
1 Opists pocztowa alszcz071 rpozellem

Rok „XVIII.
LR ——

PRENUMERATA

aA

DZIENNI
Wilno Wtorek 24 Lipea 1934 r.

BZ

 

  
20 do 24-ej.

 

'$.0.5.-Z FRONTU POWO
Stolica pod wodą |

WOJSKO W WALCE Z ROZSZA-
LAŁYM ŻYWIOŁEM,

WARSZAWA (Pat), Wczoraj o
śodz. 12 starosta warszawski udzie-
lit  przedstawicielow; PAT-ej w
sprawie powodzi następujących in

| lormacyj: „Sytuacja jest bardzo cięż-
| ka pod Wilanowem. Wai siekier-
| kowski pod Augustowkiem w pobli-
żu Wilanowa jest zagrożony, Cały
Wysiłek zostaje skierowany w tę
stronę, W. tej chwili wyruszają na
zagrożone miejsca w Siekierkach 2

kompanje wojska i oddziały robo-
cze, Dziś rano o godz. 6 tylko dzię-
ki nadzwycza'nej energji wojska
udało się opanować sytuację na Sie-
kierkach. Nalezy się liczyć z praw”
dopodobieństwem przerwania wa-
łów, chociaż czyni się wszystko co
„možna, by temti zapobiedz. Na za-
$rożone odcink: wysłano 3 tys. wor-
ków 1 20 płatform nawozów. Pra-
cujące drużyny wzmocnione zostały
Przez 2 kompanje piechoty i dru-
Zyny robocze. Wydano zarządzenie,
by ścinać drzewa 1 wzmacniać niemi
wały zagrożone Inne wały trzymają
Się, Dziś rano, powiedział p. sta-
rosta, wysłano 500 ludzi celem zlu-

/ zowania robotników”,

W POW. GARWOLIŃSKIM.
GARWOLIN (Pat), Woda na

Wiśle w pow. garwolińskim opadła
© 30 cm. O ile nie przyjdzie nowa
fala, uszkodzone przez wczorajszą
burzę wały będą naprawione i wy-
trzymają napór wody. Z zalanego
Ostrówka ludność i inwentarz żywy
zostały przez saperów ewakuowane

| w bezpieczne ruiejsca, Fala wody,
Po przerwaniu wałów pod Ostrów-
kiem, poszła na teren powiatu war-

| Szawskiego.  Lotychczas w pow.
$arwolińskim zalanych jest około
3.000 ha pól z plonami.

w
a
j

brzegów, zalewając teren o szero-
kości 8 km. Domy stoją pod wodą.
Sztab akcji ratunkowej znajduje się
w Szczucinie. Ewakuuje się ludność
z dobylkiem w obrębie wsi Bomso-
wa, Karsy, Gremboszów. Punkt
żywnościowy dla powodzian mieści
Się w Nowym Korczynie, Ludnośc
<aopatrywana jest również w paszę
dla bydia. W fTarchocinie w akcji
ratunkowej bie:ze udział pluton pio-

|nierów, rozporządzający statkiem
„Stanisiaw“, galarami i pontonami.
Lwakuację prowadzi się tu w obrę-
bie wsi Rupiznin, Tonie, Kasina,
Mędrzechów,  Sanocice,  Słupiec,
Borki i Dąbrowica, O świcie wy
słano do Szczucina pomoc saperską
z pontonami dla zabezpieczenia lud-
ności z dobytkiem z miejscowości

„TORUŃ (Pat), Wczoraj wie-
czorem stan wody na Wiśle pod To
runiem wynosił 475 cm. ponad stan
normalny, Woda zalała częściowo
ulicę Nadbrzeżrą, nad którą znajdują
się składy towarów. Dotychczas za-
lany jest skład z węglem. Woda
przybiera z szybkością 10 cm. na
godzinę.

skim obniża się,

w Puławach 394 cm.

terenie woiew. lubelskiego przy-

wszystkich miastach powiatowych
potworzyły się komitety pomocy

napływa wiele ofiar w gotówce i
naturze,

Na terenie wojew. lubelskiego i
miasta Lublina pojawili się fałszywi |
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Ziępniowa, która została ponownie,
zalana z powodu usunięcia sięwału| swego koryta.

NA POMORZU.

Wilno, Mostowa 1.

 

WODA OPADA.
WARSZAWA (Pat). Woda na

Wiśle koło mostu Kierbedzia w
Warszawie w godzinach popołudnio-
wych wynosiła. 4 m. 38 cm. ponad
stan normalny. Woda powoli opada,

Z powodu naporu wód zerwała
się przystań klubu „Wisła”, Wal
siekierkowski w wielu miejscach|
przecieka, Ewakuacja przeważnej
części niziny wiianowskiej odbyła
się bez strat w ludziach i inwenta-

rzu, tylko pol:cjant Stan. Karliński
złamai sobie 1ękę przy ratowaniu
inwentarza. Wał miedzeszyński rów-
nież przecieka, jednak zalew nara-
zie nie grozi. Wał łomiankowski jest
wzmacniany i u'ebezpieczeństwa na-
razie niema. Koło Nowego Dworu
oraz od strony Narwi zalane są łąki
i polakilku wsi a w samemmieście
N. Dwór wody Narwi zalały kilka
podwórz domowych. Od strony
Łęczna woda przesącza się przez
wały. Między Wólką Górską a Bożą
Molą woda podchodzi do szosy.
Wodowskaz po:: Płockiem wskazuje
419 cm. W dolinie rakows«iej wo-
da po przerwaniu starego wału wcis-
ka się w ląd. 'sne wały na tym od-
cinku utrzymują się z trudem.
Przedmieście Płocka Radziwie czę-
ściowo zalane. Wypadków: z ludźmi
a nawet z inwentarzem nie było
Podkreślić należy ołiarną pracę od-
działów wojskowych, a następnie
policji i ludności, '

WARSZAY4A (Pat). Stan:wody
w Warszawie o godz. 18,30 wynosił
436 cm. ponad normę, Woda w dai-
szym ciągu opada, Na podstawie
ostatnich informacyj instytutu hy-
drograficznego komunikują, że żad-
nej poważniejszej iali w Warszawie
spodziewać się nie należyi że w
dniu jutrzejszym może być tylko
przybór nieznaczny. Pozatem po-
ziom wody będzie się stopniowo
obniżał,

e э ®

W gornym biegu Wisty. -
PONOWNE WEZBRANIE WÓD. na Breni. Wysłane zostały też dwa
KKAKOW. (Fat), Wisła w San- oddziały sanitarne. W pow. tarnow-

domierskiem wystąpiła wczoraj z skim organizacja pomocy sanitarnej

i żywnościowej zapewniona, odczu-

wa się jedynie brak paszy dla bydła. |

Czerwony Krzyż wysłał na teren po-

wiatów dąbrowskiego i mieleckiego

4 lekarzy, celem niedopuszczenia do

szerzenia się chorób zakaźnych.

Wskutek ulewnych deszczów woda

na Kabie podniosią się ponownie O.
ok, 56 cm, Wisia pod Sandomie-|
rzem oraz Dunajec z powodu desz-

«czów ponownie wezbrały,

WISŁA WRACA DO KORYTA.
KIELCE (Pat). Na całym terenie

powodziowym woda opada i nastę-
puje odprężenie sytuacji. Wisła pod

Nowym Korczynem wchodzi już w

koryto. Stan wody w godzinach po-
południowych wynosił 320 cm. po-

nad normę. Woda opada w dalszym

ciągu. Rzeka N:da powróciła już do

BYDGOSZCZ (Pat). Stan wody

na Wisie przy Brdyujściu wynosił
dziś wieczorem 290 cm. ponad nor-

mę. Najważniejszy przypływ spo-

dziewany jest 24 bm. w godzinach

wieczornych. Wedle przewidywań

wyniesie on 460 cm. ponad stan
normalny.

 

FAŁSZYWI POWODZIANIE.

LUBLIN (Pat). Stan wody na powodzianie, którzy zbierali datki i

Wiśle w pow, janowskim i puław- ofiary, Osoby te policja zaareszto-
W. godzinach po-, wała.

południowych w Annopolu zanoto:; sował wezwanie do społeczeństwa,

wano stan 398 cm. ponad normę, a aby wszelkie ofiary kierować pod

Komitet wojewódzki wysto-

adresem komiietów powiatowych i

Akcja pomzcy powodzianom na; komitetu wojewódzkiego.

biera coraz szersze rozmiary. е|ДрууЕНННИННИНИН НИННУНОНИННИНННИИННИ:

Nałskutecniej walkę
powodzianom, -Ze wszystkich stron|z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritas".

Telefon Redakcji,

codziennie.

 

|  Miljard złotych
| w woj
i Według relacji kolumny 1atowni-
j czej, która po 36  dzinach dotarła
„na pontonach z + :owa do Szczu
„cina, cały obszar na tej drodze jest“
| zalany wodą, która sięgała niejedno--
, krotnie dachów i strzech. Ludność
chroni się na. wzgórza i nieliczne.

wały. Tysiące ludzi, koni, bydła,
trzody chlewnej, obozują bez żad-|
nych środków do życia. Nędza zu-|
pełna. Cały teren na powyższej
drodze uległ zupełnemu zniszczeniu.
Domy poznoszone, budynki porujno-
wane, plony doszczętnie zniszczone,
nie ocalało żadne pole. Na całej sze--
rokości rzeki płyną snopy ze zbo-,
żem. Ludność pozbawiona jest rów-,
nież wody do picia, gdyż woda wi-.
ślana zanieczyszczona jest przez.
muł oraz trupy zwierząt. Miejscami.
do 80 proc. inwentarza żywego wy-.
ginęło.

OBYWATELSKIE ODDZIAŁY
OCHOTNICZE.

WARSZAWA (Patj. Wczoraj w
godzinach południowych poiskie ra-
dja powtórzyło kilkakrotnie ode-
zwę prezydenta miasta Ołpińskiego, |
wzywającą ludność Warszawy do
tworzenia obywatelskich  ochotni-

„skutek tej odezwy już wczoraj do
klubu wioślarskieżo „Syrena” zgło-
sito się 114 osób, do klubu wojsko-

wego na Żoliborzu 88 osób, rekru-
{щасусЬ się przeważnie z inteli-
gencji, inżyniercw, lekarzy, emery-
towanych oficesów i t. d. oraz zor-
ganizowanych strzelców. O godz, 8
wieczorem przerwano rekrutację i
polecono zgłosić się kilkuset ochot-
nikom dziś rany o godz. 7-ej. Oby-
dwa kluby wysfały do pracy prze-
szło 200 osób. Kobiety zgłaszające
się do pracy s«ierowano do czołó-

  
  
   

 

czych oddziałów ratowniczych, Na|.
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DZIOWEGO
Strasziiwe żniwo powodzi.

strat

„ Krakowskiem.
Władze san.tarne obawiają się,

iż skutkiem braku wody lada chwila
może wybuchnąć epidemja tyfusu,
czerwonki i inne. Jeżeli w najbliż-
szym czasie tak ze strony społe-
czeństwa, jak i władz rządowych
pomoc nie nastąpi, tysiącom ludzi
grozi dosłownie śmierć głodowa.

Według berdzo  przybliżonych
obliczeń, straty wyrządzone przez
kataklizm dadzą się na samo woje-
wództwo krakowskie określić sumą
jednego miljarda złotych. Miejscami
pola są zmyte zupełnie z warstwy
urodzajnej, w innych zaś miejscach
woda naznosiłą mułu i żwiru gór-
skiego, grubości do półtora metra,
Nad olbrzymiemi rozlewiskami wo-
dy krążą również samoloty wojsko-
we, obserwujące stan rzeczy oraz
zrzucające paczki żywnościowe.

NA POMOC OFIAROM KLĘSKI. .
WARSZAWA (Pat). W związku

z odeżwą prezydenta miastą War-
szawy, wydaną wczoraj w sprawie
tworzenia ochotniczych drużyn do
umacniania wałów, zgłosiło się dziś

do godz. 15-ej ogółem 520 osób,

WARSZAWA (Pat). Centrala
związku kupcow  przysiąpiła do
współpracy z ogólno-polskim komi-
tetem pomocy ala powodzian. Ofia-
ry nadsyłać należy na P.K,O. na kon-
to cemtrali zwiazku kupców Nr. 5.93

z adnotacją dla powodzian. Centra-
la związku kupców wzywa całe ku-
piectwo żydowskie do natychmia-
stowej akcji na całym terenie R.P.

KRYNICA [fPat). W środę, 25
bm., odbędzie się tu wielki koncert
na rzecz ofiar powodzi, Udział we-
zmą bezinteresownie Jan Kiepura,

Adam Didur, pianista Zygm. Dygat,

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K.

TALLIN. (Pat). Wczoraj o godz.
15,55 na lotnisko wojskowe w Talli-

"nie przybył saniolot LOT-u z mini-
strem spraw zagranicznych Beckiem
jego małżonką, dyr. Dębickim i to-
warzyszącymi urzędnikami minister-
stwa spraw zagranicznych.

| Na lotnisku ministra Becka ocze-
kiwali ministe: spraw  zagranicz-
mych Estonji Seljamaa z małżonką,
minister oświaty Kann, minister ko-
lei Sternbek, zarząd towaizystwa
estońsko - polsiiego na czele z mar-
szałkiem sejmu Einbundem, generał
Janson jako przedstawiciel naczel
nego wodza „rmji estońskiej żen.
Laidonera, wiceminister spraw za-
granicznych Laretei, generał Los-
man, poseł estoński w Warszawie
Pusta, poseł łotewski, dziekan kor-
pusu dyplomatycznego poseł fran-
cuski, szereś wyższych urzędników,
charge d'affaires Starzewski, atta-|
chć wojskowy Polski w państwach
bałtyckich płk  Liebich, personel
poselstwa i konsulatu, przedstawi-
ciele kolonji polskiej ze sztandarem

, oraz wielu dzieunikarzy estońskich i]
izagranicznych,

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

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. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
O. Nr. 80187.

GALIESTAI RD WRAROSOWKA

P. Beck w Tallinie.

Ogłoszenia

Ministra Beka powitał minister |
Seljamaa, a mołżonka estońskiego
ministra spraw zagranicznych wrę-
czyła pani Jadwidze Beckowej bu-
kiet róż. Po powitaniu, które miało
charakter bardzo serdeczny, mini-
ster Beck w towarzystwie ministra
Seljamaa odjectał do zarezerwowa-
nych apartamentów na zamku, który
jest rezydencją głowy państwa. Pod-
czas pobytu w Tallinie minister
Beck będzie gościem rządu estoń-
skiego r

TALLIN. (Pax). Dziennikarzy pol-
skich, towarzyszących ministrowi
Beckowi, powitał na lotnisku dyrek-
tor estońskiej agencji telegraficznej
Kornel. TALLIN. (Pat). Program pobytu
ministra spraw zagranicznych Be.ka

| przewiduje, że dzień dzisiejszy prze-
| znaczony jest nau wypoczynek. Dzień
jutrzejszy wypetnią wizyty i przyję-

| cia oficjalne,

Do Talliza przybyło wielu ko-
respondentów prasy zagranicznej z
Ryśi.

ai * -

Fantastyczne pogłoski o konwencji wojennej
polsko - litewskiej.

„Liet. Aidas" Nr. 163 z dn. 20 b. m. donosi, że bawiący obecnie w
Rydze senator szwedzki Lindhagen w wywiadzie prasowym znów poru-
szył spór wileński, który nazwał niemiłą przeszkodą w polityce pokojo-
wej Europy Wschodniej. Rzekomo Polacy proponują utworzenie kon-
wencji militarnej litewsko-polskiej i udzielenie Wilnu częściowej autono-

ae Zdaniem Lindhagena nie może to doprowadzić do pożądanych wy-
ników. :

Dziennikarze polscy z Ameryki w Poznaniu.
POZNAN. Pat. Dziś przybyła do cybiskupim, potem przyjął ich wo-

Poznania wycieczka: *dziennikarzy |jewoda, następnie prezydent miasta
polskich z Stanów Zjedn. i Kanady |Retajski, który wręczył im album z
w liczbie 19 osób, powitani na dwor-|fotografjami Poznania i ksiązkę o
cu przez dziennikarzy poznańskich.| Poznaniu. W południe gości zwie-
Gršcie złożyli wizytę w pałacu ar- dzili miasto.

CKEZOROTOKPET RŁEBDACO Fa RED ZEWZAMGZAZYBRE RAPOROCCHZ2RÓCAEBARIER ASTE)

Zmiana kursu niemieckiej polityki
„gospodarczej.

 

 wek sanitarnych i oddziałów żywno-| skrzypaczka Engenja Umińską i in
ściowych.

Ulewy i pioruny.
ŁÓDŹ (Pat). Ubiegłej nocy nad KIELCE (Pai). Wczoraj nad kil-

powiatami radumszczańskim, piotr-
kowskim i łęczyckim szalała burza
z piorunami i ulewnym deszczem.
WI powiecie radomszczańskim, we
wsi Sulemirzyce, w tejże gminie,

«koma miejscowościami wojew, kie-
leckiego przeszła gwałtowna burza
połączoną z deszczami i piorunami,

wyrządzając olbrzymie spustosze-
nia w zasiewach i zabudowaniach

piorun uderzył w kościół, który gospodarczych. W pow. pińczow-
mimo energiczny wysiłek straży skim wskutek oberwania się chmu-
ogniowej spłonął doszczętnie. We ry zalane zostały dwie wsie Lipów-
wsi Jaśnia spłonęło 12 zagród. Za-

notowano przytem 2 śmiertelne wy- szczyła doszczętnie klkanaście do-
padki porażenia od pioruna, | mów mieszkalnych, unosząc poza-

LUBLIN (Pat). Wczoraj w go- tem dużą ilość bydła i zbiorów.
dzinach południowych nad LublinemW czasie burzy we wsi Białogon

i okolicą szalała niezwykle śwał-| piorun uderzył w dom jednego z

towna burza, połączona z ulewnym|mieszkańców i poraził właściciela
deszczem. tak poważnie, że przewieziono go do

* POZNAŃ (Pat). Wizoraj nad ra-; szpitala. W pow. stopnickim spadł

nem przeszła nad Poznaniem gwał-, grad wielkości orzęcha laskowego.

towna ulewa, która pozalewała niżej | Grad wyrządził wielkie szkody w

położone mieszkania i sklepy oraz|zasiewach. 8

j tunele na dwoicu kolejowym osobo-| BYDGOSZCZ (Pat), Dziś „w go-

wym, gdzie weda doszła do 1 m ; dzinach popołudniowych nawiedziła

wysokości. Streż pożarnąwzywano , Bydgoszcz ogromna ulewa. Część

w kilkudziesięciu wypadkach, Wsku ; ulic została zalana iwoda wdarła się

tek ulewnych deszczów podmyty do wielu piwnic i mieszkań położo-

został tor kolejowy między stacjami nych niżej wlic W wielu wypad:

Poznań - Wschodnia i Czerwona- kach wzywano straż pożarną, ce-

"kiem. Na iinji Poznań—Bydgoszcz lem wypompowania wody z miesz-

| ruch pasażerski odbywa się z prze-, kań i piwnic.

| siadaniem.

PI NASEIKPATI TENISASPTETTSTIIST SINTRAIE TRAIN

Podróż braci Adamowiczów.

GDYNIA. Pat. Bracia Adamowi |czowa. W godzinach południowych

czowie odlecieli dziś reno z lotniska |bracia Adamowicze udali się na

|Rumja Zagórze w dalszą podróż c= ||ctnisko, gdzie zebrany tlum pu-
|krężną po Polsce. _ |bliczności witał entuzjastycznie zwy-

KATOWICE. Pat Jak się dowia |cięzców Atlantyku. O godz. 13-ej

dujemy, przylot braci Adsmowi- odbyło się oficjalne powitanie gości

czów został przyśpieszony. Lotnicy |, ratuszu przez władze miejskie
przylecą na Sląsk 27 b. m. a Nie |Wieczorem odbyła się akademja

lak p: ia oraz wieczorek w szli „Leśniczów
B:acia amowicze -poxitani bedal| | „ -

na Sląsku 29 b. m, a następnie od a Sp PE sis

lecą do Częstochowy 30 b. m. | I
£3' GRUDZIĄDZ Pat. Dziś rano przy

jechali pociągiem z Gdyni bracia

Adamowicze oraz pani Adamowi-

ka i Dziewiączyce, gdzie woda zni- 
  

 

PARYZ. Pat. Paryski korespon-
dent agencji Havasa donosi, że w
pewnych kołach gospodarczych Rze-
szy dużą wagę przywiązuje się do
choroby ministra gospodarki Schmit-
ta. Mówi się o tem, że Schmitt nie
powróci na swoje stanowisko. Ja-
ko jego następcę wymieniają Kep-
plera męża zaufania kanclerza w BERLIN. (Pat), Minister oświaty

| Rzeszy Rust na mocy nowego roz-
|porządzenia będzie miał wyłącznie
|prawo nominacji profesorów na
|wszysikich uniwersytetach w całej
jRzeszy. Minister zastrzegł sobie
prawo kontroli nad zmianami pro-
gramów nauczania, również będzie
on decydował 0 utworzeniu i zam-

BERL'N Pat — Dotychczasowy
ambasador ZSRR Chińczuk, który
odjechał dzś do Moskwy, złożył
w urzędzie soraw zagranicznych
Rzeszy deklarację rządu sowieckiego
zgadzejącą się na rozciągnięcie
gwarancyj locarneńskich Sowietów
na Niemcy oraz na rozszerzeriie
gwarancyj francuskich wynikających
z projektu paktu wschodniego na

BERLIN. Pat.—Jak się dowiadu-
jemy, rząd Rzeszy podjął po ostat-
niej mowis min. Barthou w Bayon-
ne kroki zagranicą celem wysondo-
wania faktycznej interpretecji przez
mocarstwa zachodnie projektu pak-
tów regjonalnych. laterpretacja ta
posiada dla rządu Rzeszy decydują
ce znaczenie -wobec zagadaienia
równouprawnienia które, jak wiado
mo stanowi dla Niemiec zasadniczy
warunek ewentualnego przystąpie
nia do paktu. Równouprawnienie
to dotyczy przedewstystkiem przy
znania możności podwyższenia zbro-

STOKHOLM. Pat. Minister spraw
zagranicznych Szwecji Sandler oś-
wiadczył, że aprobuje pakt wschod-
ni, jeżeli przyczyni się on do stabi-
lizacji stosunków w Europie, lecz
Szwecja do p tego nie przystą-
 

zakresie spraw ekonomicznych. No-
minacja pociągnie za sobą całkowi-
tą zmianę kursu polityki ekonomi-
cznej Niemiec po myśli dr. Schach-
ta. Pierwszem następstwem nómi-
nacji nowego ministra ma być cent-
ralizacja zaopatrywania przemysłu
niemieckiego w surowce.

Dyktatura oświatowa w Niemczech
,knięciu wyższych uczelni i fakulte*
;tów. Minister komentuje to zarzą-
dzenie koniecznością ujednostajnie-
nia programu nauczania w duchu
narodowo-socjalistycznych pojęć 0
państwie. Dotychczasowe prawo no-
minacji profesorów posiadały same
wyższe uczelnie,

Deklaracja Sowietów w Berlinie.
Rzeszę w sposób, w jaki sposób
zaproponowane zostały te gwaran-
cje rządowi angielskiemu i przyjęte
przez rząd francuski. Niemieckie
biuro informacyjne uzupełnia, že
deklaracja ta zgadza się z oświad-
czeniem złożonem w tej sprawie
przez ambasadorów sowieckich w
Paryżu i Londynie. Babin wadia, Raton a

Niemcy wobec projektu paktów
jeń Rząd Rzeszy zwrócił się w tej
sprawie do Londynu. Sekretarz
stanu brytyjskiego Foreign Office
wskazał jednak na Paryż jako miej-
sce odpowiednie do wyjaśnienia te--
go zagadnienia. Następstwem tego
była wizyta ambasado'a niemiec-
kiego w Paryzu von Koestera u mi-
nistra Barthou. Również ambasa-
dor włoski przy rządzie Rzeszy,
przebywejący w Rzymie, nejprawdo-
podobnie wyjaśni stanowisko Nie-
miec w powyższej sprawie.- Powrót ambasadora do Berlina oczekiwany
jest tu z wielkiem napięciem.

Szwecja wobec paktu wschodniego.
pi, należy bowiem do grupy kra-
jów półaocnyrh i pozostaje z temi
krajami w ścisłych stosunkach. Mi-
nister Sandler podkreślił, że przez
wejście Sowietów do Ligi Narodów prace genewskie na tem zyskają.



 

 

W oblicz klęski.
Olvrzymia klęska powodzi do-

tknęła znaczną połać naszego kraju.

Przedewszystkiem dotknięte nią|

zostaio województwo krakowskie
duża część lwowskiego, w mniejszy.a

stopniu kieleckie i wreszcie wa'-

szawskie. Dotychczasowe oblicze

nia podają liczbę osób — ofiar po:

wodzi na 75 tysięcy, prawdopodob-
nie jednak są to obliczenia optymi-

styczne, jeśli się wezmie pod uwagę,

że powódź przeszła w tych miejsco-
wościach, które należą do najgęściej

zaludnionych w; Polsce.

Pasiwą szalejącego żywiołu, prze-

ciw któremu trudno walczyć, stał się

wielomiljonowy dobytek ludzki, Ca-

łe wsie i miasteczka pozostały do-
słownie bez kęsą jakiejkolwiek stra-

wy. Głód, choroby i niesłychana nę-

dza będą pierwszym i bezpośrednim
następstwem te; okropnej klęski,

Pierwszem, odruchowem pyta

niem, które się wprost narzuca, jest

zawsze w: podebnych wypadkach:

dlaczego nie przewidziano możliwo-
ści talkiej katastrofy, dlaczego nie

zabezpieczono ludności przed nią?

Co roku z okolic podgórskich ro:-
chodzą się wieści o klęskach trapią

cej ludność powodzi, Od szeregu lai

odzywają się głosy o konieczności
regulacji rzek w Małopolsce, obwa-

łowaniu potoków górskich ; t. p

Już w przeglądzie prasy przytacza-

liśmy głosy pisr:, odzywających sięz

wyrzutami pod adresem czynników

rządowych, że zaniedbują tę nieod
zowną sprawę. Rok rocznie giną ty-

siące i miiljiony dorobku ludzkiego w
nurtach wezbranych rzek, często

giną ofiary ludzkie — a tymczasem

mic się nie robi Zamiast kosztow-

nych i zgoła w naszych warunkach
niepotrzebnych gmachów  reprezen-

tacyjnych i innych luksusowych in-

westycyj, należy przedewszystkiem

zająć się zabezpieczeniem kraju od

teżo rodzaju elementarnych kata

strof.
Kwestja ta niewątpliwie wypły-

nie we właściwych rozmiarach w od.
powiedniej chwili. Sądzimy, że roz-

miary ostatniej katastrofy będą nau

ką i bodźcem zarówno dla rządu jak

i czynników samorządowych zainte

resowanych obszarów. I w budżecie
państwowym, аа miejsce różnyca

istniejących jeszcze niepotrzebnyc::

wydatków, ; w budżetach samorzą

dowych muszą znaleźć się pozycje,

przewidujące regulację rzek i poto-

ków. |
Klęska przybrała takie rozmi«-

ry, że pomoc społeczeństwa, które

już śpieszy ze zbieraniero ofiar, w

żadnym razie nie wystarczy. Będzi2
to zaledwie drobna część tego, co

potrzeba. Państwo będzie musiało
wziąć na siebie lwią część pomocy.

Już z tego jest widoczne, że fundusz,

który trzeba będzie dziś z kas pań

stwa wydatkować byłby znacznie
lepiej i korzystniej użyty, gdyby był

zawczasu oddany na roboty zabez:
pieczające.

(Wszakże mie można też lekce-
ważyć pomocy społeczeństwa, Musi
przyjść i przytem w rozmiarach

możliwie największych. Katastrof1
w: niektórych miejscowościach je:*

taką, ze porówaać ją chyba można z
najstraszliwszen: zniszczeniem wo-

jennem. Dlatego potrzebny jest
wspólay wysiłek całego niedotknię

tego katastrofą społeczeństwa dla
zažeguania fata!nych następstw nie

szczęścia.

Tworzą się iuż Komitety Pomocy

ofiarom powodzi. Samorzutnie różne

instytucje, stowarzyszenia, osoby

poszczególne śpieszą już z ofiarami
czasem nawet

Ofiarność winna być powszechną
tak jak powszechne jest współczuci2

dla ludności te! wielkiej zniszczone

zupełnie połaci kraju.

Nie może pozostać też Wileń-
szczyzna głuchą na wołanie o po-
moc. Wprawdzie miasta nasze

wsie nie należą do najzasobniej-

szych, klęska głodu trapi też niektó-
re nasze okolice, ale nie możemy
pozostać obojętnymi widzami tamte,
straszliwej mędzy i okropnego nie-

szczęścia, Winniśmy pamiętać, 22°

przed kilkoma laty, śdy nas nawie-

dziłą powódź, cała Polska śpieszyła
z pomocą, jak śpieszy zresztą

zawsze, gdy jej wzywamy z powodu
różnych naszych strapień.

Trzeba się teraz odwdzięczyć

swojemi chociażby skromnemi ofia-
rami.

Gy w buy. jatmtdnie „Caio“

 

iu raopatrzyłe się? własnej winy urzędnika, oraz na wy- ! sięcznego uposażenia wprowadzono

bardzo wydatneun. '

* nalnego i wojskowego podlegają bez-

O projekcie konstytucji. į

P. B. K. w „Kurjerze Warsz.

zdaje sprawę z poglądów prof, Sta-

rzyńskiego ze Lwowa: na projekt u-

stawy konst., opracowany przez BB.

MW rozprawie, poświęconej temu pro-

jektowi, odrzucając a limine „spra-

wę elity sanacyjnej, punkt ciężko-

ści nowej konstytucji widzi w prero-

gatywach, przyznawanych przyszłe-

mu Prezydentowi Rzeczypospolitej.

Projekt konstytucji zagarnia całą su-

werenność dla Prezydenta, Sejm zaś

gra w. projekcie rolę minimalną. Zo-

stał on wcielony do hierarchii i

przytem na podrzędnem miejscu. To

spychanie Sejmu na corazpodrzęd-

niejsze stanowisko  sprowadziloby

już nie tylko koniec parlamentaryz-

mu, aie wręcz. konstytucjonalizmu.

Prof. Starzyński wważa, że рго-

jekt BB. nadałby Polsce ustrój

znacznie gorszy od dzisiejszego, bo

zapatrzony w formułkę zupełnej nie-

odpowiedzialności i pełnej suweren-

ności Prezydenta.
„Jakby to nazwać ten ustrój, obmyśla-

my tak śmiało a tak prostacko? ;

„Wj razie wejścia w życie nowej kon-

stytucji — pisze prof. Starzyński— nie

moglibyśmy określić nowego ustroju Pol-

ski inaczej, niż słowami: co do treści i dąż-

ności nastawienie wybitnie antisejmowe; co

do nazwy: Prezydentokracja; co do istoty

rzeczy: monarchja z królem obieralnym,

niekoronowanym i nieodpowiedzialnym na

czele, z władżą o bardzo daleko sięgają-

cych możliwościach”.

A od siebie p. B. K. dodaje:

| DZIEŃNIK WILEŃSKI

z prasy.
„Obecnie widzimy podejmowane zno

wu przez te same koła próby ożywienia
kwestji wileńskiej. Próby te łączą
kwestją paktu
unji państw bałtyckich.

Źwiązek ten jednak nie jest istotny,
Poprostu jest to wykorzystanie okazji, aby
sprawę ostatecznie załatwioną, jednakowoż
rozwiązaną nie po myśli wpływowych kół
masońskich wznowić i postawić na po-
rządku dziennym polityki europejskiej.

Otóż są to próby z gruntu chybione.
Jeśli można było wichrzyć i intrygować
dokoła sprawy wileńskiej przed kilkunastu
laty, to dziś, przy zmienionych okoliczno-
ściach w świecie i co najważniejsze, przy
zmienionem stanowisku Polski w Europie,
próby talie nie mają żadnych widoków po-
wodzenia. Dla opiuji polskiej Ziemia wi-
leńska to nie część Litwy, ale obszar etno:
graficznie, historycznie i  cywilizacyjnie
polski. Już ten sam fakt wystarcza, aby
tciąć wszelką dyskusję w tej sprawie.

Ponadto jednak w naszym systemie te-
rytorjalnym Żiemia wileńska posiada do-
mioslę znaczenie polityczne. Dość spojrzeć
na mapę, aby uzmysłowić sobie, że jej o-
derwanie od Polski i połączenie z Litwą
jest zbudowaniem pomostu dla Niemiec do
Rosji, a go za tem idzie, daniem możności
otoczenia nas i wzięgia w kleszcze, :

Naszem zdaniem kwestja nawią-

dna sprawa, którą trzeba będzie za-
łatwić, a kwestją Wilna to sprawa
inna, która już jest załatwiona i nikt
w: Polsce wszczynać jej nie potrze-
buje i nie będzie,
Gadania p. Pfeiffera, lub jemu po-

dobnych to bałamuctwa, o których
poważnie mówić nie warto.

Niemcy i ukraińcy. | 
„Zaznaczamy, ku pamięci czytelników,

że żaden z powojennych ustrojów rewolu-

cyjnych nie zna takiej nieodpowiedzialnošci,

Mussolini, pomimo swych zasług i popular-

ności, może otrzymać, biorąc rzecz jury-

dycznie, dymisję z rąk królą. Prezes rady

ogłoszony za nieodpowiedzialnego. Hitler

nie skasował dotychczas tego art kułu

konstytucji wejmarskiej, który daje rezy-

dentowi Rzeszy prawo dymisjonowania

kancelrza. ani nie zniósł urzędu Prezyden-

ta, chociaż według najnowszej ustawy ze

stycznia roku bieżącego, miałby prawo to

zrobić. Natomiast w Polsce przedstawia

się Sejmowi projekt, o którym jeden z jego

autorów pisze, że „Prezydent  Rzeplitej

ma ucieleśniać, personifikować suweren-

ność Rzeczypospolitej Polskiej. On i nikt

inny”.
Rae sięi že drobna częšč

pp. posłów z BB zapozna się zargumenta-

mi sędziwego uczonego, którym nie rządzi

napewno żadne uprzedzenie, któryprzystę-

puje do dzieła całkowicie bezstronnie i fa-

chowo“.
Może tam jakaś śrupa z BB za-

pozna się z uwagami prof. Starzyń-

skiego, ale czy wysnuje z nich jakieś

wnioski to inna kwestja. Stanie się

wszystko wedle rozkazu.

Dareme zachody.
Znowu ożywiły się pogłoskii

rozmowy na tesnat stosunków. pol-
sko-litewskich. Znaleźli się też nie-

powołani faktorzy, którzy usiłują

wścibić swoje trzy grosze do nie-

swoich spraw.

komisarzy ludowych w Rosji nie jest także @

skich, Rosenbe'g, jeden z najbliż-
szych współpracowników Hitlera,
czyni zabiegi drkoła organizecji nie
podległościowego ruchu ukraińskie-

wchłonęła dawrą grupępolonofilską

się @'
wschodniego i ze sprawą '

zania stosunków z Litwą to jest je-'

o. Podobno grupa Skoropadzkiego |

„Deszcz pada na świątynię"
ale nie w Polsce,

Gdy w styczniu br. we Francji;
wypłynęła na powierzchnię afera
masoūskiežo „brata“ Sachy Stavi-
skiego, a lud paryski, mając dosyć
tego rodzaju świadczeń „dobroczyn-
nych” ze strony „synów wdowy”,
zabierał się już do budawania bary-
kad, operacjami finansowemi
Aleksandra bayońskiego musiał za-
„interesować się i parlament.

Szei ówczesnego rządu radykal-
mego Francji, mason 32-go stopnia,
więc w hierarchji wolnomularskiej
nie byle kto — p. Chautemps, znie-
wolony był do gorącej obrony z try-
buny parlamentarnej zagrożonej po-

'zycji swego gabinetu.
Sprawa była o tyle wyraźna, że

mistrz Chautemps zwątpił w siłę
przekonywującą swej  elokwencji.
Mocno podniecony zaczął czynić

jakieś rozpaczliwe ruchy rąk nad
"głową, | :

„Laikom wydawač się mogło, iż
'p. Chautemps stracił panowanie nad
sobą ale dla wiajemniczonych, far-
tuszkowych „braci” owe niesamo-
wite kuglarskie gesty miały wymo-
wę piorunującą. Było to masońskie
5. 0. $.: — „Deszcz pada na šwiąty-,
nię (il pleut. sur le temple)”.

: W podobnych warunkach wszys-
cy „czcigodni bracia” mająobowią- |
zek,  odrzuczając wszelkie inne

 
1

'

'

i

Według informacji pism francu- względy, ławą pośpieszyć na ratu- potrzebom „braci“.
| nek mistrzow. i przeciekającej
| „świątyni,
| Istało się. Wszyscy rycerze
"ikielni i trójkąta, nietylko radykali
różnego autoramentu, ale i spra-

' wiedliwi socjaliści oraz „bracia za-

dra. W] Izbie Deputowanych ро-
wstałą nawet grupa 200 posłów, ma-
jąca ma celu walkę z „Wielkim
Wschodem'* P. Tardieu znowu wy-
wleka jekieś sfałszowane czeki...

IW: mnych krajach też niedobrze.
W Szwajcarji naprzykład, gdzie

przeszło 5000 „braci* pracowało od-
dawna w pocie czołą nad „uszczęšli-
wieniem'” ojczyzny Wilhelma Tella
i ludzkości, szykuje się  plebi-
scyt przeciwmasoński... „Narodowa
Akcja" przygotowuje się do wymie-
cenia śmietnika masońskiego i jego
„śrimpions'ów” (karjerowiczów).

'W! Bułgarji, gdzie zdołano zwa-
bić do lóż nawet część wysokiego
duchowieństwa prawosławnego, po-
wstał w łonie Związku Oficerów
rezerwy istny bunt przeciw maso-
nom,

Nawet w  Jugosławji, gdzie do-
brze zagospodarowane gniazda wol-
nomularskie czują się wygodnie,
pokorny dotąd ludek zaczyna  gło-
śno szemrać, odczuwając szczególną
abominację do nowych lóż B'nei
B'rith, skupiających żydów, wygna-
nych z Niemiec.

O stosunkach we Włoszech le-
piej niemówić. Nec locus ubi Troia
fuit,

Są jednak kraje, w których aura
pod każdym względem odpowiada

Przedewszyst-
kiem w Polsce.

Dotąd ze względu na „,zacofanie''
naszego społeczeństwa trzeba było
kryć się tu niejako w podziemiach,
zrzadka tylko wyłażąc, sposobem
krecim, na powierzchnię. Ale obec-

Petlury, Rosenberg na kongresie | konspirowani w innych frakcjach nie wiele się zmieniło. Właśnie

„tych dwu połączonych grup miał
rzekomo złożyć deklarację, że Trze-
icia Rzesza jest gotową przy sprzy”
jających okolicznościach stworzyć

| niepodległą Ukrainę. Byłoby to więc
odtworzenie planów niemieckich, z
którymi się już oddawna noszą |
które przy każdej okazji odświeżają.
Przypominając to „Gaz, Warsz.' za-
znacza: >

„Okrężenie Polski przez stworzenie na
jej południowo-wschodniej granicy państwa
ukraińskiego, znajdującego się pod faktycz-
nem zwierzchnictwem Niemiec, byłoby po-
czątkiem upadku naszej niezależności i
przypominałoby w dużemi stopniu sytuację
w jakiej znalazła się dawna Rzeczpospolita
przy końcu XVIII wieku.

Ten wielki plan niemiecki, naskutek
przegranej wojny, nie zostął urzeczywistnio-
my. Okoliczności tak się złożyły, iż pewne
„koła polskie w pierwszych latach po odbu-
;dowaniu państwa podjęły inicjatywę nie-
miecką w stosunku do Ukrainy i usiłowały
wcielić ją w życie na rachunek Polski.

Tak rozumiana wschodnia polityka
polska doprowadziła do niemiecko-rosyi+
skiego traktatu w Berlinie i do ścisłej
współpracy Sowietów z Niemcami, Rzesza
była pełna najlepszych nadziei. Okazało

się jednak, że tak zwana „polityka federa- Znany francuski działacz masoń-

ski, p. Edward Pfeiffer, generalny

sekretarz ,„Międzynarodowego zrze-

szenia stronnictw demokratycznych
i radykalnych”, był niedawno w
Kownie i na jakimś tam bankiecie
wygłosił mowę. Gadał, co mu ślina
przyniosła na język, rzekomo w.
imieniu opinii francuskiej. Oczywi-
ście móżł tylko mówić o radyka-

i
Żeligowskiego, iako o czynie „glę-|
boko niemoralrym', zapowiadał, że
„opinja francuska w sprawie Wilna|
uzależniona jest od całokształtu sto-
suników z Polską”, coś jakgdyby gro-
ził Poisce...

Przypominając perypetje, jakie
przechodziła Wileńszczyzna, zanim
została włączona formalnie do Pol-
ski, i trudności, które szły z kół ma-
sońskich „Gazeta Warsz.” pisze. Minister spraw wewn., p. Marjan

|kólnik o zakresie działania dwóch
| podsekretarzy stanu w ministerstwie

(spraw wewn.
| - [WI myśl tegc okólnika podsekre-

, tarjat stanu do spraw administracyj-
nych, który, jal: wiadomo, objął p.

Krychowski, ma w swej kompetencji

sprawy organizacyjno- prawne, -
spekcyjne, społeczno - polityczne i
administracyjne.

Podsekretarjat stanu dla spraw

samorządu, który piastuje p. WŁ
Korsak obejmuje sprawy samorzą
dowe, techniczno-budowlane i apro-
wizacyjne. Dyrektorzy biur: perso-

spraw we-  pośrednio ministrowi
wnętrznych.

łach. Mówił o „akcie samowoli gen.|

 

cyjną” jest natyle sprzeczna z interesami
Polski i tak dalece niedorzeczna, že dal-
sze jej prowadzenie przez Polskę stało się

jawną niemożliwością. Trzeba było nawró-
cić na drogę ściślejszych stosunków z Ro-

sją i uznać, że jej sąsiedztwo jest dla Poł-
ski znacznie dogodniejsze, niż sąsiadowani+

z państwem ukraińskiem,

Opuszczona w ten sposób 2
skę kwestja niepodległości ukrańskiej stała
się obecnie jedynie przedmiotem planów
Trzeciej Rzeszy.

Jeśli w głębokich przeobrażeniach, ja-
kie zachodzą dzięki hitleryzmowi w Niem-
czech, ostoją się w zewnętrznej polityce

niemieckiej tradycje Prus, kwestja ukraiń-

ska na długo pozostanie ważnem narzę-

dziem w arsenale dyplomacji niemieckiej

Jeśli w dałszem życiu Trzeciej Rzeszy wez-

mą górę południowe Niemcy, kwestja ta

straci wiele na swojej ostrości.' :

W. każdym razie Polska musi

bacznie śledzić rozwój tej sprawy i

nie zapominać, że jest ona związana

z naszem bezpieczeństwem na

wschodzie.

rzez Pol-

Zakres działania wiceministrów
w min. spraw wewn

(W związku z takim podziałem

Zyndram-Kościałkowski podpisał o- , kompetencyj podsekretarzowi stanu'
dla spraw administracyjnych podle:
gają: gabinet ministra, główny  in-
spektorat oraz departament poli-
tyczny. Podsekretarzowi stanu dla
spraw samorządu podlegają departa-
menty — samorządu, techniczno-
budowlany i biura aprowizacyjne.

W. tak określonym zakresie do
każdego podsekretarza stanu należy
bezpośredni nadzór nad czynnościa-
mi podległych mu departamentów.

Ponadto podsekretarz stanu dla
spraw administracyjnych sprawuje
ośólny nadzór nad systemem pracy i
sprawami organizacyjnemi w całem
ministerstwie spraw wewn., oraz wę

wszystkich działach resortu.

Nowe przepisy o zallczkach
dla urzędników państwowych.

Prezydjum Rady Ministrów wy-,danie pracy naukowej, odbycia po-

dało okólnik, ustalający nowe zasa- dróży w celach naukowych i t, @.

dy przyznawania zaliczek na poczet, Udzielenie zaliczki uzależnione jest

uposażeń urzędników administracyj- | od uznania władzy przełożonej. Wy-

nych, sądowych i zawodowych woj-, sokość jej waha się w: granicach 3—

skowych. Zaliczki przyznawane bę- 6 miesięcznego :rposażenia. Najwięk-

dą na wydatk; konsumcyjne (kupno, sze zaliczki wypłacane mogą być na

odzieży, opał na zimę), wydatki nie-|budowę mieszkań,

związane z potrzebami życia со- Praktykanci otrzymywać będą
dziennego. zaliczki tylko za zabezpieczeniem

Wprowadzone zostały nowepod | hipotecznem, lub zobowiązaniem
stawy przyżnania zaliczek, jak ko-, dwóch wypłacalnych poręczycieli,
nieczność spłaty długu, wymikłego z Dla zaliczek w wysokości jednomie-

„politycznych, karnie głosowali za

| zarządem. P. Chautemps tymcza-
"sem został uratowany,

Ale „niepogoda“ wciąż trwała
I Pod naciskiem ulicy ustąpić musiał
rząd p. Chautemps'a. Sromotnym
maj całkiem był koniec i następne-

|
go masoūskiego gabinetu pp. Dala-
dier'a i Frota.

Już nie deszcz zagrażał „świąty-
imi”, ale poprostu powódź zaczęła

KAP-owa doniosłą świeżo, powołu-
jąc się na autentyczne źródło wolno-
mularskie, że liczne już u nas loże
zamierzają uchylić nieco rąbka swej
konspiracji i myślą 0 budowie w
Warszawie wieikiej „świątyni ma-
sońskiej kosztem 300 tysięcy zło-
tych.

Czy w tej „świątyni”, która za-
pewnie stanie się ozdobą naszej sta-
licy; w niczem nieprzypominającą

Wiadomości
a

telegraficzne.
ZAGRANICZNE.

** Do Amste:damu zawinęła flota
marynarki wojennej polskiej, złożo-
na z kontrtorpedowca „Wilji* oraz
trzech łodzi podwodnych. Polskie

"statki wojenne pozostaną kilka dni
„w Amsterdamie

** Urząd presowy partyj narodo-
„wo-socjalistycznych donosi, że kan-
| clerz Hitler złożył dziś z urzędu kie-
rownika ogólnej partji narodowo-
|sicjalistycznej ra Pomorzu Wilhel-
ma Kartelsteina za niewypełnianie
zarządzeń kierownictwa partji. Na
zwolnione stancwisko powołany zo-
stał Franc Schwede,

** Królowa bułgarska Joanna od-
iechała do Włoch z księżniczką
Marją Luizą. H:ólowa zamieszka w
rezydencji włoskich królestwa w
Santa Anna i di Valdieri.

“ W, Wiedniu w mieszkaniu
elektrotechnika Jana Marka nastą-
pił silny wybuch. Śledztwo wyka-
zało, że syn Marka fabrykował pe-
tardy i że petardy te oraz używane
do ich fabrykacji materjały wybu-
chowe eksplodowały. Podczas re-
wizji stwierdzono, że w posiadaniu
młodego Marka znajdowało się wiele
materjału propagandowego narodo-
wych socjalistów.

* Długo odtaczany proces kry-
minalny Samueią Insula rozpocznie
się przed sądem doraźnym w Chi
cago 18 wrzešnią,

 

Zastrzelenie '
® > -

Dillingera.
LONDYN. (Pat). Z Chicażo do-

noszą, że znany bandyta Dillinger,
który uważany był za najgroźniej-
szego gangstera Ameryki, został za-
strzelony o półrocy, gdy wychodził
z kina. Policja otrzymała wiado-
mość, że Dillinger znajduje się z ko-
bietą w kinie .Riograf* w północnej
części Chicago. Obsadzono wejście
|do kina i policja w przeciągu 2 godz.
cierpliwie czekała na zakończenie
programu. Gdy Dillinger w;chodził
zbliżyli się do niego z wyciągniętemi 

podmywać fundamenty masońskiego gmachu Banku Gospodarstwa Kra-! rewolwerami, agenci policji, Dillin-
templum, iowego — znajdzie się jaki posąg "ger sięśnął po swój rewolwer, ale

Nie pomogły ani wyprawienie Bafometa, lub portret Staviskiego—|zanim zdąży! go wyjąć, jeden z de-
ma lepszy świat radcy sądowego trudno przesądzać. Poczekamy,mo=| dektywów strzelił i położył bandy-

‘
Princeaani krętactwaprokuratora że to nam wyjaśni w: jakiej publi-, tę trupem na miejscu. W zamiesza-
republiki p. Pressarda, ani sztuczki kacji „Roju* poeta Tuwim,specjali-,niu, jakie powstało, towarzyszka
„policyjne komisarza Bonny. Świato-|
(we wolnomularstwo doczekało się!
światowej, kompromitacji. |
| Wreszcie nawałnica przycichła,
| ale deszczyk wciąż jeszcze wytrwa-“
;le i dokuczliwie kropi: kombatanci
"7 „Ognistego Krzyża” i obecnemu;
|rządowi p. Docmergue'a zarzucają
| kunktatorstwo w sprawie  wspólni-,
ków i proektorów „brata'” Alexan-

sta od „nabożeństw' podejrzanych
„kultów”,

Narazie musimy ograniczyć się
do stwierdzenia z całą,pewnością,
że chociaż „deszcz pada na świąty-
nię', ale dzieje się to nie w Polsce.
U.nas powiał wiatr inny, wyraźnie
filo-masoński.

Leon Radziejowski.

 

Radykali boją sięwyborów.
PARYŻ, Pat. — W artykule reda-

kcyjnym "Ere Nouvelle” zwraca u-
wagę na przemówienie przewódcy
socjalistów Leona Bluma, wygłoszo-
ne w Istres w którem socjalistycz-
ny leader zupełnie szczerze i jasno
wyraził przekonanie, że okres rozej-
mu politycznego skończył się i do-
magał się rozwiązania izby w na-
dziei, że nowe wybory odbyłyby się
w korzystniejszych dla partji socja-
listycznej warunkach. W analogicz-
ny sposób, zaznacza pismo, rozu=
mują przewódcy ugrupowań skraj-
nie prawicowych, którzy również u- TOKIO. (Pat). Przeszło 100000
osób ucierpiało wskutek powodzi.

';która nawiedzi!a południową Koreę.
„ Brak wiadomości o losie 1.000 osób,

BERLIN. (Pat). W: uzupełnieniu
wiadomości © olbrzymim pożarze
lasów w pobliż1 wsi Fridrichsfalde,
dowiadujemy się. że pożar ten roz-'
szerza się z szybkością 100 m. na
min. Oddziały Reichswehry Szczuci-*

ważają chwilę obecną pomyślaą dla
wzięcia rewanżu za ostatnie wybo-

 Dillingera zdołała umiknąć. Śmierć
i Dillingera została przez. departament
stanu specjalnie potwierdzona,

CHICAGO (Pat). Na wiadomość
© śmierci Dillingera zgromadziły się
przed kinemaiografem, gdzie za-
strzelono bandytę, tłumy ludności.
Samochody  kcmpletnie  zataraso-
wały ulice. Poszukiwacze pamiątek
maczali chusteczki i gazety we krwi.
„która była jeszcze widoczna pod
nim, W prosektorjum, gdzie zawie-

, złono zmarłego bandytę, stwierdzo-
no, że usiłował on przy pomocy le:
,karzy usunąć ślady blizn orąz zmie-

ry. Partja radykalna zaznaczadzien-, "ić wyślad swej twarzy. Bandyta
nik, nie odmawiająca stoczenia wal- Padł trupem, mie wypowiedziawszy
ki wyborczej, nie chce łowić ryb w, an! jednego słowa. Jego Ż towa-
mętnej wadzie. Jako partja rządo-| rzyszki zdołały umknąć taksówką.
wa i radykalna zdaje sobie sprawę,| Jedna z nich jest lekko ranna. ;
że ani kraj ani ustrój na tem nic
zyskać nie mogą. Tem się tłumaczy
spokój, którego dowód daje partja
w obecnych okolicznościach i sta-
nowcza decyzja partji do odwołania
się do arbitrażu premjera Doumer-
gue'a.

WIELKA POWÓDŹ W KOREI.
które schroniły się przed powodzią
w okolicach położonych wyżej, 400
domów woda zniosłą zupełnie a set-
ki zalanych jest wodą,

POŻARY LASÓW W NIEMCZECH,
na i okolicy są zmobilizowane do
akcji ratunkowej, również oddziały
S. $., obozy dobrowolnej służby pra-
cy oraz cała ludność miejscowa, Po-
żar objął dotychczas szerokim pas-
mem obszar długości 7 km.

Smiercionośne promienie.
c PARYŻ. (Patj. „Depeche de
Toulonse' zamieszczą wiadomość o
dokonanym przez znanego fizyka
Tesla odkryciu promieni, mogących
unicestwić eskadrę samolotów w od-|

PARYŻ. (Pat). W Boulogne sur
mer odbyła się ciekawa demonstra-
cja wynalezioneśo przez Guillaume
aparatu  umiemożliwiającego zato-'
nięcie statku. (Wynalazca.demon-
strował swój wynalazek, zamykając
się ze swym aparatem na statku,|

minutach statek który znajdował się
8 m. pod powierzchnią wynurzył się
na powierzchnię. Statek był badany
przed i po zatonięciu przez fachow-

roczny termin: spłaty, najdłuższy ter-
min spłaty nie może przekraczać
3-ch lat. Przewidziany jest on dla
zaliczek w wysokości, przekracza-

 

  jącej 3-ch miesięczną pensję.

ległości 200 mil Dziennik zaznacza,
że Tesla przedstawi wkrótce swój
wynalazek konierencji rozbrojenio-
wej. 8

STATKI NIE BĘDĄTONĄĆ.
ców. Budowa tego aparatu jest opar-
ta na prawie Archimedesa. Ciężąr
jego waha się rależnie od tonnażu

aginięcie słysnego dyrygenta.
FILADELFJA, Pat. — Na skutek

wiadomości, która pojawiła się w
prasie, że słynny dyrygent Leopold
Stokowski, zarabiający _ rocznie
ogromne sumy, zniknął z widowni,
okazuje się, że wskutek pojawienia
się tej wiadomości zaczęły do Sto-
kowskiego napływać liczne llsty z
wymuszaniem większych sum pie-
niężnych, grożąc w razie niewyko-
nania tego polecenia w liście por-
waniem jego dzieci. Około jego re-
zydencji w Filadelfji kręcić się za-
częły podejrzane indywidua. Wkrót-
ce potem stało się wiadome, że
Stokowski, razem z żoną wyjechał.
Najlepsi przyjaciele nie znają obec-
nego miejsca ich pobytu. Służba
oświedcza, że państwo wyjechali
i że Stokowski kilkakrotnie wspo-
= iż musi uciec przed złoczyń-
cami.

Płonący pociąg.
Ludność, zamieszkała wzdłuż

toru Miechów — Wolbrom, była
świadkiem niezwykłego widowiska,

Od strony Miechowa ukazał się
pędzący pociąg towarowy, któreżo
część stała w płomieniach. Widok
płonącego pociągu w pełnym biegu
przedstawiał groźny, lecz zarazem
piękny widok. Pożar spostrzegła
również obsługa oraz maszynista,
iktóry pełną parą zdążał do najbliż- 

statku. Aparat użytydo demonstra-' szej stacji, gdzie rzucono się na ra-
cji ważył 25 kg. Dla uniemożliwienia  tunek i ogień zdołano ugasić.
zatonięcia statku transatlantyckiego _ Jak stwierdzono, pastwą ognia
byłby potrzebny aparat wagi 10 padły wagony z sianem, przyczem

| który następnie zatopono. Po kilku Si
| Požar powstał od iskry parowozu,
„mknąceżo po drugim torze, pociągu
focia

AAA EO *7i<ynarodowedo.

250 ofiar upałów.
NOWY JORK. (Pat), Liczba ofiar,

które zmarły wskutek porażenia sło-
necznego podczas upałów, wynosi
250. Setki osób znajduje się w stanie
wielkiego wyczerpania ; zmęczenia
z powodu upałow,

SLIM FLOTA WOJENAM
to najlepsza gwarancja

niepodległości.
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Zapisy wyci

W. dniu dzisiejszym redakcja na-
sza rozpoczyna zapisy czytelników
pragnących odbyć wycieczkę do
(Warszawy, Gydni i na Hel. Bajecz-
mie niska cena wycieczki — 20 zło-
tych — jest dostępna dla każdego.
Jeśli zważyć, że normalny bilet III
Iklasy na pociąś pośpieszny koszto-

cemi morskim z Gdyni na Hel i zpo-
wrotem oraz dwie noce w hotelu
pochłonęłyby jeszcze kilkanaście
złotych, to zrozumiemy, dlacześo tak
liczne zastępy czytelników z wdzię-
cznością przyjęły naszą inicjatywę
i tłumnie garną się na wycieczkę
Takiej okazji rie można pominąć.

cieczki są następujące:
11. VIII. — Odjazd pociągiem

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Chmurno z przelotnemi deszcza-

mi i skłonnością do burz. Nieco
chłodniej. Słabe wiatry zmienne,
naogół jednak z kierunków zachod-
nich.

LYŻURY APTEK:
$ w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. August>wskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 jtelef 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
$o — ui. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$£0 — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
ie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

{ Z MIASTA.

|| Komitet pomocy ofiarom
Dowodzi. W dniu 24 b. m., we
wtorek, o godz. 19ej, w wielkiej
sali urzędu wojewódzkiego odbędzie
się zebranie organizacyjne woje-

wódzkiego komitetu pomocy ofia-

rom powodzi na Podkarpaciu. Po-

dobne komitety powstaną na tere-
nie powiatów.
— Pomoc ofiarom powodzi.

Członkowie zarządu podokręgu Zwią-
zku Rezerwistów na posiedzeniu 23

b. m. postanowili opodatkować się
na rzecz powodzian. Równocześnie
uchwalone wydać odezwę do wszyst-
kich kół związku rezerwistów, znaj-
dujących się na terenie woj. wileń-
skiego, z wezwaniem do składania
ofiar na rzecz powodzian.
—Skarbowcy wileńscy na rzecz

powodzian. Zarząd Koła Wileńskie-
go Stow. Urzędników skarbowych
Rz, P. na posiedzeniu w dniu wczo-
rajszym postancwił ze swych szczu-
płych funruszów wyasygnować 25
(dwadzieścia pięć) złotych na rzecz
powodzian, wpłacając tę kwotę w
tymże dniu za pośrednictwem P.K.O.
konto Nr. 2.206 Ogólnego Komite-
tu Pomocy ofiarom powodzi.

Jednocześni: Zarząd zwołuje
nadzwyczajne walne zebranie człon-
ków Stowarzyszenia, celem powzię-
cia uchwały 0 samoopodatkowaniu
się na rzecz ofiżr powodzi.
— Autobusy na Porubanek.

W związku 'z przylotem braci Ada-
mowiczów do Wilna w dniu 25 lipca
r. b. będą kursowały autobusy na
lotnisko do Porubanku od Ratusza
poczynając od godz. 16.

Cena za przejazd będzie wyno-
siła gr. 50.
į SPRAWY MIEJSKIE

Budżet miejski wyjdzie
wkrótce z druku. Referat. pudże-
towy zarządu miejskiego przygoto-
wuje do druku budżet miasta na
rok 1934—35. Jak wiadomo budżety
miejskie nie były w ostatnich la-
tach drukowane. Ostatni drukowany
egzemplarz ukazał się za rok bud-
žetowy 1929—30. Od tego czasu
budżety ukazywały się wyłącznie
w litografji w ograniczonej ilości
egzemplarzy. Nowodrukowany bud-
žet obejmie prócz materjałów na
rok 1934—35 daty porównawcze
z wykonań budżetowych za wszyst-
kie lata międzyczasu, będzie przeto
stanowił doskonały materjał infor-

| JAN OBST.

| Jakkolwiek impuls do napisania
rel kilku uwag dały mi bezpośred-
mio wypadki. które ostatnio rozegra-
ły się w Niemczech, nie o nich spe-
/cjalnie pragnę ta mówić, (jest ten te-
'mat dostatecznie bodaj przez prasę
wycze"pany).
potraktować sprawę bardziej ogól-
nie, zasadniczo, oświetlić ją z per-
spektywy czasu, jako że wszystko,
'co przeżywamy

„blisko obchodzi jest przecie tylko
ogniwem łańcucha, ciągnącego się
przez niezliczone wieki, jest ponie-
kąd plonem wczorajszych i przed-
wiecznych posiewów, a zarazem za-
rodkiem nieznanego nam, groźnego
może jutra,

Opinia całego, kulturalnego świa-

 
ta, z wyjątkien: oczywiście prasy| zabójstwo wielkiego Juljusza przez
hitlerowskiej napiętnowała czyny
popełnione w Niemczech przez zbi-
rów hitlerowskich, jako pospolite
zabójstwo, jakcże nie można tego
przecie nazwać „wymiarem spra-
wiedliwości”*,

Zabójstwa polityczne wprawdzie

wałby 95 złotych, a przejazd parow' ,

Główne zarysy planu naszej wy-,

 

Natomiast chciałbym

r-=mAa

KRONIKA.
eczkowiczów

na pociąg morski dziennikarzy.

nadzwyczajnym do Warszawy.
12. МШ. — Zwiedzanie War-

szawy.
13., 14, 15. МШ. — Pobyt w

Gdyni. Plaża i kąpiele morskie.
Wycieczka parowcem na półwysep
Hel, ewentualnie do Gdańska (na
specjalne życzenie),

16. VIII. — Powrót do Wilna.
Zapisy przyjmuje administracja

naszego pisma w ciągu całego dnia,
od godz. 9 rano do 7 wieczorem.
Zapisy można uskuteczniać również
"w administracjach wszystkich gazet
wileńskich (prócz pięciogroszowych)
i w oddziałach wileńskich prasy

| zamiejscowej.
Grupy, składające się z 11 osób,

„płacą tylko zą 10 osób; jedenasta
uczestniczy w wycieczce bezpłatnie.

macyjny dla wszystkich nowych
radnych miejskich. Całością prac
redakcyjnych kieruje kierownik wy-
działu budżetowego w Magistracie,
p. Teodor Nagurski.
— Ureguiowanie ul. Sapieżyń-

skiej. W najbliższych dniach Magi-
strat przystąpi do przebrukowania
i ułożenia nowych chodników na
ul. Sapieżyńskiej. Jednocześnie na
ul. tej przeprowadzone zostanie wy
równanie terenu, gdyz podczas opa-
dów woda spływając z okolicznych
wzgórz zalewa teren szpitala woj»
skowego.

SPRAWY SANITARNE.
— Nowy cennik apteczny. Zgo-

dnie z rozporządzeniem władz cen-
tralnych apteki wileńskie zaopatrzy-
ły się w nowe cenniki na medyka-
menty. Ceny opracowane zostały
w Ministerstwie Opieki Społecznej
i już obowiązują. Różnica między
ceną |lekarstw starą a nową jest
nieznaczna.
— Popyt na zioła iekarskie.

Ostatnio nieliczni plantatorzy ziół
lekarskich w Wilnie mieli okazję
wyzbycia się swych plonów, gdyż
spteki wileńskie wykazały większe
niż w innych latach zainteresowanie
temi ziołami i nabywali je w dowol-
nych ilościach. Niezależnie od tego
z szeregu miejscowości nawet dalej
od Wilna położonych zakupiono
z Zakładu Farmakognozji Ч. 5. В.
i od osób prywatnych nasienia ro-
ślin lekarskich w celu założonia
plantacyj dochodowych.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— «ontrola stanu majątko-

wego osób zwolnionych od opłat.
Urzędy Skarbowe podjęły kontrolę
stanu majątkowego osób, które wy-
stępując przed starostwami, - urzę=
dami wojewódzkiemi i t. p. zwol-
nione zostały od ponoszenia opłat
stemplowych za podania i doku:
menty z powodu niezamožnošci.
W wypadku stwierdzenia, iż zwol-
nienia te nastąpiły niesłusznie. Urzę-
dy Skarbowe zwracać się będą do
władz administracyjnych o wymie-
rzenie opłat uchylającym się od
stempla.
— Jakie Imprezy widowisko-

we wymagają zezwoleń. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych określiło
kategorię imprez widowiskowych o
charakterze ludowym wymagających
zezwolenia władz administracyjnych.
Bez zezwoleń starostw nie mogą
być urządzane: karuzele i huśtawki,
panoramy, panoptika, siłomierze i
aparaty zręczności, oraz lunetyite-
leskopy do oglądania ciał niebies-
kich.

SPRAWY SZKOLNE.
— Troska o nowe lokale

szkolne. W związku ze znacznym
przyrostem dzieci w wieku szkol-
nym władze szkolne przystąpiły do
zmiany |lokalów szkół, do których
w roku 1934—35 dojdzie najwięcej
dzieci. Dotychczas wybrano i przy-
stąpiono do przystosowania na po-
trzeby szkół powszechnych 3 lokale: 

1)

stare są, jak wszelki ustrój społecz-
ny. Zdarzać się one musiały już za
najwcześniejszych czasów, niejeden

' wódz plemienia koczowniczego padł
niezawodnie z »ęki ambitnego ry-
wala.

Dzieje Egiptu, Babilonu, Asyrii
podają nam szereg wielkich zabójstw
politycznych, że wspomnę tak po-
wszechnie ze starego testamentu

co nas często tak znane zabójstwo króla Belzacara,'
„przez jego sług:, poprzedzone onym
| tajemniczym, płomiennym napisem
ina šcianie: „mane, tekel, fares“.

W, klasycznej Grecji były zabój-
stwa polityczne objawem bardzo
pospolitym, zwłaszcza pod rządami
tyranów. W Rzymie powtarzają się
coraz częściej za cezarów, przyczem

sprzysiężonych, z Brutusem na cze-
le, może być nazwane klasycznym
przykładem mordu politycznego.

Zabójstwa tego rodzaju ciągną
się da'ej krwawem pasmem po przez
wieki średnie, stają się w miarę

 

DZIENNIK MILENSKI

Czy Sowiety wezmą udział w I Targach
Futrzanych?

Niedawno obiegła prasę wileń-
ską wiadomość że ze Stołpców do
Wilna przybył już pierwszy trans-
port futer sowieckich, przeznaczo-
nych na I Targi Futrzane. Wšlad za
tym transportem miał przybyć
wkrótce drugi.

Jak zdołaliśmy sprawdzić, wia-
domosci te nie odpowiadają praw-
dzie, Nie przybył dotychczas żaden
transport futer sowieckich i wogóle
wątpliwe jest, czy kiedykolwiek
przybędzie. Wprawdzie sowieckie

! przedstawicielstwo handlowe wystą-
piło z wnioskiem wzięcia udziału
w. targach wileńskich, jednakże po
lityka Moskwy jest inna. Z pewnych
względów handiowych na zagranicę
władze centralne sowieckie ustosun-
kowały się nieprzychylnie do wnios-
ku „torgpredstwa* w Warszawie.
'Czynione są obecnie starania o spo-'
wodowanie zmiany decyzji Moskwy,
wątpliwe jest jednak, czy „Wniesz-
torg' zmieni swe zdanie,

jeden przy ul. Wiwulskiego (b. gim-
nazjum im. Czackiego) drugi przy
ul. Mickiewicza (b. gimnazjum Bzię-
cielskiej) i trzeci przy ul, Legjono-
wej Reszta lokali zostanie wynajęta|reatr Letni gra po raz
w dniach najbliższych.

Na budowę szkół powszech-
nych, W) roku bieżącym, podobnie
jak w roku ubiegłym, będą przy
sprzedaży nowych podręczników
szkolnych naklejane nalepki T-wa
Popierania Budowy publicznych

Ika wiiczoną jesi w cenę podręcznika,
wydrukowaną mna okładce. Zeszło-
roczne nalepki barwy czarnej zosta-
ły już wycofane, a na ich miejsce
wprowadzono nowy wzór nalepek
koloru zielonego.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Reorganizacja Stowarzy-

szeń Akcji Katolickiej. Donoszą
z terenu archidiecezji wileńskiej, że
w poszczególnych katolickich sto-
warżyszeniach młodzieży męskiej
i żeńskiej (dawnych S. M. P.) oraz
w katolickich Stowarzyszeniach ko-
biet i katolickich stowarzyszeniach
mężów obecnie wre ożywiona praca
reorganizacyjaa nad przystosowa-
niem stowarzyszeń do nowouchwa-
lonego statutu.
W tych dniach Archidiecezjalny

lastytut Akcji Katolickiej przystąpił
do rozsyłania wszystkim  organiza-
cjom, wchodzącym w skład Akcji

j Katolickiej, nowych statutów, uchwa-
lonych na ostatnich zjazdach dele-
gowanych.
— Dyrektor Akcji Katolickiej,

ks. Franciszek Kafarski, wyjechał
na miesięczny urlop.
— Zebranie cukierników. One-

nej 1 odbyło się walne zebranie
członków Chrześc. Zw. Zaw. Cukier-
ników. Obradom przewodniczył pre-
zes związku p. Adam Waszkiewicz.
Na wstępie omawiano szereg spraw
zawodowych, jednakże nie powzięto
w żadnej definitywnych uchwał, a
załatwienie ich przekazano zarzą-
dowi. Po omówieniu jeszcze sprawy
podpisanej z pracodawcami umowy
zbiorowej, przystąpiono do wyboru
nowego zarządu. Zebrani jednogłoś-
nie uchwalili prosić dotychczasowy
zarząd o pełnienie nadal swych
funkcyj. Dotychczasowy zarząd po
został na rok przyszły.
— cznego. T-wo

Przyjaciół ogrodu zoologicznego w
Wilnie (ul. M, Pohulanka 1) nabyło
parę małp z gaiunku „Rezus“ oraz
2 czaple,

kaka
KRONIKA POLICYJNA.

— Ponowna vcieczka zuchwałego
kryminalisty. W nocy z dn. 22 na
23 bm. zbiegli « aresztu policyjnego
w Wilnie, po uprzedniem przepiło-
waniu krat w oknie, Filipowicz Jan,
lat 31 i Bańkowski Antoni, lat 25.
Policja  zarządziła poszukiwania,
Dnia poprzedriego Filipowicz.Jan
zatrzymany został przez policję po
ucieczce z więzienia z Lidy po do-
konaniu podkopu.

— Kradzież zegara. Wagnerowej Lucji,

zam. w hotelu Ita!ja, skradziono z niezam-

kniętego mieszkania zegar szafkowy, war-
tości 500 zł.

— Kradzież przy ul. Sawicz. Nieznani
sprawcy skradli z mieszkania Fiszerowej

Sory (Sawicz 8) garderobę i bieliznę war-

tości 1000 zł. 
udziału w polityce,

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyūskim, |liżiś 'o godz. £,30 wiecz.

trzeci doskonałą.

| arcywesołą i obfitującą w przezabawne sy-

„szkół powszechnych. Opłata znacz-'

tuacje ! niefrasobliwy humor farsę Franka

Arnolda „Zgorszerie publiczne', która jest

gorąco oklaskiwana przez publiczność wi-

leńską. W rolach głównych: N. Wilińska i

J. Was'lewski,

— Zespoły Teatru Miejskiego samo-

rzutnie opodatkowały się 2 proc. gaży

sierpniowej na rzecz powodzian oraz zor-

ł ganizowały między sobą zbiórkę odzieży i

t bielizny. Dyrekcja Teatru prócz tego zao-
į
i
i

gdaj w iokalu przy ul. Metropolital- |-

 

fiaruje dochód &
przedstawień, po porozumieniu

tem Wojewódzkim.

jednego z najbliższych

z Komite-

— leatr muzyczny „Lutnia', Dziś uj-

rzymy barwną i eiektowną operelkę J GH

berta „Katia - tavcerka', Piękne melodje,

które splatają się z interesującą treścią,

urozmaiconą tańcami i ewolucjami, nadają

utworowi temu przedziwnego uroku. W roli

tytułowej wystąpi: — ргипайоппа teatrów

warszawskich, Janina Kulczycka. Rolę
Wielkiego Księcia odtwarza R. Peter. Poza-

tem w rolach główniejszych biorą udział

Łasowska, Domosławski, Szczawiński, Wyr-

wicz - Wichrowsk. W akcie I-ym efektow-

ny taniec rosyjski układu baletmistrza J.

Ciesielskiego. Nowe dekoracje i kostjumy
dopełniają artystycznej całości.

— Bracia Adamowicze w „Lutni”*, Na

jutrzejszem przedstawieniu w teatrze

„Lutnia' będą obecni bohaterzy - lotnicy

bracia Adamowicze. Czysty zysk z jutrzej-

szego przedstawieria kierownictwo Teatru

przeznacza na zakupienie samolotu braci

Adamowiczów. Cery miejsc normalne.

 

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 24 lipca.

6,30: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka
Dzien. por. Chwilka pań domu. Rozmaito:
ści. 11.57: Czas. Hejnał. Kom. met, Prze-
ląd prasy. 12.10; Muzyka lekka z Ciecho-
cinka, Dzien. poł. 13.05' Audycja dla dzie-
ci 13.20: Słynni śpiewacy na płytach, Z
rynku pracy. Wiadomości eksportowe. Gieł-
da rolnicza. 16,00: Lekkie utwory na dwa
fortepjany. 16.20: Koncert. Skrzynka P.K.O
17.15: Koncert z Ciechocinka, 18.00: „O
konserwacji budynków mieszkalnych” —
toś. 18.15' Koncert kameralny. 18,45: Słu-
«chowisko dla dzieci, 19.15: Muzyka łatwa
(płyty). Wiad. sport. Wil. komun, sport.
Myśli wybrane. Codz. odc. powieśc. 20.12:
Operetka. Dzien. wiecz. Recyt. poezji
22.15: „Piętnaście minut w głębinach jezior
i rzek”, 22,30: Muzyka taneczna. Kom.

met. ‘

Środa, dnia 25 lipca.

6,30: Pieśń. Muzyka, Gimnastyka.
Dzien. por. Chwilka pań domu. 7,30: „Wi-
tamy Adamowiczów* — pog. 1i.57: Czas
Hejnał. Kom. met. Przegląd prasy. 12,10:
Muzyka hiszpańska (płyty). Dzien. poł
13.05; Koncert. Wiad. eksp. Giełda roln
16.00; Mikrorewja. 16.40: Muzyka z płyt.
17,00: Audycja dla dzieci. 17.15: Recital
Sylwestra Czosnowskiego. 17.35: „Powita-
nie Braci Adamowiczów”* —rep. z lotniska
ma Porubanku, 18,00: „Książka i wiedza”.
pog. 18.15: Słynni piosenkarze francuscy
ma płytach. 18,45: „O kulturze dnia po-
„wszedniego” — pog. 19.15: Dwadzieścia mi-
mut klawesynu (płyty). Rec. śpiew. Wiad.
sport. Wil. kom. sport. Myśli wybrane.
20,02: Feljeton aktualny. 20.12: Muzyka
lekka. Dzien. wiecz. 21.00: Hrąbka i cap-
stzyk z Gdyni. Codz, odc. pow. 21.12:
Pieśni. 21,30: Rec, fort. 22,10: Kwadrans
literacki. 22,05: ,Wizyta mikrofonu u pp
Bigdulskich”*, 2250: Muzyka taneczna
„płyty). 22.00: Kom. met.  23.05:—23,30:
„Specjalna audycja dla uczestników polskiej
wyprawy polarnej na Spitzberg.

w miarę obo- absolue, teiaperć раг Vas-

WYPADKI.
Daszyńska Brenisława, lat 25 (Lwow-

| ska 69), usiłowała popełnić samobójstwo

| przez wypicie denaturatu. Pogotowie Ra-
* tunkowe odwiozło Daszyńską do szpitala

Św. Jakóba. Przyczyną tarśnięcia się na

' życie było porzucenie jej przez kochanka.

 

PES

Strajk robotników wodociągowa -
kanalizacyjnych.

|. Pomimo pewnego odprężenia w
strajku, o czem zreszłą już pisa-

„liśmy, sytuacja nie uległa większe;

| zmianie. Robotnicy w dalszym ciążu

| nie podejmują pracy, chocież teren
| sobót opuścili już przed dwoma
dniami.

Wzzoraj zrana w Inspektoracie
Pracy 62 Obwodu odbyła się z
udziałem wiceprezydenta Jensza i
inż. Szaciłły z jednej strony, a przed-
,stawicieli komisji strajkowej z dru-
, śiej, konferencja porozumiewawcza,
, zwołana przez Inspektorat Pracy.

Dłuższe narady nie dały pozy-
„ tywnego rezultatu.

Wieczorem c godz. 6 rozpoczęły
i się ponowne obrady.

 

na Dalekim
|  Medjolański dziennik „Corriere
dellą Sera“ wysłał na Daleki

, Wschód nadzwyczajnego korespon-
| denta, C. Tomaselliego, aby na miej-
| scu przekonał się o wzajemnych sto-
| sunkach pomięczy Japonją a Rosją
' sowiecką w perspektywie możliwo-
"ści zaiarżu zbrojnego.

, Pierwsza korespondencja  To-
maselliego, zatytutowana,Kiedy roz
pętana zostanie wojna na Dalekim

'Wschodzie?' ilustruje panującą o-
" becnie sytuację.

Paragrał drugi protokoiu giosi,

że Japonja i Mandžuko tworzą je-

dnolity blok we wszystkich spra-

wach aotyczących obrony i narodo-
wego bezpieczeństwa—pisze dzien-

nikarz wioski, — lo znaczy, że gra-
nica rosyjsko-mandżurska stała się
w rzeczywistości granicą rosyjsko-
japońską, Japonja  uskuteczniła
dawne swe marzenia: przeniosła
swe granice aż nad Amur. Pozosta-
je jey tylki wyprzeć kKosję z Przy-

morza i Sachalimu, aby Może Japon-
skie przestaio vyć japońskiem mo-
rzem tylko z nazwy.

Obecnie sytuacja przedstawia się

następująco: półwysep Szantung
znajduje się poc: absolutną kontrolą

Japonju; Kuaniing, Dajren i Рог!-
„Arthur są przedsionkami Mandžurji,
Korea japońską kolonją; Sachalin
jest krajem japońskim od 50 równo-
leżnika; do Morza Japońskiego moż-
na się dostać albo od północy wąz-
Ikim kanałem pomiędzy Hokkeido i
Sachalinem, albo od południa kana-
łem Koreańskim. Oba te kanały są
w rękach japońskich, W takich wa-
runikach Kosji sowieckiej pozostaje
tylko alternatywa: albo odważy się
rozpętać wojnę, albo wyrzeknie się
swego panowania na Dalekim Wscho
dzie, £ oddaniem kolei wschodnio-
chińskiej Mandżurji okręż nadmorski
pozostaje jakoby na jednej nodze;
dalszemu postępowaniu Japonji za-
pobiec może tylko wojna.

Japończycy to naród tragiczny.
Jeszcze przed ośmdziesięciu laty
żyli zupełnie nrymitywnie i bronili
się tylko łukiem i strzałą, Obecnie
posiadają wszystko, czego sobie tyl-
ko życzą. Japonja przeżywa dyna-
miczny okres swej egzystencji. Jed-

| mak i Rosja nie jest tem, czem była
‚ м 1904 roku. Pod znakiem sierpa i
|młota uprawia taką samą politykę,
| jaką uprawiała Rosja pod znakiem
dwugłoweżo orła, Wypadkom nale-
ży patrzeć wprost w oczy: losy świa-
ta ważyć się będą nie w Europie,
ale na wschodzie.

 

 

 

Jakkolwiek wyżej już zaznaczy-

Konferencja przeciągnęła się do
późna wieczorem i z tego powodu
odłożono ją na dziś rano.

Należy zaznaczyć, że panują ten-
dencje do jaknajszybszej likwidacji
zatargu. Robotnicy odstąpili od żą-
„dania zmiany systemu pracy, nato-
miast magistrat zagwarantował mi-
nimuni wynagrodzenia akordowego.
Najniższą stawkę dzienną robotnika
kanalizacyjnego ustalono na 3 złote,

chociażby nawet sumy tej akordowo

nie wypracował. Za dnie strajku i
przerwy w robotach magistrat pła-
cić nie będzie. Są to w ogólnych
zarysach wytyczne mającego nastą:

pić porozumienia.

„Kiedy rozpętana zostanie wojna
Wschodzie",

Liczebność sowieckiej armji na

| Dalekim Wschcdzie obliczana jest

różnie: podaje się cytrę 400.000 lu-

dzi, innym razem znowu tylko

4UU.UUU. lomaselli jest zdania, że za
podstawę należełoby wziąć średnicę

SUU.UUU. Według jego sprawozdania
pomiędzy Bajkaiem a Władywosto-

kiem skoncentrtwano trzynaście dy-
wizyj piechoty (każda po 10.000 żoi-
nierzyj, jedna graniczna dywizja
wojsk UGrU i jedna dywizja kawa-
lerji w sowieckiej Mandżurji, Armja
generała  bliichera na Dalekim
(Wschodzie oprócz tego dysponuje

500 działami polowemi, posiada

400—500 tanków i 300—400 samo-
lotów. :

Japończycy — роКгума)а —Мап-
dżurję siecią linij kolejowych, której
gęstość pozazdrościłoby  Mandžurji
niejedno państwo europejskie. Do
roku 1936 długość linjj kolejowych
ma wynsić 10,000 kilometrów. Dzię-
ki temu w razie konieczności japoń-
ski sztab genesalny będzie wstanie
przeciwstawić armji generała  Blii-

chera armję liczącą 500.000 ludzi.
Wliskosć bazy państwowej umożli-

wia dowództwu japońskiemu  trzy-

manie tej armji w kraju. W, każdej
chwili, jak tylko znajdzie się powód

do wojny, wojska mogą być wysa-
dzone na kontynencie azjatyckim.

Wyniki wojny  rosyjsko-japoń
skiej zdają się być dla Tomaselliego
wątpliwe. Według jego słów warun-
ki wojny nad Amurem są tak trudne,
że porównać się dają tylko z jednym
odcinkiem w Europie: włosko-
austrjackim frontem podczas wojny
światowej. Amur zamarza od listo-
pada do kwietnia i tylko kilka ty-
godni w jesieni jest w normalnym
stanie. Temiperatura powietrza ob-
„miża się na 40—50 stopni poniżej ze-
ra, a taką temperaturę wytrzymać
mogą Rosjanie snadniej, niż Japoń-
czycy.

Przyszła jesień, zdaniem —То-
maselliego, będzie najkrytyczniej-
szą w historji stosunków  japońsko-
rosyjskich.

C. P.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki gplakaty, bilety wizytowa

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

 
łecznej organizacji, bez tej zasady

strzenia się walki klasowej, coraz sassinat'. Toć podczas rewolu- liśmy, że zabójstwa polityczne zda- ludzkość przenueniłaby się w stado
częstsze pod koniec XIX i na po-|cji 1905—1906 r. istniały na uniwer-. rzały się we wszystkich społeczeń-|pożerających się nawzajem  bestyj,
= XX wieku. Śmiało rzec sytecie petersburskim (oczywiście wstacn, przecie najczęstrze bywały! a nawet orze! jeszcze, bo i śród

można, że na przestrzeni ostatnich|nie z ramienia władz uniwersytec-|w państwach rządzonych samowład-| zwierząt panuje instynkt pewnej
50—60 lat nie bylo prawie roku, w
którym bądź jakiś panujący, bądź
minister lub inny, wybitny działacz
polityczny nie padł ofiarą zamachu
skrytobójczego, nie mówiąc już o

| chybionych próbach takich zama-
chów, które trudno nawet policzyć.
Niema kraju i państwa, które nie po
siadałoby pod tym względem swej
krwawej kroniki. Nawet chłodny,
poprawny Albion, klasyczny kraj
parlamentaryzmu i rządnej swobody,
nie zdołał całkowicie ustrzec się od
podobnych wypadków, które zre-
sztą, przyznać to trzeba, były tu bar
dzo rzadkie. Daleko częściej zdarza-
ją się we Franci, gdzie kilku prezy-
dentów padło z rąk zamachowców,
mie mówiąc już o ministrach, przy-
wódcach partyjnych i t. p, Pod go-
rącem niebem Italji i Hiszpanji są
podobne wypadki na porządku dzien
|nym, atoli ojczyzną spiskowców i
zamachowców była
Rosja carska, o której pewien dow-
cipny Francuz powiedział: „la

 

kich) całkiem jawne kursa fabryka-
‘ей bomb i organizacji zamachów. tyranów,
Ściślej mówiąc, były dwa kursa: je-
den dla dorosłych, drugi dla mało-
letnich, chłopców i dziewcząt.Auto-'
rowi niniejszego artykułu udało się
raz, (nie bez wielkich zachodów)
przedostać się na taką lekcję i wy-
słuchać „łachowego”* wykładu 14
ietniej dziewczynki o  fabrykacji
nitrogliceryny i przygotowywaniu
najprymitywniejszych bomb, z pu-
dełka od konserwów, starych, za-
*rdzewiałych gwoździ i odłamków że-
laza etc. Przysłuchiwało się temu
„budującemu' wykładowi parę set
wyrostków i
fachowiec” nie potrafię osądzić, czy
według takiej recepty sporządzona
bomba, w praktyce okazałaby się
skuteczną, jako że wszystko to w
gruncie było przecie tylko dzieci-
nąda, ale jakże charakterystyczną.

niewątpliwie nietylko dla onej epoki, ale dla
społeczeństwa, wychowanego w cią-|
gu wieków pod knutem, w atmosfe-

podlotków. Jako „nie- :

nie, przez monarchów absolutnych,
dyktatorów oraz ich na-

„miestników. Były one najostrzejszą
formą reakcji przeciwko przemocy,
uciskowi, krzywdzie, przyczem о-

' czywiście bardzo często owe „krzyw
dy' bywały tylo urojone, lub cał-
jkiem osobiste, jako też za parawa-
nem „dobra publicznego”, „obrony

| praw ludu kryły się często bardzo
| pospolite ambicje osobiste lub zgoła
|instynkty zbrodnicze zdeżenerowa-
|nych jednostek To też z całym na-
| ciskiem praśnę podkreślić, że nigdy,
|w żadnym wysadku nie mógłbym
| wystąpić z pochwałą podobnego czy-
nu, a nawet dia jego obrony nie
znalazibym žadr.ego argumentu, nie

| wyłączając tych wypadków gdyby
| chodziło o zgładzenie znienawidzo-
| nego powszechnie tyrana przez jed-
j nostkę bezwzględnie ideową i ofiar-
ną.

| Zasada, wypowiedziana w tytule
niniejszego artykułu: „nie zabijaj!”
jest kamieniem węgielnym wszelkie-

uspołecznienia szerokich mas, ich Russie estune monarchi e rze rabstwa moralnegoi fizycznego. go współżycią ludzkiego, każdej spo-

 

solidarności, Jednocześnie stwier:
dzić należy, że wszelkie przewroty,
dokonane drogą gwałtu i zabójstwa.
nawet w wypadkach, gdy się udały
w ostatecznej konsekwencji zawsze
mściły się niety:ko na samym spraw-
cy zamachu i jego majbliższych po-
mocnikach, ale na całem społeczeń-
stwie, które zwykle popadało w
$orszą jeszcze zależność, sroższy
znosiło ucisk. Błędnem z gruntu jest
także mniemanie, jakoby czyn skry-
tobójczy był w pewnych wypadkaca
|jedynym środkiem obrony uciemię-
żonych. Największy przewrót, jaki
znają dzieją ludzkości, podjęty w
obronie praw maluczkich, słabych i
uciśnionych, dokonany został nie
drogą gwałtu «le miłości i ofiary i
|na tem właśnie opiera się jego zwy-
cięstwo i wieczna trwałość, Mówi-
my oczywiście o tryumfie chrześci-
jaństwa,

(c. 4. n.)  
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Z KRAJU.
Nabożeństwo dia chorych w Żupr..nach.
Wydział porałjalny Caritas w Chorych zapisało się około 30-tu,

Żupranach, pow. oszmiańskiego, na lecz w sam dzień uroczystości, nad-

"czele z ks, dziekanem P. Piekarskim' spodziewanie drugich 30-tu jeszcze

dn. 14 lipca b. 1. urządził pierwszy! się doiączyło, którzy także zostali

raz nabożeństwc jednodniowe dla| przyjęci ; zaproszeni ma śniadanie,

chorych. Od samego rana w sobotę| pomimo że Komitet nie byi przygo-

w dzień Matki Bożej Bolesnej napły-|towany na taką liczbę.
wała ludność cikoliczna z chorymi. Po śniadaniu na wezwanie dzwo-

Pogoda była prześliczne jakby naj nu kościelnego drugi raz chorzy zo-

pociechę dla iej przepięknej uro-| stali przyniesieni do kościoła na

czystości. Spotykano chorych i cier-| adorację i nieszpory. Najpiękniejsze

piących przy bramach kościelnych i|i najrzewniejsze byty chwile wkia-

niesiono chorych na noszach na| dania rąk przez kapłanów na głowy
cmentarz kościelny, gdzie ks. dzie-| chorych, procesja z Najświętszym
kan ;księża czekali, by spowiadać| Sakramentem i  błogosiawieństwo
chorych, po wyspowiadaniu wnoszo-| chorych każdego zosobna monstran-
no i prowadzono chorych do kościo-| cją
ła, pięknie na ten dzień przybrane-
go. Nabożeństwo rozpoczęto się bar-
dzo uroczyście z wystawieniem Naj-
święwzego Sakramentu i przemówie
niem serdecznem do chorych. Cho-
rzy płakali i cieszyli się, że dostąpili
tej wielkiej łask. miłosierdzia od Bo-
$а !1 ludzi dobrej woli, gdyż było
wielu chorych, którzy oddawna już
kościoła nie widzieli.

Po Mszy św. chorzy mieli wspól-
me śniadanie przy kościele na świe-
żem powietrzu, urządzone staraniem
Tow. Miłos. „Caritas”, Miła to była
wspólna uczta wśród chorych, star-
ców i cierpiących. Nawet ciekawe zes Akcji Kat. p. Ludwik Odachow-

żydówki z miasteczka Żupran przy-| ski,
szły i podziwiaży tem chrześcijański | Przeżyliśmy wszyscy zdrowi i cho-
przykład miłości względem chorych,| rzy piękną i niezapomnianą na całe
biednych i nieszczęśliwych, który| życie chwile radości z uczynionego
mam: nakazuje spełniać nasz Kościół|miłosiedzia w swojej paratfji,
św. kat, Helena Czapliūska.

Ks. dziekan z dniem chorych
złączyi uroczystość jubileuszową.

Chorzy dostąpii: odpustu jubileuszo-
wego 1 zostali zapisani do „Apostol-
stwa Chorych”.

Na zakończenie ks. dziekan roz-
dawał chorym wino, oliwę i listy do
chorych. Dziewczynki, które sypały
kwiatki Chrystusowi Panu podczas
piocesji, rozdawały chorym wiązan-
ki poinych kwiatów.

Przez cały czas opiekowali się
chorymi jako  sanitarjusze: dow.
Miłos. „„Caritas'”, młodzież 5. М. Р.,
felczer miejscowy p. Giedrojć, pre-

 

DZIENNIK MILENSKI

Nieszczęśliwy wypadek lotnika.
GRODNO (Pat). Na lotnisku gro-, lotniczej por. Andruszkiewicz uległ

dzieńskiem Karolin wylądował sa:| katastrofie na szosie w pobliżu
„molot pilotowany przez por. An:| Grodna przy mijaniu furmanki. Pi-
druszkiewicza z Lidy,
przejazdu z lotniska do Grodna mo-| zaś został poważnie pokaleczony.
tocyklem: 2 Dyonu artylerji przeciw-

Rozbiórka cerkwi na placu Wolności.
Grodzieński: władze wojskowe urządzeń cerkwi garnizonowej do

powziciy decyzję o przeniesieniu in- innego budynku cerkiewnego pro-
jwentarza cerkwi garnizonowej do jektowane jest przystąpienie do roz:
budynku poklasztornego (ul. Kręta,|biórki cerkiewł'i na placu Wolności
róż Klasztornej) ewentualnie na|jak wiadomo postawionej tam przez
przedmieściu do cerkwi na ul. In-| dawnych gube'natorów rosyjskich
durskiej (pl. Cerkiewny). dla celów rusyfikatorskich.
W związku z przeniesieniem M

Smiertelny finał bójki.
ustaliło, iż został on pobity naDo Ubezpieczalni Społecznej w

Jaszunach został przywieziony w polu przez Durzkiewicza Stefana 1
agonjj Godlewski Franciszek, lat 23, jego służącego mieszkańców zaśc
mieszkaniec wsi Gumwje, gm. so- Bogumuieliszki, którzy zadali mu koł-
lecznickiej, pow. wileńsko-trockiego,|kami kilka ran po głowie.
który w drodze zmarł. Dochodzenie |

Co się stanie ze skarbami: koronnami caiów.
Angielski dzie. nikarz Rali W. Barnes. nich podkładu «ewentualnej zagranicznej

w obszernej korespondencji z Moskwy kre-| pożyczki, gdyż, jak już powiedziano, nie mo

śli dzieje i stan obecny przechowywanego| gą być te przedmioty. sprzedane, Trudność

w tem mieście skarbu Romanowów, uważa-|zachodzi jednak w tem, że zagraniczni ban-

uego za najcenniejszy zbiór kosztowności w| kierzy nie okazują bynajmniej skłonności

świecie, którego wartość obliczaną bywa| do przyjęcia takiego zastawu, a zresztą

na 250 miljonów dolarów w złocie. Sama| wartość jego jest do pewnego stopnia aka-

tylko korona carycy Katarzyny li-ej osza-|demicka.
cowana jest przez rzeczoznawców па 52 Carskie kosztowności koronne,

miljony dolarów, co podobno nie jest kwo-| cowane na 250 miljonów dolarów, przed-

tą zbyt wygórowaną, wobec tego, że liczy| stawiają tę wariość tylko pod względem
ona 5,000 brylantów z olbrzymim rubinem i| historycznym. W razie bowiem przekazania

waży blisko sześć funtów. Wartość berła| ich komukolwiek z wierzycieli jako zasta- 
Stan urodzaju w Grodzieńszczyźnie. |

GRODNO (Pat). Na terenie Gro- nikły, przeciętnie zaledwie 40 proc.
dzieńszczyzny tegoroczne zbiory za-, tego, co w roku ubiegłym, Zboże
powiadają się lepiej, niż roku ze- bardziej się rozwijało w kłos, niż
szłego. Na gruntach ciężkich zbiory|słoma, przeto rok tem dla inwenta-
będą znacznie lepsze, na piasczy-| rza zapowiada się źle. Jarzyny do-
stych słabe z powodu braku desz-| bre wszędzie, lepsze zasiane wcze-
szów w okresie wiosennym. Zbiory| śniej. Zbiórka kartofli zapowiada
siana i koniczyny wyjątkowe małe
śdyż-wskutek chłodów i suszy| rowe deszcze. :
pierwszy porosi łąk był ogromnie

Wileńska lzbaRoinicza
obejmuje Zakład Doświadczainy w Hanusowszczyźnie.

NIEŚWIEŻ (Pat). W, dniu 20 lip-| szczyźnie prowadził przez szereg lat
ca r. b. odbyło się posiedzenie Ku-| samorząd powiatowy we własnym
ratorjum Zakładu Doświadczalnego| zakresie. Obecnie zarówno fermę
rolnego w Hanusowszczyźnie, pow |jak i zakład przejmuje na siebie
nieświeskim. wileńska Izba Rolnicza. W tym

Należy zaznaczyć, że fermę i Za-| celu dnia 27 lipcą r. b. odbędzie się

kład Doświadczalny w  Hanusow-| posiedzenie komisji rozrachunkowej.

Spłonęło 26 gospodarstw.
W mieszkaniu "'szunowej Tatja-' nie 26 gospodarstw. Wypadków w

my, zam. we wsi Miszuny, gm, mia- ludziach nie było. Straty wynoszą

dziolskiejj pow. postawskiego, po- 40 tysięcy złotych. Pożar, powstał

wstał pożar, który strawił doszczęt- wskutek wadliwej budowy komina.

(INO-REOJA
«COLOSSEUM»

Ш

Ceny od 25 gr. — Dziś. Porywająca treść, dowe!
w nejlepszej komedji francuskiej reall- « M I

zacji króla reżyserów JOE MAY'A
NA SCENIE: Wesoła farsa muzyczna ze śpiewem i
Udział biorą: P. P. Grzybowska,

ponad Oceanem At

8ZiS  Płomieane, żywiołowe,

sa DOLORES DEL RiOса
w neįnowszym arcyfilmie miłosnym

się dobrze, o ile będzie ciepło i mia:

' lipca 1%14-go roku wywieziono z Zimowego

koronacyjnego ze łynnym  196-karatowym| wy, a niczapłaceniu przez Sowiety przypa-
'„Orlowem“ podają na30 miljonów dolarów; dającej raty amortyzacyjnej, musiałyby

a bajeczną jest również wartość carskich| pójść na sprzedaż. A wtedy ich wartość

pereł o ogólnej wadze 7.000 karatów. skarbowa spaśćby musiała w sposób wprost

Skarby te poczęto gromadzić jako tak| nieobliczalny. Na targu nie płaconoby bo-

zwane „koronne” już od połowy XVIII-go|wiem za ich historyczność, lecz tylko bra-

wieku, przechowując je w pancernych ka-| roby w rachubę wartość materjalną, ta zaś

sach sali diamentowej Pałacu Zimowego w| zależy już od najrozmaitszych czynników.

Petersburgu. Ki Jeżeli można wierzyć urzędowemu ze-

stawieniu sowieckiemu, idzie ogółem 0

25,000 karatów szlifowanych i nieszlifowa-

nych djamentów, 1.000 karat6ėw szmarag-

dów, 1.700 karatów szatirów i 7.000 karatów

pereł, Skarb carski zawičta także pewną

ilość olbrzymich rubinów, ale te — nawet

historycznie biorąc — są mniejszej warto-

ści wobec powszechnego przeświadczenia,

iż przynoszą one przekleństwo, Za rzecz

najcenaiejszą uważany jest oczywiście 196-

karatowy brylant „Orłow*, zdobiący berło
carskie, ważący pierwotnie 300 karatów,

ale pomniejszony wskutek powtórnego szli-

fowania, Nie brak w tym skarbie także ka-

mieni tak zwanych brzydkich, to jest oszli-

fowanych bez smaku lub błędnie, które

przed wprowadzeniem ich na rynek musia-

Ponieważ zaś w czasie wojny świato-

: wej groziło tam niebezpieczeństwo inwazji,

przeto bistorycznej nocy z 22-go na 23-ci

Pałacu tajemniczych dziewięć skrzyń pod

konwojem jakiego dawno w Rosji nie wi-

' dziano, przenosząc w nich skarby carskie

| ua tułaczkę, która ostatecznie skończyła
się w Moskwie w biurze sztabu generalne-

go. Tamże zastali je później bolszewicy, a
po przeliczeniu szczegółowem w 1922-im

roku włączyli je do skarbu państwowego,

czyniąc je czemś nienaruszalnem i ustawo-
wo niesprzedażnem.

Skarby te stanowią w ten sposób ol-

; brzymi majątek państwowy, coprawda cał-

kowicie zamrożony i bezużyteczny, jakkol-

wiek Rosja na śwałt potrzebuje kapitału na

zakup maszyn i zagranicznych surowców. | dy zyskując na szlifie, straciłyby bardzo

Od dłuższego czasu przemyśliwują za- i wiele na rozmiarach, Dalszą stratę spowo-
tem czynniki sowieckie nad stworzeniem z dowałahy konieczuość wyjęcia ich z obec-

 

IW czasie| lot doznał zwichnięcia nogi, szofer |

łyby jeszcze raz pójść do pracowni, a wte-

WARSZAWA (Pat). Dziś, w po-
niedziałek, na kontach Warsz. Lawn-
Tennis Klubu w parku im. Sobies-
kiego nastąpiło zakończenie meczu
tenisowego Poiska—Belgja o puhar
Davisa. Mecz zakończył się zwy-

|cięstwem rakiet polskich w stosun-
įku 4:1. Jedyny punkt zdobyli Bel-
$owie, zwyciężając Polaków w grze

Zažydzenie ,
adwokatury.

Organizacje palestry na terenie
Małopolski zwróciły się do naczelnej
rady adwokackiej w sprawie utrud-
nień, czynionych przy przesiedlaniu

i się adwokatów.
Chodzi tu przedewszystkiem o

żydów, którym rady adwokackie
czynią trudności w przesiedlaniu się
z Małopolski do Kongresówki. Izby
adwokackie w Kongresówce żądają
od starających się o przesiedlenia
poważnych sum jako wpisowe, co

, uniemożliwia w rzeczywistości prze-
siedlenie się.

B. poseł Barlicki na urlopie
więziennym.

Min. spraw. jak južįdonosilišmy zgo-
dziło się przedłużyć urlop więzienny
b. posłowi Norbertowi Barlickiemu,
przebywającemu obecnie na wolno-
ści na skutek przerwy w wykonaniu
kary więzienia na mocy wyroku
w procesie brzeskim. Urlop byłego
posła Barlickiego przedłużony zo:
staje na 6 miesięcy, t. j. do dnia
9 grudnia r. b. W ten sposób wszys
cy byli posłowie skazani w sprawie
brzeskiej, którzy odbywzją karę,
poza posłem Dubois, korzystać będą

r. bież.

„Od 11-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
,DŁO PRACY” z trzyletnim kursem

  

i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
„Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — i.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 4 Paulo. 
nej oprawy i rozbicia niektórych kosztow-

, ności na sztuki oddzielne.

dalej drzemać będzie bezczynnie, zwłaszcza,

: że ewentualny glėwny nabywca, to jest
, Ameryka, zamknęła się ustawami przed in-

obecnie
że

tak ciężkiponadto przechodzi

5 nie stač ją nawstrząs ekonomiczny,

żadne zbytki,

z urlopów więziennych do grudnia|

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu

| Być może przeio, że olbrzymi ten skarb

l

wazją brylantową innych części świata,а |

SPORT
| Zwycięstwo tenisistów polskich.

podwójnej, W dniu dzisiejszym do-
grano najpierw mecz Tłoczyński—
Nayert, przerwany w niedzielę przy
stanie 6:4, 10:8 i 7:6 dla Tłoczyń-
skiego. Dogrywikę wygrał Tłoczyń-
ski -w stosunku 8:6. Ostatnie spot
kanie rozegrał Hebda z Lacroix wy-
nikiem 6:0, 6:4 i 6:4,

 

Spėr miedzy
bandytami.

| Na posterunek policji państwo-
' wej w Kole zgłosił się, poraniony kil
"koma strzałami rewolwerowemi, 34-
letni Andrzej Majchrzak, znany zło-
dziej i bandyta od dłuższego czasu
poszukiwany rzez policję łódzką i
warszawską.

Majchrzak na posterunku zeznał,
że razem ze swym wspólnikiem Sta-
„nisławem Henkem i kilku innemi
osobami, dokonał całego szereżu na-
padów i włamań na terenie woje-
wództw warszawskiego i łódzkiego.
Dalej Majchrzak przyznał się, że w
swoim czasie wespół z Henkiem do-
konał napadu rabunkowego na ma-
jętność Lisiec, pow. Koło. Łupem
bandytów stała się odzież, nakrycia

stołowe, biżuterja itd., łącznej war-

tości 200 tys. zł. Zrabowany skarb
bandyci przechowali u swego wspól-
nego znajomego pasera Juljana
Krempczyńskiego, ze wsi Słukowo,
pow. Włocławek,

Henke i Majchrzak udali się do
Krempczyńskiegó z zamiarem doko-
nania podziału iupu, W, pewnym mo-
mencie  doszł« między nimi do
sprzeczki, podczas której Kremp-
czyński 7 strzaiami z rewolweru po-
łożył Henkego trupem i ciężko zra-
nił Majchrzaka, który oddał się pod
opiekę policji. _Krempczyńskiego
aresztowano i osadzono w więzieniu.

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Giełda. Waluty:

Belgja 123,65—123,96—123,34. Berlin 206,73
—201,75—205,75. Gdańsk 172,53—172,96—
172,10. Holandja 358,25—259,15—357,35.
Londyn  26,71—26.84—26,58. Nowy Jork
5,29*/s—5,32*/s—5,26%/s Nowy Jork kabel
5,291/s—5,32'/s—5,26/s. Oslo 134,25—134,90
—133,60. Paryż 34,91—35—34,82. Praga
21,99 — 22,04 — 21,94, Stokholm 137,90—
138,60—137,20. Szwajcarja 172,60—173,03—
172,17. Włochy 45,44—45,56—45,32. — Ten-
„dencja niejednolita

Akcje: Bank Folski 86/4.
Papiery procentowe; Inwestycyjna 116

—117, Konwersyjna 63,50. Kolejowa 57,50,
Dolarówka 53,50—53,10. Stabilizacyjna 67,88

! —67,15—68, Listy ziemskie 48'/1—48.
Tendencja dla pożyczek niejednolita,
listów słabsza.

GIELDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
: I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 23 lipca 1934 r.
Obroty male, Tendenoja na žyto zwyž-

' kowa. Ceny innych towarów — bez zmian

 

dla 

 

St. Janowski, Trlo Grey,
Radinas, L. Szelli), $. Podgórska, Zygmunt Winter, Z. Wąsowicz, L. Łukaszewicz.

GÓRĄ ADAMQWICZE inscenizowa na pieśń o zwycięzkim lecia naszych rodaków z Ameryki

Płomień

ip, humor. ANNABELLA, JENA MURAT

ŁOSC w AUCIE»
tańcami „ZA KULISAMI" w jednym akcie.

(E. Londonówne, N.

lantyckim.

 

 

 

Spiew. Smiech. Szał. Hrok. Nad program: Dodatki dźwiękowe.
Ceny miejsc od 25 gr.

ZĘ or OPACZ — No, to w mieście POLECAMY płakuję swój żal na pier-

DZIERŻAWY = z życia zwierząt. | paw ЗН :'‚і':›'::]ъ'к‘:'-::!‚::'.:‘: ch żę Z

s Hepi, est yć re|czy, samemi obłoticami| lego. latomaejel:|kocablef o owsi, jak w mieście, —
mówi wiejski wróbel do
miejskiego.
— El Co tež kolega о-

powlada—sprzeciwla mu
się wróbel wlieński.

można żyć? sze wEmerplow.
vii

poszukuje dzierżawy fol-
[e

Adm. „Bz. Wil.”
3

Wykwalifikowany  

msi aa

Z mowy obrończej.

Adwokat w toku о-
brończej mowy: — Po-
wiedzele, panowie przy-
sięgii, gdyby któremu
z was nadarzyła się ta-
ka dobra sposobność
kradzieży, ezyby z niej
nie skorzystali?

Młoda inteligentna pan-
na poszukuje posady do
dzieci lub do chorych
jako pielęgniarka. Posia-
da referencje  Zgodzi
się na wyjazd—skromne
wymaganie Sw. Michal-
ski 6-5. gr2

do domu. W rozpaczy
wysyła do pięciu jego
przyjaciół telegramy je-
dnakowej treści: „Jaslo
nia wrócił do domu stop
czy nie zanocoweł u pa-
na kropka”. =
Zaledwie służąca wró-

ciła z telegrafu do do-
mu, przyszedł pan Jan,
którego zatrzymało w
drodze jakieś drobne u-
szkodzenie auta.4
Następnego dnia przy-

szło plęć odpowiedzi te:
legraticzaych jednakowej
tre W: „Tak stop Jaš
nocował u mnie".

TYYWYVYYYYYYYYYYYVYYYVYT

Porzucona przez męża
bez żadnych środków do
życia z 10 mies, dziec-
kiem, pros, 7iłosiernych
Czytelników o ratunek,
pomoc, obronę przed
głodem, dopókt ulokuje
dziecko w jakie) ochron

  

„ Kupno į
Sprzedaž

SSE,

Sklep spożywczy z ca-
łem urządzeniem w do-
brym punkcie sprzedam
tanio, Adres w Admini:

straeji. 873

Krótko a zwięźle.

 

Znany niemiecki pro-
tesor medycyny Virchcv
żywił szczególną niechęć
do udzielania znajomym
grzecznościowych porad
lakarszich. Pewna dema
spotyka go pewrego ra-
zu:

— Jak zaczyna się ty-
fus, panie prcfesorze?

= Na literę „T“, ła-
skawa pani, — odpail
Virchov. =

UG©©G©6GQ
  

Panne į woym lotnikiem I Ja elą-

Przed ślubem.

— Jesteś już pięć lat
ząręczonz, czy nigdy nie
mówisz z narzeczonym
o waszym ś'ubie?
— Raz już wspomina-

łam, ale wtedy nie po:
kazał się przez dwa ty-
godnie.

Sprzedeja się
plac przy ullcach Bo-
brujskiej i Subocz. Do-
wiadzieć się w majątku
Markucie Nr. 1 t«l. 16-48.

874

Wróg lotniętwa,

— Nie mogę znieść
szumu śmigła samolotu
— Czy jesteś taki ner-

wowy?
— Nie, ala moja żona

velekła niedawno z pe-  

gle obawiam się,
nie powróciła.

DRST 0KSTTTK

DRUKI

aby

PILRE

BILETY
WIZYTOWA
ZAPROSZENIA

ges
AFISZE

WYKONYWA :
DRUKARNIA

1. TFIERZYKSKIEGO
Mostowa ui. .Br.j.

Taisfe" 12-44

CERY LIBELLA

PARERAWIECCZJTROESCRESTEĘĄ

 

ku 15—40 ha na wi-| W mieście jest ładniej |Osoba średnich lat po-
ńsztzyźnie: Oferty: | — Na wsi ładniej. | szukuje pracy na przy-| Czułość .. rolnik poszukuje posady Wierni przyjaciele. ce i znajdzie pracę. Sa-
wójt gminy Szumsk Wi-| Kwiatki, trawki, krowy, | cnodzącą posjada reko Filuś —ulubiony pies| Rządcy lub leśniczego. Po północy. Pani Re-| wicz 13 Łukaszewicz lub

leński dla „Rotmistrza”.|kcnie tek ładnie prycha- h mendacje zaułek Murar-| pani Lili zdechł Wiaśc!-| referencje poważne. (Il, na zdenerwowana, że|w Hdm. „Dz. Wil.” dla

875I ją... ski 13 m. 3 M. O, «ielka zalana łzami, wy:! Zamkowa 4 m. 7 gr1 | małżonek jej nie wrócił| „Dziecka”, 2

MIGNON G. EBERHART. La 1,1 041. 25) ! pokoju nie mogło być miło. Chciałem, żeby już sobie poszła. Sue miała
nadejść lada chwila.

m — No, jak pan chce — rzekła ostro, — Na pańską odpowiedzial-
u ! ność. Skoro się panu ten pokój tak podoba, niech pan w nim zostanie,

E Niech mi pan powie — pochyuła się tak nagle w moją stronę, że Pucci
o mało nie straciła równowagi ' nie spadła jej Z ramienia — poco pan tu

— Qwy pan miał dużo kłopotu?
— O, nie! Policja była bardzo grzeczna. :

— Ach, tak. Może, — Žielone oczy straciły na chwilę pieszczotli-

we lśnięnie. — Ale niech pan zanadto na tę grzeczność nie liczy.

Naśladując Marcela, wzruszyłem lekko ramionami. Ten pożyteczny |

ges” podobał mi się coraz więcej. Ją zirytował, Zielone oczy rozbłysły |

ogniem i nakryły się gładkiemi powiekami. Duża, lecz biała i wypiesz-

czona ręka zaczęła gładzić papugę.
— Co za wichura! — zawołała. — Nie wiedziałam, że to północne

skrzydło takie wietrzne, Zazwyczaj w zimie nikt tu nie mieszka, Czy

wiatr nie przeszkadza panu w nocy? Tu gdzieś trzaska okiennica,

— w. tamtem oknie. :

— Muszę powiedzieć Marcelowi, żeby naprawił haczyk. Chociaż...

možeby pan wolał inny pokój? Ten za zimny. Stale trzeba palić wko-

minku, Mamy coprawda centralne ogrzewanie, ale — pełne ramiona

załalowały pod jedwabiem — nie za dobrze urządzone. Źwłaszcza tutaj

w tem skrzydle, niesposób dogrzać, ‚
—Mbie tu zupełnie dobrze, Dziękuję pani,
(Któ.a godzina? — pomysiałem).
— Więc panu tu dobrze? — zapytała z uśmiechem, na który odpo-

wiedziałem tylko uśmiechem. — No, niech pan się przyzna, że w innym

pokoju bysoby panu przyjemniej, Nie tak daleko od innych zamieszka-

iych i nie tak blisko... — Dokończyła aż nadto wymownym gestem gięt-

kiej ręki w kieiunku pasaży.
Odmówiiem, głównie dlatego, że nalegała, bo mi przecież w tym

(Przekład autoryzowany z angielskiego). |

|

 
„77 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno;Mostowa.Nr 5

przyjechai7
Powiedziała to szeptem, patrząc mi w oczy.
— Umówiłem się z przyjacielem, że się zjedziemy w A. Może pani

pozwoli papierosa, ‚
Od“ ącila papierošnicę gestem zniecierpliwienia,
—Fani pozwoli... — zacząłem z ogniem nad papierosem.
— Potrząsnęła głową.
—Pan udaje naiwnego — rzekła pieszczotliwie, ale już nie tak jak

początkowo. i
Poaniosła brwi.
— Jakto? Pyta pani, poco przyjechałem do A i dlaczego stanąłem

w tym lokalu. Powiedziałem prawdę, żeumówiłem się z przyjacielem.
Usśmiechnątem się. Zielone oczy błyskały gniewnie przez obłoczek

dymu. :
— Pan rozumie, że w tej sytuacji musimy wiedzięć, co sądzić o na-

szych gosciach.
— O, niewątpliwie. Goście ze swej strony powinni również wglądać

w rzeczy, które ich nie dotyczą dlą własnego bezpieczeństwa, Co mi pani
odpowie na to, że popełniono mord za moim progiem, a następnie urzą-
dzono zaniąch na moje życie? To chyba coś więcej niż zbieg okoliczno-
ści. Czy tak bardzo zależy państwu na tem, żebym się stąd wyniósł?

Pow'edziałem to nietyle z przekonania, ile na próbę, lecz słowa
moje zrobiły na niej wielkie wrażenie, żem się zdziwił, Więcej. Poczu-
łem, że powinienem się mieć na ostrożności. Pani Greta wsparła się
spokojnie na poręczy krzesła, lecz rysy jej się zaostrzyły, sztuczna czer-

* nemi rzę:ami, zaciemniał jakis niemiły wyraz. Nim się znowu odezwała,
, upłynęła dobra minuta. Na kominku zatrzaskał ogicń ku widocznemu
niezadowoleniu papugi, która wpychała teraz wielki dziób w rudą fryzu-
rę swej reni.

‚ — Ме rozumiem pana, pznie Sundean. Pan nie sądzi, pan napraw-
dę nie wierzy, żeby ta zbrodnia miała co wspólnego z panem?

Oczywiście nie ulegało wątpliwości, że w starym hotelu działosię
coś niedobrego. Porwanie, mord, strzały w nocy — te rzeczy musiały
mieć związek i źródło ich musiało tkwić w tym starym, rozległym śma-
chu. Byłem tego pewny od samego początku. Ale dopiero w trakcie tej
rozmowy z gospodynią odczułem w całej pełni obecność zagadkowych,
rosnących, skłębionych sił, Ox jakby wpobliżu cza:la się ciemna groza,
a ja, wiedzący o niej, nie wiedziałbym, gdzie jej szukać i jak się przed
niąa :

ani Greta nie odgadla ioich myśli, lecz oczy jej patrzył i
przenikliwie, Rzeklem spokojū'e, K się na PioaidEi EA

wNie,nie sądzę. Za życia nie widziałem teg» człowieka, więc co-
bym mógł mieć wspólnego z jego śmiercią?. Może nie jestem tupożąda-
nym gościem, ale chybe. nikt nie mordowałby człowieka w tym celu, że-
by mniez sienele Ale, mie — > to był ten zamordowany?

— Ne wiem. — Głos je, brzmiał nerwowo. O i iARSTŚRĄ ęcare je; wo. Oczy zwęziły się w

— Ja? Absurd, Pani wie, że ja nie mogę wiedzieć, Jeszcze jedno
pytanie, — Nachyliłem się ku siej. — Dlaczego pan: tak się wczoraj ba-
ła, Z ae nie aresztowano?

adkie powieki opadły na oczy, w których zdążyłem. chwyci
wyraz, dla mnie ostrzegawczy. Wstała. Jasa am
się tak blisko siebie, że poczuiem ciepło bijące od jej ciała. Podniosła
ku mnie„ozjaśnione oczy. Usta miała rozchylone.

— Chyba pan powinien iatwo odgadnąć: dlaczeżo — rzekła słodko. wien ust .tała się bardziej rażącą, a w oczach, osł.niętych przyczernio-
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