Poeple” minister bez teki Her-

riot miał mowę, której zakończenie

miało wyglądać: proszę was o upo-

ważnienie mnie do ewentualnego

zgłoszenia dymisji ze stanowiska

zajmowanego w rządzie. Nie mogę

bowiem zgodzić się nawspółpracę

z Tardieu, który, podobno, chce

się uporczywie trzymać swego sta-

nowiska. W ksżdym razie nie po-

winniśmy przez zbyt pośpieszny akt

wyprzedzać decvzji premjera Dou-

mergue'a. Powinniśmy mieć prze-

konanie, że premjer Doumergue

publicznie zdezawouje stanowisko

Tardieu.m
УАН—РО ПЩШ

to najlepsza gwarancja niepodległości,
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Ląd Europy
° °

i Anglja.
Gdy p. Barthou po pobycie w

Londynie, od 8 do 10 bm., wracał do

Paryża, padło aa ląd europejski po

tej poaroży, zniczne rozświetlenie.

byto bowiem mroczno i duszno,
Dotychczasowa polityka między-

narodowa, gry w ciuciubabkę około

konterencji rozbrojeniowe, z ос2у-
ma rozmyślnie zakrytem, wobec
rzeczywistości, wyczerpała się, a

nowa jeszcze się nie ujawniia.
Tę nową po'itykę przygotowuje

jednak, krok za krokiem, rząd iran-

cuski Doumergve . Pėtain - Barthou,
który, stanąwszy u steru 9 lutego
br., nie zmarnował ani chwili tego

niespełna pół roku, tak, iż p. Ваг-
thou, mógi w Londynie powiedzieć
mniej więcej tak:
—Przyznaję otwarcie, że do

stanu rzeczy, «tóry zastaliśmy w
polityce międzynarodowej, nie mie-
liśmy żadnego przekonania i żadne

go zauiania. Postanowiliśmy wy-

wikłac się z sieci rokowan około

konierencji rozbrojeniowej, zupeł-
mie niecelowych i sypiących piasek

w oczy, — skoro Niemcy jedno-

cześnie z całą swobodą zbroiły się i

zbroją samowolnie, Przerwaliśmy

zatem t. zw. rozmowy uboczne, po-

za konierencją, z Niemcami odrazu
14.11 1934, a z Anglją 17.IV 1934

Nie dobijając
miowej, czego pragnęły Niemcy po

wyjściu z niej, postanowiliśmy  ро-

deprzeć inaczej zabezpieczenie
pokoju w Europie. Byłem kolejno w

Brukseli, Warszawie, Pradze, spot-

kałem się z p. Litwinowem w Gene-

wie, odwiedziłem jeszcze Bukareszt

i Białogród, *eraz przybyłem do

Londynu, a nie wzdragam się też

przed podróżą do Rzymu. W wyni-

ku prac przygotowawczych  poło-

żyliśmy na stół dyplomacji szkice

dwu paktów bezpieczeństwa i wza-

jemnej pomocy. Jeden z nich, już

puszczony w rokowania, t. zw. bał-

tycki lub północno-wschodni, objął-

by ZSRR., Państwa Bałtyckie, Pol-

skę, Czechosłowację, Niemcy,Fran-

cję. Drugi, śródziemnomorski, czyli |:

południowo-wschodni, szedłby od

ZSRR przez Państwa Bałkańskie i

Turcję, oraz przez Włochy, aż po
pantu'-  lośżoli._Qo, iatnioiapeón, UŽ

Belgję, Francję, Niemcy, Austrję,
(Włochy, dodacie te dwa układy gru-
powe, bezpieczeństwo będzie istot-
nie wzmocnione w całej Europie,
$dyż układy te oparte są o zasadę
nietylko wyrzeczenia się napadu,
ale także wzajemnej pomocy wszyst-
kich uczestników przeciw napastni-

kowi. Co wy na to?
Anglja odpowiedziała:
—Dobrze. Budowę tę uważamy

za słuszną, Sami uczestniczymy tyl-
ko w pakcie reńskim, wchodząc do
tej grupy państw gdyż ziemie nad-

'reńskie są naszem przedpolem lądo-
wem. Ale za równie uzasadnione u-
ważamy takie same zabezpieczenia
śrupowe w dwu innych paktach, bał
tyckim i śródziemnomorskim. O-
świadczamy to wyraźnie państwom,
które przynależą do jednej lub dru-
giej z tych grup. All right!

Ten wynik podróży p. Barthou
niemal przeszedł oczekiwania fran-
cuskie, ą zawiódł rachuby odmienne

konierencji rozbroje- >

Na marginesiepowodzi. 3

Niebywała klęska powodzi nie-

przestaje skupiać uwagi całej prasy,

która poświęca nietylko feljetony,

zawierające opisy wydarzeń na te-

renie, objętym powodzią, ale także

artykuły wstępie, omawiające przy”

czyny i następstwa tej strasznej

klęski. : '

M. in. podobny artykuł zamiesz-

cza „ABC”, występując przeciwko:

systemowi iataniny, który ustawicz-

nie się u nas stcsuje, a bez którego z

pewnością nie obejdzie się i na ten

raz. : :

„U nas ten system —pisze ABC

zakorzenił się iuestety bardzo gięboko.

Meljorowanie i osuszanie słabo zaludnio-

mego Polesia o wiele więcej pochłaniało

uwagi od lat już szeregu, niż sprawa regu-

Jacji rzek górskich, chociaż chodzi tu o in-

teres najgęściej zaludnionych okolicPolski

W, latach dobrej konjunktury wydawało się

dziesiątki miljonów na rozmaite gmachy

nie stanowiące wcale pilnej potrzeby pań-

stwowej, chyba jedynie ze wzgiędów re-

prezentacyjnych lub też wygody osobistej

rozmaitych urzędow — ale niezmiennie &

roku na rok powtarzały się w Sejmie roz-

paczliwe skargi na niesłychane zaniedbanie

w latach powojeanych sprawy regulacji

rzek i potokówgórskich.

Trzeba nareszcie zerwac z tym

systemem i opracować sięgający na

dalszą metę plėn uregulowania tej

zasadniczej rzeczy. i

„Bo cóż warte będzie stawianie ol-

brzymich elektrowni na naszych górskich

rzekach, jeśli się wpierw nie postara o to,

aby kiedyś ponowna fala powodz.owej ka-

tastrofy nie porwała z sobą tych elektrow-

Uwagi całkiem słuszne, ale czy

zostaną one przez kogo należy przy-

jęte do wiadonmiści, śmiemy poważ-

mie wątpić. ё

8 miljonów pozaPolską... :

Konserwatywny  „Czas” pisze

z powodu Zjazdu Polaków z zagra

nicy, mającego się odbyć w pierw-

szych dniach sierpnia wWarszawie:

„Jest ich zgórą 8 miljonów rozproszo-

nych po wszystkich zamieszkałych zakąt-

kach świąta. : :

Zebrani razem. zaludničby mogli sami

państwo takie, jak Węgry (8.7 milj, ludzi),

Belgja (32), lub Holandja (3.1), a znacznie

większe, pod wzętędem ilości mieszkań-

ców, niż Litwa. Łotwa i Estonja razem

ięte.

Sawa więc Polski, dla którychkie-

dy we własnej ojczyźnie zabrakło miejsca

i chleba... R: :

Niestety, we własnej ojczyźnie

zabrakło chleba dla 8 miljonów Po-

iaków, kiedy równocześnie ze

wszystkich stron świata zbiegły się

tmRataj, Auros bidności „obcej, Po-
nego widowiska odbyła się już na
oczach niepodległej Polski,

Patrjotyzm sowiecki.
Przed wojną i rewolucją słowo

patrjota w sprawach postępowych

wažane za nieprzyzwoite w takin
samym stopniu jak słowo żyd, któ-
re zastępowano wyrazem  „jewrej'”.

Patrjota był synonimem wstecz-
'nictwa i „czarnoseciństwa”.

Woino było kochać, pałać najgo-

z praSy.
Azji, aie kochac własną ojczyznę —

| żadnych kompromisów ideologię „między-

społeczeństwa rosyjskiego było u-|

DZIENNIK

to „przesąd buržuazyjny“.
Podczas rewclucji pojęcie patrjo-

tyzmu. zostało w Rosji ostatecznie
zdegradowane. A jednak odżyło ono
i to właśnie po 16 latach rządów
bolszewickich.

Zwraca na ten fakt uwagę „Ga:
zeta Warszawska”.

„Rosja sowiecka wyznawała dotąd bez

narodową. „Ojczyzna”, „miłość  ojczyz-
ny“, „patrjotyzm* — były to w państwie
Sowietów wyrazy zakazane, pachnące
„kontrrewolucją” i.. „Sołowkami”,

Ale proces brania w Rosji górę pier-

wiastka narodowego nad międzynarodowym
trwa nieprzerwanie — i żadna doktryna nie

może dlań stanowić tamy, Komunistyczni
rządcy Rosji mają pod swą władzą nie

świat, lecz kraj kunkretny, Rosję. Choćby

tylko w imię utrzymania się przy władzy i

w imię obrony tego terytorjalnego stanu

posiadania, jaki sobie doktryna  komuni-

„tyczna, przez opanowanie Rosji zdobyła,

muszą oni dbać o to, by siła polityczna tej

Rosji byfa jak naiwiększa, by jej armjaby-

ła jak nasilniejsza, by jej rozwój gospodar-

czy był jak najpomyślniejszy. zą rów-

nież bronić tej Rosji przed możliwemi nie-

bezpieczeństwami zzewnątrz. Atych nie-

bezpieczeństw gromadzi się coraz więcej,

słównie wschodniej i południowo-wschod

niej ściany. By móc tym  niebezpieczeń

stwom podołać trzeba wykrzesać z

Rosji maximum sił... S

I oto przypamniano sobie, że

oprócz sił materjalnych istnieją jesz-

cze siły moralne.
„I że najpotężniejszym czynnikiem w

walce о niezależność i bezpieczeństwo

państwa jest patrjctyzm, jest miłość oj-

czyzny, jest duch narodowy śród zamiesz-

kującej to państwo ludności, pragnącej nie-

zależność narodową przed zamachami

zzewnątrz obronić. Przypomniano sobie w

Sowietach — ojczyznę.”

Nadliczbowe godziny.

„Słowo Pomorskie", omawiając

sprawę bezrobccia wśród inteligen-

cji, stwierdza, iż największą bolącz-

ką bezrobocia pracowników umysło-

wych stanowi praca ponad normę

wyznaczónego czasu.

„Podczas gdy bowiem u robotnika,

wynaśradzanego w zasadzie godzinowo,

istnieje łatwa kontrola przepracowanych

godzin i ze względu na wyższe zarobki w

nadgodzinach, pracodawcy nadgodziny się

nie kalkulują, dlatego woli on w razie po-

'rzeby przyjąć da!szych robotników, nato-

miast pracowników umysłowych wykorzy-

stuje się często ponad normę,

° №ета dziš bodaj jednego zakla-

du, gdzieby pracownicy umysłowi

nie pracowali nadgodziny.
„Pracodawca udaje często, że o tem

nic nie wie, w niektórych instytucjach wy-

daje się nawet specjalne okólniki, doty-

czące zakazu pracy w nadgodzinach, ale to

mie przeszkadza, że poszczególnym pracow”

zwykle ludzkie' sity mie'srarczą, d'prktów"
nik nie chcąc się wykazać lichym czy gnu:
śnym pracownikiem, szczególnie wobec
dzisiejszego współzawodnictwa i wobec wi-
szącej nad nim jak miecz damoklesowy
grozy bezrobocia, pracuje po 10 i 12 godzin
dziennie, a często zabiera nawet pracę do

domu, zatrudniają: nią żonę i dzieci.

I dziwna rzecz!

WILEŃSKI

(Wypadki w Austrji spowodowały,
że nadzieje au:trjackich i węgier-
skich zwolenników restytucjj Habs-
burgów znowu wzrosły. Równo-
cześnie wzmogła się węgierska kam-
panja rewizjonstyczna. Habsburgo-
wie podobno byli najsolidniejszym
żywiołem konselidacyjnym w Euro-
pie środkowej, a państwo austro-
węgierskie było podobno najnatural-
niejszą i zdrową unją. Europa nie
uspokoi się, jak twierdzą zwolenni-

cy Habsburgów, dopokąd stan przed
wojenny nie zcstanie przywrócony.
Z naciskiem wskazują też na Hitle-
ra i poczynają straszyć, że jeżeli
Habsburgowie nie powrócą do wła-
dzy w Austrji, «o państwo znajdzie
się napewno pod panowaniem Hitle-
ra, a każdy rzekomo wie, że Habs-
burgowie są mriejszem złem.

Na łamach „The Contemporary
Review” zamieszcza uwagi o propa-
gowanej restauracji Habsburgów
znany publicysta Bela Menzer. O
tych, ktėrzy agitacyjnemi artykula-
mi i literaturą propagandową zale-
cają restaurację dynastji habsbur-
skiej powiada, że są to ludzie prze-
płaceni, którzy bardzo chętnie fał-
szują historję. Ale na nieszczęście
ich wywody przejmują też ludzie,
którzy - pragną szczerze pokoju.
Można to objaśnić tylko mylnem poj
mowaniem historycznego znaczenia
wojny światowej. Austrja nie zosta-
ła pokonana traktatami pokojowemi,
ale samym rozwojem  dziejowym.
Historja wydała wyrok śmierci na
Habsburgów już dawno przed wojną,
a odrodzenie narodowe Słowian,
wielkiego szczepu światowego, jest
jednym z głównych wyników minio-
nego stulecia. Tworzenie nowych
państw po wojnie w dorzeczu nad-
dunajskiem nie było sztuczne, Nowe
państwa walczyły i walczą wpraw-
dzie ze znacznemi trudnościami we-
wnętrznemi, ale wielkie kulturalne
możliwości młodych narodów wcale
nie zostały wyczerpane, przeciwnie
przewyższają oxres początkowy.

Zdarzenia z roku 1918 były nie-
tylko rewolucją, ale zarazem usank-
cjonowaniem rewolucji, która  roz-
wijała się przez całe wieki, a które;
wyńikiem były nowe języki literac-
kie, nowe kultury i nowe państwa.
Madziarów: spotkał przytem los na-

P pik * AVE AZTY

przeżywali takie samo odrodzenie
narodowe i kuliuralne, jak 1ch są-

Kłopoty
Maiutka Helandja przechodzi: od „Najwięcej przekraczają ustawy i prze

pisy urzędy i instytucje, które w pierwszym
rzędzie powinny je w całej pełni respekto-
wać. Niech tylko na 250.000 zatrudnionych
pracowników umysłowych każdy pracuj?
tylko jedną nadgodzinę dziennie, to ta pra-
ca nadgodzinowa cdbiera pracę 31.250 pra-

| cownikom."” ч rętszą miłością krajów Afryki, czy

Ciężkie warunki ekonomicznei
brak posad pozwalają różnym oso
bom na wyzysk pracownika, który
musi się na wszystko godzić w oba-
wie przed utratą kawałka chleba.
Przykładem takiego wyzysku mogą tych, którzy sądzili, że Anglja od-

miesie się niechętnie do zamierzeń

polityki francuskiej,

być stosunki, panujące w niektó
rych okręgowych urzędach skarbo- Co się stało?

Anglję częstowano dotychczas
stale ogólno-europejską umową o
bezpieczeństwie. Skutek byłby taki,
że każdą zawierucha nad Wisłą, nad
Dunajem, na Bałkanach, — pociąg-
nęłaby za sobą dla Anglji obowią-
zek udziału zbrojnego, Teżo nie
chce Anglja za żadną cenę. Więc
stale odmawia. Obecnie postano-
wiono bezpieczeństwo budować
$rupami państw stykających się z
sobą. Na to Anślja się godzi.

Przyczynia się do tego wzmożona
nieufność Anglji w stronę Trzeciej
Rzeszy. W czerwcu był w Londynie
jen. Weygand 7 szełem sztabu lot-
nictwa, a w lipcu p.Barthou z mini-
strem marynarki. Mówi to samo za
siebie.

Najstępstwa porozumienia
gielsko-francuskiego są bardzo
niosłe.

IW; Berlinie, podobnie jak w Rzy-
mie, a także w niektórych kołach
w Warszawie, liczono nie niechęć
Angljj  wkraczania w sprawy
lądu europejskiego, a zatem kto
nie chciał paktów bezpieczeństwa i
wzajemnej pomocy, zasłaniał się
Anglją, mówiąc
— Trudno. Anglja się nie zgodzi

Szkoda czasu.
Dzisiaj ta zasłona rozwiała się i

trzeba otwarcie być za bezpieczeń-
stwem, lub przeciw.

Stanisław Stroński.

WAWWGOANOWWEANANAANNN

an-
do-

nym, zawierają jednak mniejszą ilość
kartek".

WER. r O. PI
Popierajcie Polską Macierz|dzenie o normalizacji zeszytów, a

Szkolną. jednocześnie „zaleca'”* używanie ze-

wych w Warszawie. Nie chciano
tam płacić wyższych pensyj, jakie
pobierają urzędnicy i zaangażowano
20-tu gońców z wyższem wyksztaice-
niem. Kandydatów na te posady
było bardzo dużo.

Pensja wynosiła 100 zł. miesięcz-

Agencja „P-ess'* donosi;
„Ogłoszone zostało urzędowo za-

rządzenie ministra W. R. i ©. Р.,
wstrzymujące aż do odwołania wy-
konanie wydanego przed kilku ty-
godniami zarządzenia o normalizacji
zeszytów szkolnych dla szkół po-'
wszechnych.

Równocześnie wydane zostały o-
kólniki ministerialne do władz szkol-'
nych, zalecające używanie zeszytów,
odpowiadających przepisom norma-'
lizacyjnym, a to z uwagi na gatunek
papieru, format i linjaturę tych ze
szytów. Ustalona poprzednio cena
10 groszy za zeszyt znormalizowany

nie jest obowiązująca.
Wytwórnie krajowe wyproduko

wały również tańszy gatunek zeszy-
tów szkolnych, których cena w han-
dlu detalicznym: wynosić będzie 5—6
groszy. Zeszyty tańsze pod wzglę-
dem formatu, liajatury i papieru od-
powiadają przepisom normalizacyj- 

Dziwnie postępuje Ministerium
Wstrzymuje zarzą- 
Nie kijem, to pałką.

Zeszyty nie będą znormalizowane, ale podrożeją. |

 

 

Dyplomowani wożni
w warszawskich okręgach skarbowych.

rie, wypłacane częściowo z fundu-
szów: skarbowych, częściowo samo-
tządowych. Nowych gońców dla po-
zoru zatrudniano od czasu do czasu
zgodni: z ich przydziałem służbo-
wym, г reguły jednak polecono ini
załatwianie czynności urzędniczych
Bywało i tak, że gońcy opracowy-
wali poważne i odpowiedzialne re-
feraty. j

Od 1 bm. urzędników nowego
typu zwolnione przyczem z powodu
braku funduszów nie wypłacono im
pełnej pensji. ; |

 

szytów, odpowiadających przepisom
normalizacyjnys:i'. Skutek będzie
ten, że mimo .wstrzymania zarzą-
dzenia” trzeba będzie kupować
znormalizowane zeszyty, oczywiście'
droższe, niż w roku ubiegłym. i

Komunikat podaje, że w sprze-,
daży są równiez tańsze zeszyty, po
5—6 groszy, ale... o połowę mniej-
sze niż dotychczas,

Nie udało się wprowadzić kar-
telu zeszytowego, gdyż protest spo-
łeczeństwa był zbyt silny, ale —
jak widać — poradzono sobie w
inny sposób.

 

Przy nadmiernej otyłości należy sto-
sować krajową ORSZYŃSKĄ ODĘ
GORZKĄ w dawce od 4 — 1 szklanki.
Sprzedaż w aptekach i skład. aptecznych.

!

  

Przedłużenie wakacyj
Z powodu katastrofy powodzi,

która w wysokim stopniu dotknęła
także młodziez, przebywająca w o-
bozach, istnieje projekt przedłużenia
feryj latnich dla młodzieży szkół
powszechnych i średnich o tydzień do 10 dni.

; Holandję przewroty polityczne,

wreszcie rząd do
szeregu zarządzeń wyjątkowych, jak
zamknięcie dla cudzoziemców do-

dłuższego czasu ciężkie przesilenie
zarówno polityczne jak ekono-
miczne.

[Wyrazem jaskrawem tego były
nie dawne rozruchy w Amsterdamie,
jwywołane przez stronnictwa skraj-
; nie lewicowe, do których ostateczny
impuls dało obniżenie zasiłków dla
bezrobotnych.

Sytuacja gabinetu dr, Colija jest
naprawdę trudna, a złożył się na to

cały szereg czynników.
Przedewszysikiem ogólny kry-

zys światowy i związane z tem ogra-
 niczenia importu, barjery celne i
"zmniejszona wydatnie siła kupna
wszystkich krajów, — co sprawia,
że |Indje holenderskie zamykają
swój bilans roczny wciąż rosnącym
deficytem, który w roku 1935 prze-
widziany jest w poważnej sumie 75
miljonów guldenów.

Idąc po jedvnie racjonalnej linji
rolityki kolonjainej, rząd dr. Colijna
stara się o ożywienie i podniesienie
eksportu kolonij, przychodząc im z
wydatną pomocą finansową i kredy-
tową.

Wsiad za tem okazały się ko-
nieczne rozmaiie restrykcje budże-
towe i oszczęd::ości w samej metro-
polji, — uzdrowienie rynku produk-
tów rolniczych, stabilizacja cem ar-
tykułów spożywczych ; ograniczenie
nadmiernie — jak na dzisiejsze sto-!o ostatnie atuty reżimu parlamen-
sunki — rozbudowanej prokukcji
przemysłowej, |

Stąd znowu silny wzrost bezro-
bocia, z które: walka jest bardzo
trudna. Jedyne. skutecznem lekar-
stwem byłoby podjęcie robót pu-
blicznych na większą skalę: budowa
mostów i dróż, meljoracje wodne,
dalsze osuszanie Zuidersee. W tym
też kierunku idą wysiłki rządu, któ-
ry uchwalił pizeznaczyć 60 miljo
nów florenów ra tego rodzaju robo-
ty. Ale suma ta, — to kropia w mo-
rzu, — a o większych kredytach
rządowychw obecnej sytuacji my-
śleć nie można.

Nie bez wpływu pozostały też na

ja-
kie rozegrywały się niedawno w
Niemczech. Pierwszym tego wyra-
zem był silny napływ do Holandji
żywiołów obcych, przedewszystkiem
zaś żydów niemieckich. Groźny ten
a niepożądany objaw spowodował

wydania całego

Marzenia o powrocie Habsburgów,
Austro-Węgry rozbite nie traktatami pokojowemi, ale rozwojem dzie-

jowym. — Restytucja Habsburgów oznaczałaby nową wojnę.

' pozostaną bez ”naczenia, to powsta-

 

siedzi, a ich hirtorją literalury, tak
samo jalk ich bohaterska walka о’
wolność należą do szeregu najlep|
szych przejawów narodowego odro-
dzenia południcwo-wschodniej Euro-
py. Ale dla drobnych korzyści spo-
łecznych i gospodarczych panujące
koła połączyły interesy państwa z
interesami rodu Habsburgów i dla-
tego i w okresie końca wojny nowe
państwa nie pa!rzyły na Węgry jako
na przyjaciela, lecz jalko na, wroga,
który miał zginąć wraz z Habsbur-
śgami. Dla Węgier tragicznem jest,
że ich średniowieczna polityka sta-
ła na drodze nowoczesnego rozwoju
narodowego i z tragicznej swej sy-
tuacji nie wyiostaną się Węśry
przez restaurację Habsburgów, to
jest obalenie idei z roku 1918, ale
przez przyjęcie tych idei i szczerą
przyjaźń z młodemi narodami są-
siedniemi.

Przypuśćmy, że  austrjacki fa-
szyzm, lagodzuny tradycją histo-
ryczną, nie bęczie postępował tak
gwałtownie jak reżym Hitlera i
Mussoliniego. Ale połączenie z

-Habsburgami jest niemożliwością
nawet dla najpoważniejszych  prze-
ciwników Hitlera, bowiem jeżeli
wszystkie wyniki wojny światowej

nie wolne pole dla nowej. wojny
światowej. Niebezpieczeństwo re
stauracji Habsburgów . wywołuje też
złe przeczucia dawnej niemieckiej
polityki w Europie środkowej, która
kierowała się isasłem „Od Hambur-
gu do Bagdadu”.

Treściwy przegląd historji prze-
kona każdegc że Habsburgowie
nigdy nie. cieszyli się wielkiemi sym
patjami. Obce państwa może nawet
nie potrafią sobie przedstawić, jak
głęboki wstręt czują do Habsbur-
gów narody, ktorych przodkowie od
Karola V.znajdewali się pod ich pa-

nowaniem.  Nieskończony _szereś
szubienic, ' na których zginęli

Egmond.i Hoorn, Cezary Battisti i
pod któremi fotografowali się u-

szubienic wiedeńskich do kazamat
Spilbergu przzchodzimy całą hi-
storję ucisku. W! walce z Habsbur

gamii zwyciężały i ponosiły naprze-
mian. klęski 2arody: holenderski,
czeski, jugosłowiański, polski, wę-

Holandji.
stępu do uniwersytetów oraz do
rewnych gatęzi handlu i przemysłu.

Co więcej, rząd uzyskał daleko
idące peinomoenictwa w kierunku
surowej koniroli i wysiedlania z kra-

śmiechnięci oficerowie cesarscy, odl

sinvoli. włoski. _MW] państwie Habs-
burgów narody zawsze byty uci-
skane. i CP,

Wiadomości
®

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Wczoraj powrócił do Warsza-
wy i objął urzędowanie min. spraw
zagranicznych Józef Beck

* Dziś przybyli do Gdyni przed-
stawiciele litewskich sfer gospo-
darczych, celem zapoznania się z
portem i jego urządzeniami. Goście
litewscy odbyli dłuższą rozmowę z
dyr. urzędu morskiego poczem
zwiedzili port.

* Z polecenia ambasady Z S.SR.
p. Dawtjana udają sie do Gdyni:
radca ambaszdy p. Podolski oraz
attache lotniczy pul. Barsbanow,
którzy żegnać mają eskadrę pol-
ską odpływającą do Leningradu
z oficjalną wizytą Bo Gdyni wyje-
chał również korespondent sowiec-
kiej agencji prasowej „Tass* Ko-
walski.

ZAGRANICZNE.
** Deficyt budżetewy Włoch

za cały rok budżetowy 33—34 wy-
niósł 3,766,000000 lirów. Dług we-
wnętrzny Włoch na dzień 306 wy-
niósł 102,224,800,000 lirów.

** W Niemczech nie ogłoszono
podanej zagranicą listy straconych
w dniu 30 czerwca. Potwierdza
się jednak fakt roztrzelania Pro-
bsta, znanego przywódcy katolic-
kiej organizacji młodzieży w Rze-
szy. Został on aresztowany 1 go
lipca a następnie według informa-
cji prasowego oddziału tajnej poli-
cji państwowej, zastrzelony podczas
ucieczki.

Prezesa Stronnictwa Narodowe-
go w Bąblinie (pow. obornicki), p.
Antcniego Rychlika z Bąblina, któ
rego przetrzymywano w więzieniu
śledczem w Pozneniu od dnia 29
czerwca, zwolniono 18 b. m, t j.
po 19 čniach.

Nadal przebywa jeszcze w wię:
zieniu śledczem sekretarz powiato-
wy Młodych Str. N p. Stanisław
Frenke.

Ukraińcy de Rerezy Kartuskiej
Z Warszawy donoszą o nowych

transportach osób przewiezionych
do Berezy Kartuskiej. Z wojewódz-
twa wołyńskiego przewieziono do
obozu ostatnio 18 osób, wśród któ-
rych przeważeją (lkraińcy. Do obo-
zu odtransportowano również kilku
nowych zesłańców z terenu Mało-
.palski Wschódniej, Są to działacze
ukra'ńskiej „Proświty*, jak również
ukraińskich spółdzielni  gospodar-
czych. M. in. zesłano dyrektora ko-
aperatywy ukraińskiej w Kałuszv,
Michowicza.

Przedłożenie alopu wypoczynkowego
B. więzień brzeski, Narbut Bar-

licki, otrzymał przedłużenie 'urlopu
zdrowotnego .do dn. 9 grudnia r. b.

 

 ju niepożądanych cudzoziemców.
Nie mniej kłopotów sprawia

wreszcie rozwinięta w ostatnich

czasach silna agitacja żywiołów ra-
dykalnych: socjalistów i komuni-
stów, — do czego dołączył się jesz-
cze ruch narodowo-socjalistyczny.
Dr. Colijn wykazuje dużą energję i
zdecydowaną wolę utrzymania spo-
koju i porządku Wydany przez nie-
go zakaz noszenia mundurów przez
jakiekolwiek organizacje polityczne
lnie wyłączając narodowych socjali-
stów) przyczynił się w dużej mierze
do uspokojenia kraju.

Polityka dr. Colijna nie napoty-
ka w parlamencie holenderskim na
żaden silniejszy sprzeciw. Wszyst-
kie partje, zagrożone widmem Ко-
munizmu, a doceniając. bardzo trud-
ną sytuację ekonomiczną kraju, u-
azielają mu milcząco poparcia, nie
chcąc brać na siebie odpowiedzial-
ności za ewentualne obalenie obec-
nego rządu.

I dlatego dr. Colijm wykazuje dziś
władzę niemal dyktatorską, jakkol-
wiek w ramach parlameniaryzmu.
Wszyscy bowiem zdają sobie spra-
wę, że gra idzie o wielką stawkę, —

tarnego.

WSIĄ DGREKA,MIESLEFĘ RZAOOZEWEE5308 Na rynku zhożowym poznańskim

Żyto z nowych |
zbiorów. | i

„zapowiedź nowych dekretów
.  W.tygodniu bieżącym cała uwa-
ga rządu była skupiona dokoła za”
jgadnień, związanych z klęską powo-
„dzi w Małopolsce, w przyszłym jed-
„nak mają już być podjęte normal-
,ne prace. W związku z tem ukazać
się ma podobno kilka dekretów u-
„stawodawczych, dotyczących spraw
gosnodnyczy w szczególności han-
u. ;

Skutki powodzi |
odczute w handlu.

Katastrofalna powódź w Mało-
polsce wywołałą wielkie przygnę-
bienie w łódzkich kołach gospodar-
czych, :

Miasta i miasteczka zniszczone
przez powódź były poważnemi od-
biornikami menufaktury łódzkiej,
<zczególnie Tarnów, Rzeszów i No-
wy Targ.

Obecnie caiy handel z Małopol-
ską przerwany na dłuższy okres cza
su. Zapasy towarów, które się już
tam znajdują, nie będą mogły być
sprzedane, a przemysłowcy łódzcy
nie otrzymają *ak prędko pokrycia.

| Również o ile chodzj o Kraków
istnieje poważna obawa, iż zmniej-
szy on zakupy w Łodzi, ponieważ
straci na razie poważną część od-

biorców.
Łódż zatem będzie poważnie po-

szkodowana. Wysokość strat trudno

 
pojawiły się pierwsze partje żyta z w tej chwili obliczyć, w każdym
nowych zbiorów. Państwowe Zakł.
przemysłowo - zbożowe dokonały
już tranzakcyj wowem zbożem, pła-
cąc 14 zł. za 100 kg. żyta loco Po-
znaf. Żyto z nowych zbiorów jest
drobniejsze, aniżeli w roku zeszłym,
ale ciężar gatunkowy ziarna jest do-
stateczny, WI b. Kongresówce pierw-
sze partje nowego żyta jawią si
za kilka dni, RAA

Młyny na prowincji do niedawna
płaciły za żyto do 12 zł, obecnie
płacą 13,25 zł. loco stacja. W: dniach
ostatnich nastąpiła również zwyżka
cen na rynkach europejskich. Za 100
kg. żyta płacą obecnie loco port do-
stawy 3 guldeny holenderskie, co w
porównaniu z cenami zeszłoroczne-

bądź razie będą one bardzo znaczne.

Orzeczenie podatkowe
Ogłoszone zostało orzeczenie Są-

du Najwyższego w sprawach podat-
kowych. Izba Pierwsza Cywilna Są-
du Najwyższego, rozpatrując skargę
kasacyjną wniesioną na tle zejęcia
przez władze 'skarbowe obcych to-
warów na składzie komisowym, orze
kła, iż towar oddany do komisowej
sprzedaży kupcowi prowadzącemu
przedsiębiorstwo komisowe, odpo-
wiada za wymierzony temu kupco-
wi podatek przemysłowy. W ten
sposób zajęte na składach komiso-
wych towary za zaległy podatek mi (2.50 gld.)oznacza pewną zwyżkę
przemysłowy, nie podlegać będą
wyłączeniu.
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KRONIKA.
Wycieczka czytelników prasy wileńskiej

nad morze.
Prasa wileńska, zrzeszona w Sta-

łej Komisji Wydawnictw, organizuje
dle swych czytelników wycieczkę
nadmorską.

Będzie ona miała charakter re
wizyty, składanaj Pomorzu, które
niedawno dało wyraz serdecznych
s,mpatyj dla Wilna, przesyłając tu
sztefety samochodowe z pięknemi
darami.

Wycieczka zatrzyma się jeden
dzień w Warszawie, poczem wyruszy
w dalszą drogę, aby całe trzy dni
spędzić nad morzem

 

gdzie będzie miała zapewnione czy-
ste i wygodne kwatery w hotelu
Emigracyjnym.

Pociąg nadzwyczajny będzie wy-
posażony w Wagon—Bar-Dancing.

Biura podróży „Usbis* i „Cook“
zaofiarowały prasie swą beziniere-
sowną pomoc w organizacji wy=
cieczki, a Prezes dyrekcji wileńskiej
Kolei Państwowych inż. Falkowski
przyjął protektorat nad tą podróżą
czytelników i redaktorów.

Balsze szczegóły nastąpią nie-
i na morzu,|bawem.

Wycieczka dziennikarzy amerykańskich
w Wilnie.

W dn. 30 b. m. przybywa do
Wilna 20 dziennikarzy polskich z
Ameryki. Wycieczce towarzyszyć
będzie przedstawiciel Mioisterstwa
Spraw Zagranicznych. Rodacy z za

JAKA DZIŚ BDZIE POGODA?
Naogół pożcda słoneczna i bar-

dzo ciepła ze skłonnością do burz
Słabe wiatry miejscowe.

WYŻURY APTEK:
w nocy dyżurują następująceDziś

apieki:
Sukc. August>owskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 jielef 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwary:ska Nr. 31, Wyso-kie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek:

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rozkład wizytacyj paster-

skich w roku blež. J E. ks. Arcy-
biskup-Metropolita Romuald Jałbrzy-
kowski przeprowadzi w roku bieżą-
cym wizytacje pasterskie w nastę-
pujących miejscowościach: dziś w
Niemenczynie, jutro,w Sużanach, w
dniu 24 w Rudominie, 25 w Białej
Wace, 26 w Miednikach i Rukoj-
niach, 29 w Nosych Trokach, 30 w
Teboryszkach i  Unžadowie, 31 w
Porudeminie i Czarnym Borze, 1
sierpnia w Ostrowcu i Szumsku,
(gdzie odbędzi» się konferencja de-
kanalns), 5 serpnia w Ławarysz-|
kach i Mickunach, 6 w Olkienikach
(odbędzie się tam konferencja de--
kanalne), 7 w Baligródku i Bujwi--
dzach, 8 w Bystrzycy i Michalisz:
kach, 9 w Gierwiatach i Wornianach
(odbędzie się również konferencja
dekanalna), 12 Podbrzezie, 13 Su-
derwie i Szyłanach, 16 w Mejs:ago-
le i Olanach, 19 w Duksztach Pijar-|
skich, 21 w Rzeszy Wielkiej, 22 w,
Korwiach (konferencja dekanalna) i
*23 w Solecznikach Wielkich i w 50,
lecznikach Małych. :

OSOBISTE
— Komendant P. K. U. wiino

Miasto, Major Ossowski Maksy
miljan z dniem 23 lipca 1934 r.
ro'poczyna swój 6cio tygodniowy
urlop wypoczynkowy.

Na czas nieobecności mjr. Os
sowskiego, obowiązki Komendanta
P. K. U. Wiłno Miasto pełnić będzie
kpt. Berent Mikołaj, zastępca Ko-
mendanta P. K. U i Kierownik I
Oddziału.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Dyrekcja Okr. Kelel Panstw.

w Wilnie podaje de wiadomości,
że podróżnym udającym się na te:
ren objęty powodzią albo powraca-
jącym z tego terenu opłaty za prze
jazd obliczane są nie wedle odcin-
ków okrężnych, lecz tak j*kby nor-
nie.

SPRAWY SZKOLNE.
— Prawa szhot państwowych

ma w Wilnie otrzymać 10 gimna-
zjów prywatnych. Ponadto otrzyma-
ją te prawa 3 gimnazja na terenie
województwa. -

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia. Według o

statnich danych bazrobocie na te
renie Wilna uległo w ciągu ubiegłe-
go tygodnia dalszej zniżce o 50
osób. Obecnie Wilno liczy 4879 bez-
robotnych. Znaczniejsze odsetki bez-
robotnych rekrutują się z pośród
pracowników umysłowych i niewy-
kwalifkowanych robotników fizycz-
nych.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.;
— Tisze Bow nie odbędzie się.

Na dzień dzisiejszy przypada do-
roczne święto żydowskie Tisze-Bow.
W dniu utartym tradycją zwyczajem,
żydzi z całej Wileńszczyzny, a na-
wet i z dalszych krańców Polski
wieża do pow. święciańskiego,
gdzie przekraczają granicę litewską,
by spotkać się ze swymi znajomy-

mi i krewnymi zamieszkałymi w Li-
twie. Za spotkanie służy cmentarz
żydowski w Łyngmianach położony
pe stronie litewskiej w pobliżu gra-
nicy polskiej. Otóż w roku bieżą
cym na skutek odmowy władz li
tewskich na przekroczenie granicy,
spotkania takie nie dojdą do skut-
ku. W związku z tem nie słychać,
by ktoś z Wilna lub Wileńszczyzny
wyjechał w tym celu nad granicę
litewską.
ła:= :
9©©©06060©06066€

_ Popierajcie Polską|
Macierz Szkolna.

 

oceanu zwiedzą miasto, zapoznając
się z jego zabytkami historycznymi
i kulturalnymi, następnie zaś wy-
jadą na zwiedzenie Białowieży.

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernariyńskim. Dziś o godz. 4-ej popoł.

o tatnia popołudniówka komedji „Musisz

się ze mną ożenić' z Zofją Barwińską. —

Ceny miejsc propagandowe.
Wieczorem o zodz. 8 m, 30 powtorze-

nie wesołej farsy Franka Arnolda „Zgor-

szenie publiczne” z Ninką Wilińską w głó-

wnej roli.

— Teatr muzyczuy „Lutnia*, Dziś o

godz. 8 m. 30 po raz 14-ty stylowa operet-
ka F. Lehara „Pacanini“. W rolach głów-

nych Janina Kulczycka oraz Radzisław Pe-

ter, wywołują ogólny zachwyt publiczności.

(eny propagandowe od 25 gr. Wycieczki

korzystają z ulg biletowych.

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o
godz. 4 pp. po cenach propagandowych о-

peretka Lehara „Paganini* w obsadzie pre-

anjerowej. Ceny od 25 gr.

— Najbližsza premjera. We wtorek

radchodzący ujrzymy premjerę słynnej me-

lodyjnej operetki Gilberta „Katia-tancerka”

w pierwszorzędnej obsadzie scenicznej. Ro-

ię tancerki Kati hariny odtwarza J. Kul-

czycka. W roli Wielkiego Księcia ujrzymy

R. Petera. — Op:acowanie reżyserskie K.
Wyrwicz-Wichrowskiego. W akcie 1-ym

taniec rosyjski w wykonaniu zespołu bale-
towego pod kierownictwem J. Ciesielskie-

„go. Operetka otrzymała nową wystawę.

— Wizyta' braci Adamowiczów. Na

środowem przedstawieniu „Kati - tancerki"

„Lutnia' gościć bzdzie bohatersk'ch lotni-

ków naszych. Całkowity doćhód z tego
przedstawienia Kierownictwo teatru prze-

znacza na wykup samolotu braci Adamo-

wiczów. й

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 22-go lipca 1934 r.

8.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.
Chwilka pań domu. 9.25: „Więcej powietrza
dla dzieci”. 10,60: Nabożeństwo, 11.57:
Uzas, tiejnał, Kom. met. 12.10: Poranek
muzyczny. 13.00: Dziedziczność talentu —
cudowne dzieci” fei. 13,10: Muzyka lekka
13,45: „Szlakiem  Mickiewiczowskim”

' odcz.. 14,00: Koncert, 15.00: „Zycie rolnika
Wielkopolskiego” — felj. 15.15: Audycja
dla wszystkich. 16.15: Koncert. | 16.45;
Transm. frag. meczu tenisowego. 17.05;

, Chwilka łowiecka. 17.10: Koncert. 18.00.
„Jak poprawić nasze łąki” odczyt. 18.15:
Muzyka z płyt. 18,45: „Rozmowa -ze słu-
chaczami o teatrze wyobraźni”' felj. 19.00:
Audycja lekka. Myśli wybrane. Feljetoi
aktualny. Dzien. wiecz. 21.00: Trąbka i
capstrzyk z Gdyni. 21.02 Wesoła fala. 22.00:
„O zużytkowaniu owadów w gospodarstwie
wiejskiem“. Wiadomości sportowe. Godzina
życzeń (płyty). Kom. met.

Poniedziałek, dnia 23-go lipca.
6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien

por. Chwilka pań domu. Rozmaitości. 11.57:
Czas. Hejnał. Kom. met. Przegląd prasy.
12.10: Nowe płyty Dzien. poł. 13.05: Kon-
rert muzyki lekkiej. Wiad. eksportowe
Giełda rolnicza. 16.00: Muzyka lekka. 17.00:
Audycja dła dzieci. 17.15: Recital fort. 17.40,
Pieśni. 18.00: „Matki w barakach" pog.
18.15: Muzyka operetkowa (płytyj. 19.15:
„Wędrówki mikrofonu po Polsce", Wiad.
sportowe. Wil. kom. sportowy. Myśli wy-
brane. 20.02: „W. drodze z Casablanki do
Murakesztu” feljj 20.12: Muzyka lekka.
Dzien. wiecz. 21.00: Transm. z Gdyni. Codz
odc. pow. 21.12: Koncert popularny. 22.00:
„Powieści na różne tematy” felj. 22.15: Mu-
zyka taneczna. Kom. met.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradł energję elektryczną

Wpłynęła do policji skarga przeciw-
ko właścicielowi sklepu przy ulicy
Niemieckiej 15 N. Kapłanowi o to,
że kradł prąd elektryczny dla swej
wystawy sklepowej oraz za miesz-
kanie.

Gdy kontrolerzy zdemaskowali
Kapłana usiłował on ich przekupić
20 zł. banknotem.
— Wizyta zakończona kra-

dzieżą Błaszczykowa Józefa (Sło
wackiego 22) zameldowała w poli-
cji, iż przybył do jej mieszkania zna-
jomy Balonis Jan, mieszkanieć wsi
Macułajki, gm. rudziskiej, który w
czasie chwilowej jej nieobecności
skradł z niezamkniętego kufra 100
zł. w gotówce. Policja Balonisa za-
trzymała. Pieniędzy narazie nie od-
naleziono.

WYPADKI
— Śmierć chłopca. Baturo Piotr,

lat 7, zam. w Trynopolu, kąpiąc się
w Wilji około Słomianki — utonął.
Po upływie godziny zwłoki topielca wydobyto na plaży 1 p. p. leg.

DZIENNIK WILEŃSKI

W związku ze zbliżaniem się ter-
minu otwarcia 1-ch Ogólnopolskich
Targów  Futrzarskich w _ Wilnie
w biurze Targów wre gorączkowa
praca i stale wzrasta napływ intere-
santów z całego kraju Ze względu
na ściśle określony, branżowy cha-
rekter Targów K.:mitet i Dyrekcja
znajdują wydatną pomoc w pracach
przygotowawczych ze strony środo-
wisk futrzarskich i garbarskich z
centralnemi zrzeszeniami branżowe-
mi na czele.

Delegowani do ośrodków futrzar-
stwa i garbarstwa w Polsce przed-
stawiciele Targów donoszą o licz
nych zebraniach zainteresowanych
związków i zrzeszeń i zdecydowanie
przychylnem ich ustosunkowaniu się
do imprezy wileńskiej.

Niezależnie od już zgłoszonych
bezpośredn'o zamówień na stoiska
w szeregu ośrodkach finalizowane
są przygotowania do jednolitego
wystąpienia w charakterze wystaw-

оо WIEDNIA

RYGA. Przy pięknej pogodzie
rozpoczęty został wczoraj w obec-

cycki między Estonją, Łotwą i Pol-

ską.
Drużyna Polski wystąpiła w osła:

tłionym składzie bez Nowaka, No-

wosielskiego, Koźlickiego, Kostrzew-

skiego i Pławczyka.

Uzyskano cały szereg pierwszo-

rzędnych wyników. Największą re-

welacją był Kusociński, który usta-

«owił nowy rekord Polski w biegu

na 5000 mtr, — 14 min. 40,6 sek.

Świetnie wyszedł również Heljasz,

który, mimo choroby, potrafił ostat-

nim rzutem zapewnić sobie zwycię-

stwo.  Bezkonkurencyjnym okazał

się również Kucharski w biegu na

800. mtr,

Dotkliwy brak odczuwać dał się

w skoku w dal Nowaka, który za-

jąłby z pewnością pierwszemiejsce,

bo Kuitis (£j nie potrafił przekro-

czyć 7 mtr,

Zawody rozpoczęły się oficjalne-

mi przemówieniami i odegraniem

hymnów narodowych W imieniu

drużyny polskiej przemawiał kpt.

baran. Р

W! poszczególnych konkurencjach

wyniki były następujące:

BIEG NA 100 MTR. po ialstarcie

Trojanowskiego zwyciężył Tomsor

(E) 11,3; 2) Trojanowski (P) 11,3;

przybiegł Szymański (P).

W PCHNIĘCIU KULĄ zwycię-
żył były rekordzista światła HEL“

JASZ (P) 15:03; 2) Widing (E) 14.78;
3) Suuk (L) 1469. Na piątem miej-

scu Siedlecki (7) 13.62.
NA 800 MIR. zwyciężył zdecy-

dowanie w pięknym czasie Kuchar-

ski (P) 1.55,2; „) Safel (E) 1.58,2; 3)

Lesicki (P) 1.58,7.
W SKOKU W DAL uzyskano

Na Pośpieszce odbędzie się dzi-
siaj ostatni dzień wyścigów konnych.

nitwy:

stancie 4000 mtr.
ikoni. Zapisanych 12

Termin otwarcia Targów Futrzarskich
zbliża się.

ców kupców futrzarskich.
Na podstawie tych danych mo-

żna już zdecydowanie określić, iż
zarówno w dziale futrzarskim, jak
i skórzanym mieć będziemy na Tar-
gach najprawdopodobniej stoiska
regjonalne.

Jednocześnie wre ożywiona pra-
ca przygotowawcza do organizowa-
nej w ramach Targów wystawy
owczarskiej.

Tutaj szczególnie okazale zapo-
wiada się dział organizowany przez
delegatów szefostwa Administracji
Armji, w którym wzorem wojsko-
wege działu lniarskiego na Targach
zeszłorocznych zobrazowane zosta-
nie tym razem spożycie produktów
owczych przez wojsko.
W końcu tej wzmianki należy

wspomnieć o intensywnej akcji orga-
nizacyjnej wycieczek do Wilna i
bardzo pochlebnym dla nas rezo-

Częściowa likwidacja

Wczorajszy dzień w strajku na
robotach miejskich był przelomo-
wym. Robotnicy bowiem, na sku-
tek interwencji Inspektora Pracy,
po czterodniowym niemal pobycie
opuścili teren robót, godząc się na
prowadzenie dalszych pertraktacyj co

Kogo zastrzelon
Hitler w przemówieniu w Reichstagu

podał liczbę zastrzelonych w Niemczech na
77 osób. Podobno jednak liczba ta jest
większa.

Obecnie „United Press“ zdołała zesta-
wić listę, obejmującą 56 osób, nabardziej
znanych spośród zastrzelonych.

Lista owa przedstawia się,
puje:

1) szef sztabu S. A. Ernest Roehm,
2) generał Kurt von Schlecher,
3) pani v. Schłeicher,

4) dowódca grupy Karl Ernst,
5) dowódca grupy Edmund Heines,

jak nastę-  
 

ności 2000 widzów Trójmecz Bał-|;

3) Kivits (1) 114, na piątemmiejscu|  

nansie organizowanej imprezy w
prasie zagranicznej.

 

wycieczka na uroczystości Katolickie od 4VIII — do 12 VIII
całkowity koszt z paszportem, wizami, przejazdami, pobytem
w hotelach, utrzymaniem wycieczką na Kallenberg 24,

— ИО I
Pieroszų dzień Trójmeczu Rułtyckieśo.
Estonja 72 pkt. Poiska 62 pkt. Łotw 34 pkt.

Newy rekerd Poiski J. Kusocińskiego. х
*Tzlefonem od własnego korespondenta.)

słabe wyniki, Ze strony Polski ska-
kali zawodnicy rezerwowi Lukchaus,

Hoffman. Zwyciężył Kuttis (E)
6.97; 2) Gruzitis (L) 6.85,5; 3) Ной-
man (P) 6.80; 5; Lukchaus (P) 6.50. |
W OSZCZEPIE OCZYWIŚCIE,

zajęliśmy dalsze miejsca. Sawacią!
jest przegrana Sulego (E). Zwycię-
żył Jurgis (L) 65.90, 2) Sule (E)
63.63; 3) Meimer (E) 59.64; 4) Lo”
kajski (P) 59.03; 5) Turczyk (P)
54.87.
W BIEGU NA 110 MTR. PRZEZ

PŁOTKI Wieczorek był przetrzy-
many na starcie przez startera.

(Wieczorek ras falstartowal, a w
biegu przewrócił jeden płotek. 1)
Tomson (E) 15.4; 2) Wieczorek (P)
16; 3) Bekman (E) 16,5; 4) Sznaj-
der (P). е
W BIEGU NA 5000 MTR. padi

rekord Polski, Kusociński prowadził
ой startu aż do mety. bież jego zro-
bił wspaniałe wrażenie. Był on
oklaskiwany przez zgromadzonych
widzów. Młodzieży rozdawał auto-
graty. 1) Kusociński 14.4U,6; 2) Fiai-
ka (P) 15.27,8; 3) Prem (t) 15.31,1.
Doskonale bieg: również Fiałka, któ-
ry przyniósł dla Polski 5 cennych

punktów.
W SZTAFECIE oczywiście tra-

dycyjnie przegraliśmy. 1) Estonja
44 sek.; 2) Polska 44,4 sek.; 3) Ło-
twa 44,5 sek.

W. PUNKTACJI OGÓLNEJ po
pierwszym dniu prowadzi Estonja
12 pkt, przed Polską 62 pkt, i Łotwą

34 pkt.
[rzeba przypuszczać, że dzisiej-

szy dzień przyniesie nam większą

przewagę punktów, ale odrobić 10

straconych jednostek będzie rzeczą

bardzo trudną.
Dziś o godz.

meczu.
14 dokończenie

Jarwan.  
Dziś finał wyścigów konnych. `

śzałka Senatu W. Raczkiewicza.
Dystans 4000 mtr. Zgłoszone nastę-

Wi programie są następujące $o-|pujące konie: Nawój, Gloria, Zagoń-
czyk, Pech, Jataka, Ortel i Bacca-,

Wojskowy bieg naprzełaj na dy-|rat. Nagroda pieniężna 2000 zł. :
Bieg naprzełaj im. 1 D. A. K.!

Dystans 4500 mtr. Zgłoszonych 11

Wojskowy bieg naprzełaj o na| koni.
| grodę płk. Stef. Dembickiego. Dy-
;,stans 5000 mt.
7 koni.

stansie 2400 mtr. Zgłoszonych 6

koni.
Steeple-chase

Zawody tenisowe

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj
rozpoczęły się w Warszawie spotka-
nia tenisowe Polska — Belgja. W
pierwszej rundzie walki o puhar Da-
visa na 1935 rok, pierwsze spotka-

nie Hebda — Nayert zakończyło się
zwycięstwem Hebdy 0:6, 6:3, 6:2, 8:6,
w drugiem spotkaniu Tłoczyński wy-
grał 2 pierwsze sety 6:3, 6:3, w trze-
cim secie przy stanie gry 6:6 walkę
przerwano z powodu zapadającej
ciemności. Z Tłoczyńskim grał La
Croix. W dniu dziesieiszym dokoń-
czone zostanie spotkanie Tłoczyński
—La Croix, oraz rozegranie spotka-
nia w grze podwójnej. Barw polskich
b.onić będzie para: Hebda i Jerzy
Stolarów.  

Steeple-chase pocieszenia o na-

Zgłoszonych jest| grodę honorową p. Z. Horodyńskie-
go. Dystans 3000 mtr. Zgłoszo-

Gonitwą z przeszkodami na dy-| nych 8 koni |
Początek wyścigów o godz. 15.30 |

Koniec ostatnie! gonitwy o godz. 18

o nażrodę Mar- z minutami.

Polska — Belgja.
Powodzenie Hebdy i Tłoczyńskiego.

WARSZAWA (Pat). W. sobotę;
w drugim dniii meczu tenisowego

Polska—Belgja o puhar Davisa do-|
grano najpierw spotkanie La Croix
— Tłoczyński. W dogranym secie!
zwyciężył po żaciętej walce Tło-
czyński w stosunku 12:10.

W. grze podwójnej, jak było do
przewidzenia, zwyciężyli Belgowie

Borman—La Croix, bijąc parę pol-
ską Hebda—Jerzy Stolarow 6:2,
6:4, 4:6 i 6:2.

Po tych rozgrywkach odbył się
mecz pokazowy pomiędzy Tarłow-
skim a Bormanem. Łatwo zwycię-
żył ambitny, wytrwały i agresywny
Tarłowski 6:3 i 6:3.

 

6) Hans Peter v. Heydebreck,
7) dowódca grupy Hans Hayn,

WE
ilość miejsc ograniczona
WAGONS - LITS COOK
Wiino, Mickiewicza 6

Dziś Imprezy sportowe
W Rydze odbędzie się dzisiaj

drugi dzień Trójmeczu Baityckiego
między Polską, Łotwą i Estonią.
W Warszawie zakończy się mecz

tenisowy Polsk: — Belgja—Grecja:
Nacyaert —Tłcczyński i Lacroix —
Hebda.
W bydgoszczy zakończenie wio-

slarskich mistrzostw Polski. Z Wil-
na startuje tylko p. Plewakowa z
W. K. S.

WI całym kraju szereg meczów
piłki wodnej, zawodów: koiarskich,
iekkoatletycznych i strzeleckich.
W Wilnie o godz. 8,30 na szosie

grodzieńskiej rozegrany zostanie
wyścig kolarski organizowany przez
K. S. Strzelec. Na starcie stanie 18
zawodników ze wszystkich klubów
wileńskich. Lisia zgtoszonych kola-
rzy przedstawia się następująco:

Andrukowicz, Maksimowicz, Janu-
szewski, Pieślax, Matulis, Tuczyń-
ski, Staniuk, wszyscy z Wil. T, C.
1 M.

Strzelec zgłosił: Domańskiego,
braci Spajcherów, Zdanowicza i Ja-
nuszewskiego.

Ognisko reprezentują: Jasiński,
Kalinowski ; Lesniewski.

Ponadto startuje jeden niestowa-
rzyszony — Łukaszewicz.

Makabi chociaż nie należy do
P. Z. I. K., ale zgłosiła swych czo-
łowych kolarzy w osobach Nadla i
Ginsberga.

Dystans wyuosi 100 klm. dla za-
wodników licencjonowanych, a 25
klm. dia niestowarzyszonych. Star:

nastąpi punktualnie o godz. 8,30 z

szosy grodzieńskiej, tuż za przejaz-

dem kolejowym.
O godz. 12 ra Wilji odbędzie się

bieg długodystansowy: Pośpieszka—

Wilno. Start koło plaży Trynopol-

skiej, a meta koło przystani Wil.

T. W.

3

strajku na robotach
miejskich.

do ewentualnej nodwyżki płac.
Magistrat, idąc na spotkanie

strajkujących, zamierza podwyższyć
im płace.

Narazie jednak strajk trwa. Lecz
dziś lub jutro prawdopodobnie zo-
stanie ostatecznie zlikwidowany.

o w Niemczech?!
8) dowódca grupy Wiihelm Schmied,
9) dowódca grupy Augusi Scheindhuber,
1v) dowódca «horągwi br. Spreti,
11) sekretarz Papena nadradca rządu

von Bose,
12) prokurator Edgar Jung, przyjaciei

Papena,
13) pik. von Bredow,
14. b. bawarski gen. komisarz państwo-

wy Gusław v. Kahr,
! 15) Georg v. Detten, dowėdca S. A, i
polityczny doradca Roehma,

16) szef prasowy berlińskich S, A. von
Balwitz,

| 14j ayrekior  muinisterjalny  rieinrich
hlauscuer, prezes AKCJI MatolicKiEj,

16) b. przywócca narodowycn socjali-

stow uecig >uasser,

19%) b. krytyk muzyczny „Miinchener
Neuesie Nacarchien” Wilii Scamidt,

2v) prokurator monachijski Aieksandei
Glaser,

21)
Zehtner,

22) kierownik organizacji wymiany stu-
dentow w Monachjum dr. Beck,

23) dowódca chorągwi Uhl (ten, który
miai przyznać się, iż zgłosił gotowość roz-
strzelania kanclerza),

24) b. redaktor naczelny  „Miinchenei
N. Nachrichten“ dr. Fritz Gerlich,

25) adjutant Heinesa, dowodca cho-
rągwi Schmidt,

26) jeden z saskich dowódców S, A.
Martin,

21—30) czterech saskich szturmowców,
31) adjutant dowódcy grupy Ernsta,

Kirchbaum,
32) żona d-cy grupy Ernsta, która po-

peiniia samobójstwo z rozpaczy,
33) współpracownik Ernsta mjr. Sander,
34j v. Mohrenschild, również wspėipra-

cownik Ernsta,
35) prok. dr, Voss,
36) dowódca S. A. Hoimann,
37) dr. Villain, lekarz grupy Ernsta,
38) współpracownik Roehma v. Kraus-

restaurator z  Monacijum Kari

ser,
39) prezydent policji z Magdeburga,

Schragmuller,
40) adj. d-cy grupy Ernsta, Gehrt,

41) d-ca grupy Engel,
42) d-ca grupy Kunze,
43) d-ca grupy Merker,
44) d-ca grupy Koch,
45) d-ca $. A. v. Falkenhausen,
46) d-ca S. A. Thomas,
47) por. Ryszard Scheringer,
48) d-ca chorągwi Dumoulin-Eckart,
49) d-ca oddziału szturmowego Lón

nicker,
50) d-ca oddziału szturm. Krause,
51) d-ca drezdeńskich S. A. Schróter,
52) łącznik pomiędzy S. A. a tajną po-

licją Kessel,
53) d-ca S. S. Bergmann,
54 i 55) dwóch dowódców S. S. wspo-

mnianych przez Hitlera,
56) szofer Rochma Max.
Powyższa lista obejmuje więc: 25 przy-

wódców oddziałów szturmowych, 3 przy-
wódców Sztafet Ochronnych, 2 kobiety, 4
oficerów, 8 wyższych urzędników, 3 publi-
cystów, 9 szturmowców, 1 restaurator i 1

szofer.

Rejestracja opon
w Niemczech.

BERLIN. (Pat). Komisarz Rzeszy
w urzędzie kontroli dla importu
kauczuku wydał rozporządzenie, aby
wszystkie fabryki samochowe i opon
samochodowych od dnia 18 — 30
lipca zgłosiły wszystkie swe opony
samochodowe. Od dnia rozporządze-
nia nie wolno fabrykom opon sprze- O godz. 15 rozpoczną się na

Pośpieszce wyścigi konne, które
zamkną tegoroczny sezon jubileu-
szowych imprez

O godz. 17.30 na boisku przy ul.|
Werkowskej mecz piłkarski o mi-
strzostwo okręgu wileńskiego mię-
dzy Ogniskiem, a W. K. S. :

KaADBANET TDK MI AOSAS
——

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawie-
nia, zażywa się rano naczczo szklankę na-

turalnej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa'*
Pytajcie się lekarzy. 8372

—

"Kontiskata „Timesa“ w Berlinie
LONDYN (Pat). „Times“ donos,

že Nr. „Timesa“ w ub. czwartku ti“
19 b. m. oraz dodatek tygodniowy
został wczoraj skonfiskowany w Ber
linie. Jest to pierwsza konfiskata
której uległ „Times* w Berlinie

dawać w czasie od 18 lipca do 1-go
sierpnia, żadnych opon, które pod-
legają zgłoszeniu.
Przypomnieć rależy, že przed kil-

ku dniami zostało wydane podobne
| zarządzenie w sprawie opon rowe-
rowych.

Pech znakomitego lotnika
BERLIN (Pat.). Znanego niemiec-

kiego lotnika akrobatę prześladuje
od dłuższego czazu pech. Zaledwie
przed kilku dniami wyszedł on bez
szwanku z nieszczęśliwego wypadku
lotniczego, a już wczoraj wydarzyło
mu się nowe niebezpieczeństwo.
Wykonując nad lotniskiem berliń-
skiem próbny lot stracił panowanie
nad maszyną na wysokości tysiąca
metrów, nie tracąc jednak przytom-
ności wyskoczył z samslotu 1 przy
pomocy spadochronu opadł szczę«
śliwie na ziemię. Samolot rozbił się
doszczętnie, Przyczyna konfiskaty nie jest znana Płw A

Semici biorą się do Semitów.
„Hajnt” (Nr. 155) w depeszy ż. a.

t z Konstantynopola donosi:
„Kilkaset żydowskich rodzin, które

zamieszkały na przedmieściach Konstanty-
nopola (Stambuł) przy Dardanellach, jak
już doniesiono, zostało zmuszonych do 0-
puszczenia swoich siedzib. Rodziny te nie
zdołały zabrać z sobą swoich rzeczy i są
zrujnowane”, :

To usunięcie nastąpiło na pod-
stawie świeżo wydanej ustawy:

„Ta ustawa dzieli Turcję na trzy strefy.
W jednej będą zamieszkiwali przedstawi-|
ciele czysto tureckiej rasy. Druga jest prze-
znaczona dla mieszkańców, o których są-
dzi się, że oni asymilują się z kulturą tu-
recką. Trzecia natomiast jest pozostawio-
na dla mieszkańców o kulturze nie czysto
tureckiej, Okręg  dardanelski należy do
pierwszej strefy”.

Jedyna z następnych depesz tej-
że agencji, mianowicie z Londynu,
donosi, jak poseł turecki w tem mie-

ście, na skutek wszczęcia przez ży-

dów rozmowy z powodu tej ustawy,
tłumaczy, że to usuwanie żydów
przeprowadziły na swoją rękę miej-
scowe władze, że one źle zrozumia-
ły tę ustawę, że winni będą ukarani.

Nie trzeba zapominać, że Turcy
"są również Senuitami,
| Semici biorą się na dobre do...
' Semitów.
| Przypomnijmy sobie na tem miej-
| scu, że Turcja na kilka lat przed
| Hitlerem, pragnąc przeciwdziałać
ujemnym wpływom żydowskim na
społeczeństwo tureckie przez prasę,
zakazała udziału żydów w prasie
wydawanej po turecku.

Semici biorą się do Semitów ra-
dykalnie,
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Z KRAJU.
Parobek zamordował kolonistę.

W. kol. Klewica, gm. gryużyskiej,, wynika z oględzin miejsca przestęp-

znaleziono w stwa — morderstwo dokonane było

DZIENNIK MIEENSKI

Z POGRANICZA.
Ostra utarczka na

Patrole polskiej streży granicznej

w rejonie Wieżajn zaalarmowane
pow. oszmiańskiego,

!
Г

stodole trupa Dudojcia Stanisława, w celach rabunikowych. O dokona- ay nės isag

i sań iż ji pd T wa i jest|gęstej str n ы -

mieszkańca tejże kolonji, lat 46. Na. nie morderstwa podejrzany jes Inia sdwojona czojocśł. Pris

| Zulpa Mikołaj parobek

którego zatrzymano.

prowincji.

trupie były widoczne ślady gwałtu,

oraz cięcia siekierą w głowę. Jak

Pożary na

W, Mołodecznie przy ul. Plac

3-go Maja 22, spaliła się stodoła z

sianem, słomą ; sprzętem gospodar-

skim Ganeckiego Sebastjana. Stra-

ty wynoszą 650 zł. Przyczyny po- gorza. Straty wynoszą 1000 zł.

żaru nie ustalono, 3 Е1 wasi

Zwierzyna i ptactwo pod ochroną.

 

Na podstawie przepisów łowiec-

kich, w sierpniu przypada czas patwy, przepiórki, słonki (do 15

ochronny na następującą zwierzynęi sierpniaj, dropie, dropiekamionki,

ptactwo. strepety), dzikie gęsie (do 15 sierp-

Łosie-byki, 'elenie-byki, daniele

rogacze, sarny-kozy, lanie, jelenie i

danieli, zające-szaraki, zające-biela

ki, niedźwiedzi:, rysie, borsuki wie-

wiórki, głuszce  cietrzewie-koguty,

(do 15 sierpniaj, jarząbki (do 15
sierpnia)

„amice, dzikie indyki-samce,

jastrzębi _ gołebiarzy,

wron i srok (du 15 sierpnia),

kuny ieśne (tumaki), oraz norki.
sierpnia), pardwy (do 15

 

KINO-REWJA

„COLOSSEUM NA SCENIE: Całkowicie
Udział blorą: irena Grzybowska, Trio Grey,
Zygmunt Winter,

zabitego,

We wsi Mirkliszki, gm. hoducis-

kiej, pow. święciańskiego, wskutek

uderzenia pioruna spalił się dom

mieszkalny i chlew Sznurowa Grze-

bażanty-koguty bażanty-kury, kuro

prowadzono dodatkową _ lustrację

granicy, ale nic podejrzanego po

CZARNODKETPZÓWEERSNAŃPOBBESOHAWOCIERKY

Pierwsze plony
na Pemorzu.

Na Pomorzu młyny otrzymały w

ostatnich dniach pierwsze paitje no*

„wego żyta. Ziarna nowego żyta z

Pomorza są dorodne i wydajne, tak

аК м roku ubiegłym. Cena waha się

‚ м granicach 13 do 13,50 zł. za 100

kg. Państwowe Zakłady Zbożowe

dążą do tego, ky cena żyta wcałej

Polsce została unormowana na 13 zł.

Młyny na Pomorzu spodziewają się,

 

granicy litewskiej

z bandą przemytników.
stronie polskiej nie zauważono.

Dopiero nszajutrz wyjeśniło się,

że |itewska straż graniczna stoczyła,

formalną bitwę z dobrze uzbrojoną,

bandą przemytniczą, która z trans-

portem kontrabandy usiłowała prze”

dostać się na teren polski, wpadła

jednak w zasadzkę oddawna przy”

gotowaną przezLitwinów.

Mimo zaskoczenia przemytnicy|

powitali strażników litewskich ogniem;

rewolwerowym, usiłując jednoczeš.

nie wycofač się do pobliskich lasėw |

Według otrzymanych w drodze

nieoficicjalnej wiadomości, 2 prze-,

mytników zostało ujętych, jeden

jest ranny, 5 zaś zdołało zbiec, ko-

rzystając z ciemności nocnych. Li

twini urządzili na nich oblawę. Wy

nik jej nie jest wiadomy. | |

Trzeba dodać, że wymienione.

banda przemytnicza operowała od'

i

, w Toruniu. Zarys dziejów".

Ruch wydawniczy.
ZYGMUNT MOCARSKI: — „Książka

w Toruniu do roku 1793. Zarys dziejów”
Toruń 1934, str. 126 (Odbitka z pracy zbio-
1owej z okazji 760-lecia miasta: „Dzieje
Torunia”, Toruń 1933). Nakładem Zarządu
Miejskiego w Toruniu.

Dzieje kultury umysłowej w Toruniu
są dotąd niemal nienaruszone. Do dnia
dzisiejszego zachowały przeto aktualność
przestarzałe prace z XVIII w. Tembardziej
więc pożądane było wydanie powyższej
pracy, zwłaszcza, że autor jej, dyrektor
Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toru-
niu, jest wybitnym znawcą omawianego
przedmiotu i wysoce powołanym do dania
syntetycznego opracowania 0
książki w Toruniu. Należy podkreślić, że
zarys niniejszy opiera się przewaźnie na
materjałach rękopiśmiennych, na poszuki-
waniach archiwalnych autora, oraz na in-
wentaryzacji druków w Bibljografji Estrei-
chera i na autopeji zbiorów bibljotek to-
ruńskich, w pierwszym rzędzie zaś Książ-
nicy Miejskiej.

GWIDO CHMARZYŃSKI — „Sztuka
Toruń 1934.

str. 76. Odbitka z o. zbiorowej z okatji
700-lecia miasta: „Dzieje Torunia”, Toruń
1933). Nakładem Zarządu Miejskiego w
Toruniu,

Autor, kustosz Muzeum Miejskiego w
Toruniu, przedstawia w powyższej książce

dziejach| 1

STANISŁAW TYNC. — „Szkolnictwo
Torunia w ciągu jego dziejów”. Toruń 1934,
str, 40. (Odbitka z pracy zbiorowej z okazji
700-lecia miasta: „Dzieje Torunia”, Toruń
1933). Nakładem Zarządu Miejskiego w To-
runiu.

Szkolnictwo toruńskie sięga swemi po-
czątkami połowy XIII wieku, a szkoła pa-
rafjalna przy kościele św. Jana założona
została niemal równocześnie z samem mia-
stem.

Okres świetności szkolnictwa  toruń-
skiego, podobnie jak i w innych dziedzinach
życia, nastąpił w czasie rządów sławnego
burmistrza Henryka Strobanda (r. 1587 —
609).
W XVII i XVIII wiekach szkolnictwo

toruńskie przeżywało różne okresy, miało
czasy świetności (rektorstwo Ernesta Koe-
ninga) i czasy upadku. Naogół jednak po-
ziom naukowy gimnazjum toruńskiego był
zawsze wysoki, nawet w akresie ogėlneg“
upadku szkolnictwa w Polsce w pierwszej
połowie XVIII wieku.

Praca niniejsza, napisana przez dosko-
nałego znawcę dziejów szkoły toruńskiej.

 

jest cennym  przyc iem do dziejów
szkolnictwa w Polsce.

DRUKARNIA

nia), drozdy (do 15 sierpnia), pasz-

koży (do 15 sierpnia), dzikie indyki-
ptaki

krukowate i drapieżne z wyjątkiem
krogulców,

źbiki,

Ceny od 25 gr. — Największy niesamowity flim doby obecnej mrożący kraw w żyłach

«Wyspa zatraconych dusz»

że dopiero za tydzień zaczną otrzy-

mywać większe transporty nowego

żyta, które pozwolą rozwinąć imcał

kowitą zdolnoś: przemiałową. Zao-

patrywanie miynów pomorskich w

tegoroczne zboże jest bardzo ułaty

wione dzięki pięknej i słonecznej po.

godzie panującej na całem Pomorzat.

dłuższego już czasu na pogra

niczu  litewskiem i  pruskiem

posiadając rozgałęzione filje, któr

re również usiłowały przemycać

towary do Polski. obec jednak

czujności kopistów nie miały tt

większego powodzenia.

p> „| | — AI 

 

 

Nie zważając

[IU „а ВЕ К
W rol. gł MAUREEN

Ceny miejsc od 25 g
Wkrótee płomienna DOŁORES

WYSTAWCY

korzystają ze wszelkich udogodnień przewozowych,

celnych, kontyngentowych i manipulacyjnych

18. VIII. 1934 r. 9.1X.
to” przełomowy okres handlu futrzarskiego w Polsce.

| Z „zgłoszeniami nie zwiekać.

na sezon letni demonstrujemy jednocześnie z

žny film nowoczesny. Rewelacyjna rewja. Ulpojne piosenki.

EL RIO w a-cydziele „PŁOMIEŃ.

Lqgdh Ogólnopolskich Targów Folzarskóch w Wilnie

Wilno, Targi Północne.

skich.

"Kupno
ы Sprzedaž |1934 r.

 

 

sprzedania w całości lub

 

POBYT NA PLAŻACH FRANCJ'! — IDEALNY WYPOCZYNEK.

WYCIECZKI W PIRENEJE, ALPY, JURA, WOGEZY.

Zniżki kolejowe. 
Warszawa, Ossolińskich 4, telefon 684-85,

oraz wszystkie blura podróży

—- оаооан
l ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY
przy Lecznicy Litewskie go Stowarzyszenia Po-

mocy Sanitarnej w Wilnie, ul. Mickiewicza 33-a

Tel. 17-77 i 8-46.
Wszelkie zabiegi wodo lecznicze jakoto: wanny,

P-

Czynny codziennie od 7 — 9 r.i 5—7 w
douche, natryski i t.

UWAGA!
Osoby rozporządzające wolnemi pokojami

względnie mleszkaniami umebłowanemi są pro-

szone o zgłaszanie ich do Wydziała Kwaterun-

kowego |-szych Ogólnopolskich Targów Fu'rzar-

skich Wiłno Oaród po-Bern'rdyński w god:inach

10—11 I 18—19 celem pomieszczenia przyjezd

nych na Targi Futrzarskie, które odbędą się

terminie od 18-VIII do 91X b r. 2

 

 

Powagi

Chory żołądek jest główną
wsławania najrozmaltszy:

czyszcza krew | tworzy złą
materii.

 

  nym

 

—— m

WARSZAWSKA
PRALNIA CHENICZKA| FARAIARNIA
U KUCZYŃSKIEJ

została przeniesiona 2 5 to-Jańskiej

па ш. KRÓLEWSKĄ Nr.1

budzają apetyt.

reumatyzm I artretyzm.  

 

MIGNON G. EBERHART 23)

Biała Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

— Panie! Panie! — młoda szarża znająca język angielski potrząsała

mr'- za ramię, umieniąc się przyjaźnie. — Niech pan da spokój. On może

cu zrozum.eć,

— Q, do licha! Jak to jest po francusku?

—Ja mu powiem — rzekła szybko młoda szarża, dusząc się ze

śmiechu, — Panu jeszcze grozi niebezpieczeństwo. Pan powinien uwa-

żać. Pow'em w pana imieniu, że pan dziękuje panu komisarzowi za jego

względność.
—Powiedz mu pan, że może iść do...

— Lorn chrząknął ostrzegawczo. Urwałem. Ostatecznie policji w

obcym kraju można mówić tylko: dziękuję.

Komisarz strzelił kilku ostremi, podejrzliwemi pytaniami, Nie

wiem, co mu ten młody odpowiedział. W każdym razie nie musiał po-

wtórzyć dosłownie moich wynurzeń, bo komisarsk: twarz rozpogodziła

się uśmiechem. Lorn patrzył obojętnie. Policjanci mieli miny zlekłka

zawiedzione. :

Bądž co badž zwolniono mmie, W kwadrans požniej szediem z Lor-

nem wąskiemi, ciemnemi uliczkami w kierunku hoteju, Wściekła wichu-

ra rozpraszała słowa, nie pozwalając mnie pytać, : jemu odpowiadać.

Obiecywiem sobie, że opowie mi wszystko przy obiedzie

Przed bramą przystanął i zaciągnąwszy mnie w kąt, osłonięty od

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL —

Wakacje we Francji
Informacje:

Oficjalne Przedst. Kolei Froncushich w Polsce

 

iwisła lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
O-ra LAUERA

[ak to stwierdzili wybitni lekarze, są Ideal-

środkiem dla uzdrowienia żołądka,

usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizmI po*

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra ŁAUERA
usuwają cierpienia wątrohy, nerek, kamieni

żółciowych, cierpienie, hemoroldalne,

 

 

częściami, Adres w Ad-
ministracji, 855  

 

 

Zarząd Miejski w Wilnie.

dzieje sztuki toruńskiej, przyczem większy
nacisk kładzie na okres średniowieczny do
r. 1530).

Książka Dr. Chmarzyńskiego daje dobry
przekrój dziejów sztuki toruńskiej i dokład-
nie i zwięźle informuje o życiu artystycz-
nem Torunia w przeszłości, zarówno w cza-
sach jego świetności, jakoteż w czasach u-
padku sztuki w mieście.

targ na dostawę pieczywa do szpitali Miej-

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałto-

wej należy składać do dnia 25-go lipca

Ustny przetarg odbęd ie się w tymże

  
 XPTEKA <WIĘTOJAŃSKA

WŁADYSŁAWA NARBUTA,л00 ||
miót

Kupuje zioła lecznicze dla pofrzeb apteki daje

wszelkie wskazówki ich zbierania, suszenia i u-

prawy WILNO, ul. Świętojańska LEJ

 prawdziwy, orzechy ku-
puja Dr. Krajewski, Po-
znań, Plac Pako

68

DOM
4 t ganiodania

Wiadomość: Konarskiego
867

"PSA
rasy „Dog“ 8-mio mie-
sięcznego niedrogo sprze-

bez gotowania |KRUPNI
wy ziołowo-korzennej.

 

Polecat Skład A| ni 
WILNO, L

zapachów.

teraz na nas!—mMieszkania;
i I pokoje ||

 

 

meblowany do wynaję-

cia Portowa 19 m. 11
ienia,

—Palenie, to strasznie

 

tygaro?— zapytuje ktoś.  
wiatru, rzucił mi w samo ucho:

,, — Nie powinni nas widzieć razem. Narazie lepiej uważać, Czy pan
wejdzie pierwszy?

—Ale ja muszę z panem zaraz pomówić. Dlaczego mnie wypuścili?
Czy pan dobrze zgadł? Trzeba się zastanowić...

—Tak i nie. To długa nistorja. Wieczorem przyjdę do pana, do
numeru. Niech pan wchodzi. Ja przyjdę później. *

Chciał odejść, alem go przytrzymał za ramię
— Co to znaczy to: „tak i nie“?
Wirzasnąłem, żeby zagłuszyć wichurę. Spojrzał na nmie z niezado-

woleniem
— Wiatr jest niebezpieczny, złudny — rzekł. — Jeszcze nas kto

usłyszy.
— Wszystko mi jedno.
Wyrwał mi rękę.
Z Ciruli go. Ježeli mam panu pomagać, to proszę stosować się do

moich wskazówek. Przyjdę do pana po obiedzie. Wtedy pogadamy. Tu-
taj nie można.

— I znikrął w ciemnościach.
2 ROZDZIAŁ VII.

Miał słuszność. ; Ani czas, ani miejsce nie nadawały się do takiej
rozmowy. Zresztą najważniejszą rzecz powiedział, :le była ona tak sen-
sacyjna,że nie uwierzyłem.

; „Więc ofiara była otruta? Ależ ja znalazłem trupa z nożem w sercu.
Widziałem straszną ranę na wiasne oczy. Musiałem obmyć ręce ze krwi,

Jak automat przebyłem podwórze, przeszedłem pod rozbujaną la.

Kto go zabił?

 
Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr"R

R i wskoczyłem do hallu. Lovschiem siedział pochylony nad biur-
m, .
 

 

fltrowania

sporządzisz przy pomocy zapra-

!
Flakon 1 zł. wysarcza na I — 3 litry wódki.

Władysława TRUBIŁŁY
ISARSKA 12, (róg Tatarskie)).

Tamże wody kolcńskie na wagę 78 przecudnych  
miliardy gwiazd patrzą

— Ach! — cdpowiada
ona — A ja zapomnia-
łam się upudrować!

dam. Tartaki 19-a m. 4. | z 3 pokoi, kuchni, z ele-

871 > wę werandą i| saAńńkAkimiAnkAkaAknkAki
& ogródkiem, ul. Konar-

kO iiiK skiego 40. 817—5| Mieszkanie do wynajęcia
przemianę przy ul, Kościuszki 23

Cygaro i króliki, RR (obok kościoła św. Piot-

Doktór Żołądkiewicz az L РЕа SE PRO

jest przeciwnikiem pa-| * osobnem wejściem u- dody, in

wiedzieć się u dozorcy
ul. Kościuszki Nr, 17 ca-

Piłsudskiego Nr. 29.

  

i
do wynajęcia::

2 pokoje z kuchnią na
piętrze 13 pokojez ku h-
nią aa parterze, słonecz-
ne, suche i ciepłe. Oglą-
dać od g. 12 do 6 pp.

 

MIESZKANIE
514 ro pokojowe I p'ę
te, luksusewo odre-
montowana, wszelkie wy-
gody. Zakretowa 11 (do-
zoręa wskaże).

Lelnisko-
geasjokai

we dworze, las sosnc-
wy, kąoiel na miejscu,
ół km. ed przyst. kolej.
amlonka na linji Wiino-

Mołodeczno, 3 pociągi
dziennie. Inform. Wlino,
W.-Pohulsnka 2)—6 lub
rzyst. Kamionka mej.
ziegieniewo. Łokuciew-

ski, wzgl listownie pocz-
ta Ostrowiec k-Wiina.

 

LETNISKO
nad wspeniałem jeziorem
las, smaczna kuchcie
Jedna osoba $ uł dwie 5
Krakowska 32 m. 11

668
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Egzamin szoierski, 

 

szkodliwy nałóg — mówi śr. 2| ły dzień lub ul. Przejazd :

kiedyś w towarzystwie Nr. 16 (godz. 15 — 17). Śliczna pani Hela po:| Życia z

W jednym cygarze jest ras iaKa — M stanowiła nauczyć się

tyle nikotyny, że to wy- Dwa „mieszkania do wy-| prowadzenia samochodu.

starczy, aby zabić sie- S оь najęcia od 1 sier mia po| Pilnie uczęszczała na| Pomoc,

dem królikówi Kokieterja, 4 psie parteril piętro so kursy, Po prze

да i + Lipcowa, pogodna noc.| * onem, sioneczne z| słuchaniu kursów i po
3 ėa a> a bo sake = 6-00 ae wygodami| ćwiczeniach  praktycz-

gwiażd, W. parku space- niormacje u dozorcy] nych stanęła do egza-

 
Jeden bardzo duży | — Teoretyczny zda-

Genjalna obsada aktorska mistrz tortu P R Z E T A R6. POKÓJ , łam dobrze. A co do

I sensacji Bela Lugosi, kobłeta-wampir Komenda Wojewódzka Policji zamierza ćro-, bez mebli z oddzielnem praktycznego, to jeszcze

Lejla Hyams, największy tragik świata Chsries Lafion i stynny amant Ricard Arlen. gą przetargu zakupić 24,000 klgr. siana | gatunku| wejściem poszukiwany nie mam odpowiedzi.

E Z w l E R Z T A z dostawą loco Wilno, Želigowskiego 4 i wzywa| przy ul. Mickiewicza lub — Dlaczego?

Z i prodreentėw do skladenla otert w terminie do 2.-| w okolicach. Oferty pod = — Bo moj egzamina-

nowe barwne ridowisko p.t. „JAK TO DAWNIEJ W POLSCE BYŁO,| VIII-34 r. pod adresam: Komenda Wojewódzka Po-| „okaziciel kwitu Nr. 865", tor jeszcze od czasu

Stanisław Janowski, Bronisław Borski,| licji, Ostrobramska 6, pokój Nr 21 (Intendentura). egzaminu nie wyszedł

L Łukaszewicz, Duet Wańkowiczówna I Ron-Valt. Ujrzymy: WESOŁĄ|Tamże informacje. 11. dr. 8-a-94 » ® ze szpitala.

AKCJĘ KOMĘDJOWĄ, TANIEC | ŚPIEW. ' ]Mieszkania

Warszawą najnowszy po'ę- 2 pokojowe z kuchniami AEC
.

ALTAS
Zachwycsjące tańce O Į ® = wynajęcie. Tartaki * 6 |

: 19 а.

C HAN A, Ogioszenie. |-— noży| uci iia о

O'SULLIVAN (bohaterka „Tarzana”) FRANCHOT TORE (z filnu „Tańcząca Venus") Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza prze- Mieszkania Stolarz

przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
mież reperacje i opako-
wanie mebli. Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.

 

Mickiewicza 24 m. 17.
KASA dniu o godz. 10tej rano. Móniasiki Nr. 83 m1| pmielewski. 012

ośniotrwała tanio do Bolae S Ta Fate zložyčmms ———

sprzedania. Adres w Ad: jwadjum w wysokość zł. oszukuję

ministracji. 8561“ Przyjmowanie ofert i udzieianie Infor- “ D 22 и ch z BZnalezionod
-—————

odami ni mebiowa- nia ° чр cz z

ŁADNA POSESJA macyj uskutecznia się zeZdro- ajch pożądane w śród|materjełem. odebrać

8000 m* parku, dwa do wia i Opieki Społecznej rządu Miejskie:| mieściu. Oferty klero-|można w Admin'steaeji

| my, 15 minut od cen-|go w Wilnie (ul. Dominikańska Nr, 2 ofi-| wać do „Dzien. Wileńsk.-| „Dz. Wii," 0

trum miasta, tanio do| cyne, pokėj Nr. 2). 1991|pod literę M. M. 859

 

UWAGA!
poszukuję zdolnych, la-
teligentaych Peń i Pa-
nów- zarobić można zł.
30 de 40 dziennie. No-
wość. Zgłoszenia osobl-
ście codzienn'e w godz.
4—7 po peł. Ofiarna 4
m. 1. 864 -0
 

Posada stała — biurowa
dla osoby mogącej
wnieść 300 zł., pierw-
szeństwo panie z handlo-
wem wykształceniem. O-
ferty do Adm. „pod

300", 862

Potrzeba ККа osób
(Pań i Panów), zde lnych
do akwizycji. Zg'oszenia
w kancelarji Keścioła
Serca Jezusowego godz.
10—11, ul. Wiwulskiego.

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zat:u-
dnienie, chocizżby <cza-
sowego w Wilaie i na
prowincji cia bezrobot-
nych swych członków.
Zgł szenia przyjmuje
Administracja „Dzienni-
ka Wileńskiego".

 

 

Porzucona prze: męża
bez żzdnych środków do

10 mies. dziec
kiem, prosi M.łosiernych
Czytelników o ratunek,

obronę przed
głodem, dopóki ulokuje
dzisćko w jakie, ochron
€e i znejdzie pracę. Sa-
wicz 13 Łuseszewi.z lub
w Adm. „Dz., Wil” dla 

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele,
ekólniki plakaty,
Ceny konkurencyjne.

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

zaproszen'a afisze
bliety wizytowe

Młody człowiek z śre-
dr em wykształceniem po
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej Innej, mo-
że być ke!lnerem (nawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa | referencje
Łsskawe zgłoszenia kie-
rować do Adm. „Dz.
Wii* pod „Potrzebujący
„5“ gr3

Wychowawczyni zna-
> trebl. metod. poszu-
uje posady może się

zająć dzlećmi w wieku
od 2 do 10 lat. (mie
szyć, rob g!m. Powaźne
świadectwa | ref. wyma”
gania b. skro ne ul. Ta-
tar ka 12 — 13 m. od 1
do 5 g.
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Taplcer I dekorator,
przerabla otomany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowe I Inne w zakres
tapieerstwa  wehodzące

 

wykonanie solidne z gwa-
raneją po cenach najniż-
mae Bronifretelska 8
m. 2.

  

średnich Ist po-
e precy na przy*

« odzącą posjeda reko:
mendacje zaułek Murar-
ski 3 m. 3 M.O.

DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEBI2
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

l TEILRZYŚSKIEG
Mosłtowz ul Me,).

Telefon 12-44

fENy BiskiE
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MIGRENA NEWRALC

SanspdaaT1501padės mw o ra on i E On jest AA minu, Znajomi zapytują: пнар 3

_ | nastrojony poetycznie: у =-"No 16687 z > , MALNEM OPAKOWANIE

pzm|EZ|areas Ii Vas IS
NEKOOZDOOZWOAROZCICZĄ

Papaga zaskrzeczała. Podniósł głowę i na mój widok źrenice za-
grały mu dziwnemi światełkami, twarz obwisła
pobiurku. Zmierzyliśmy się oczami.
bokiem i chwyciła pazurem za rękaw.

a iłuste ręce zaszurały
Papuga przysunęła się do mnie

— Jak... pan się wydostał? —zapytai chropawo gopodarz,
Podniosłem brwi.
— Zwyczajnie, Wyszedłem. Prosiłbym zaraz o obiad.

. Tłuste ręce drgnęły bezradnie, P
ścieni, przechyliła czub, klasnęła i regos

— Može

przybitego, z papugą,

póz zę blaskiem  pier-
3 а 516 dorękibližszejsiebie,а że pan każe przysłać obiad na górę — rzekłem as=

rosiłbym rówaież o napalenie na kominku. й
„Zostawiłem $0 oszołomionego i

podejrzliwie błyszczący pierścień.
badającą

Hotei ział jak zwykle pustką. W hallu ktoś pił kawę, bo na sto-liku zostaia małą zastawa. J ia I i| s . Jadalnia była pustą i zimn.
żea = pow w swoim pokoju, a nadto wade

aizach panował chłód i mrok. Z za drzwi dziewi
saa m. Przystanąłem, zawahatempKainaawłosach, ę otworzyły. W progu stanęła Sue w aureoli światła we

— To pan! wykrzyknęła z cichą radości ągaj i iręce. z Och... jakże... się... cie... eko W A22, a w dłoniach ciepłe rączki,

sa: Pani przyjąciel, pan Lorn,
pani przysłała,

Rąd byłem,

mięłckie a jednocześnie mu-

uwolnił mnie, Jaka pani dobra, że go
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(d. c. n.)

Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,“|Odpowiedzialny
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