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Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENV'KA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dnłem 1 sierpnia 1934 r.

!
  

   

SAN WEZBRAŁ PONOWNIE.
WARSZAWA (Pat). Wskutek

obłitych opadów atmosterycznych w

ciągu „dnia wczorajszego i

ubiesłej poziom wody na Sanie od

źródeł aż do Jarosławia podniósł się
ponownie. (W obecnej chwili pod

Sanokiem poziom wody na Sanie
jest o 150 cm. wyższy od stanu wo-
dy w dniu wczorajszym rano. Pod
Przemyślem poziom wody wy
nosi 4 m. ponad stan normalny i bez-

ustannie wzrasta. Między Dynowem

a Przemyślem uszkodzona została
szosa, wskutek czego komunikacja
autobusowa odbywa się z przesia-
daniem, .

SYTUACJA W WARSZAWIE.
WARSZAWA (Pat). Stan wody

o godz. 15-ej na Wiśle, koło mostu
Kierbedzia w Warszawie, wynosił
482 cm., to jest 382 cm. ponad stan
normalny. Ogólny spadek wynosi
już 68 cm.

Minister spraw zagranicznych Polski w Zotanji
Komunikat óficjalny.

TALLIN. Pat. Dziś pepołudniu о-
głoszony został w wyniku pobyta
ministra spraw zagranicznych Becka
wspólny urzędowy komunikat pol-
sko-estoński następującej treści.
Podczas rozmów, które miały miej-
sce 24 i 25 lipca w Tallinie między
ministrem spraw zagr. Estonji Sel-
jamaa i ministrem spraw zagr. Pol-
ski Beckiem, obaj ministrowie mieii
okazję do przeglądu spraw dotyczą-
cych stosunków między obu
krajami i w odniesieniu do
tych spraw stwierdzili całkowitą
zgodność poglądów. Przy tej okazji
stwierdzono, ze współpraca obu
rządów zmierzająca do stabilizacji
polityki ma wschodzie Europy, któ-
ra przyniosła tak szczęśliwe rezulta-
ty dla wzmocnienia pokoju będzie
w dalszym ciągu prowadzona w
tymsamym duchu przyjaźni i ser-
deczneści. ©baj ministrowie sko-
rzystali z okazji aby wymienić in-
formacje o rozmaitych sprawach
natury ogólnej interesujących oba
kraje, a m. in. o idei paklu wza-
jemnej pomocy, która jest obecnie
przedmiotem dyskusji międzynaro-
dowej.

TALLIN. Pat.— Dziś na zamku w
Tallinie w apartamentach prezyden-
ta republiki, oddanych do dyspozy-
cji ministra Becka, odbyła ;się kon-
ferencja prasowa z udziałem dzien-
nikarzy estońskich i polskich. Mini-
ster Beck wygłosi: na konferencji
dłuższe przemówienie na temat roz-
mów. które przeprowadził w Tal-
linie z estońskimi mężami stanu.

Minister podkreślił ma wstępie,
że jadna z głównych trosk rządu
polskiego jest wprowadzenie kon-
struktywnych i pozytywnych  ele-
mentów w polityce międzynarodo-
wej. Nie będąc sarn pesymistą, mó-
wił minister, muszę jednak przy-
znać, ża w ostatnich latach w życiu

DO GDYNI
zorganizowaną dla czytelników Prasy Wileńskiej

przyjmuje Administracja „Dziennika Wileńskiego* od godz. 9 rano
do 7 wieczór.
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W dolnym biegi|Wisła przybiera.
U góry wody stopniowo opadają.

NA POMORZU. '
TORUŃ (Pat). Urząd dróg wod-

nych komunikuje, že punktu kulmi-
nacyjnego powedzi naležy się spo-
dziewać w Ciechocinku nad ranem,
w. Toruniu zaś jutro przed połu-',
dniem. W Torumu od dwóch dni
pada ulewny deszcz. Na wszystkich'
wałach rozstawiono straż. W miej-.
scowości Brzozy woda zalała 1 km.'
gościńca, zagrażając kilku domom.!
Na wszelki wypadek uruchomiono|
część taboru pontonowego. Nieco |
gorzej przedstzwia się sprawa w
Chełniskiem i Šwieckiem, wskutek
braku odpowiednich wałów ochron-'
nych, miejscowości te mogą ulec
zalaniu.

BYDGOSZCZ (Pat). Stan wody.
na Wiśle i Brdzie wynosił dziś rano
454 cm. ponad normalny. Woda w/
Wiśle stale przybiera. Grunta i łąki
położone nad brzegami Wisły są za-|
lane. W Solcu Kujawskim i Łągno- 

 międzynarodowem powstały duże

wie zalanych jest kilka domów mie-

trudności. Polska, tak samo jak
Estonja, nie chcą biernie przypatry-
wać się tym negatywnym prądom.

Jeżeli kiedykolwiek powstawały
truaności i trzeba je było przezwy-
ciężyć, jeżeli tylko była okazja do
konstruktywnej pracy, wówczas za-
wsze Estonja i Polska znajdowały
natychmiast wspólny język.

(W. ciągu ostatnich dwóch lat naj-;
więcej pracy pozytywnej dokonano
w Europie wschodniej, Sądzę, iż
mamy prawo, my, Polska, Estonja,
Łotwa, Związek Sowiecki, Finlandja|
iinmi żądać uznania od reszty Eu-,
ropy dla tej dobrej roboty, której
dokonaliśmy. było to poważną ro-
botą przeciwsiawić negatywnym
prądom konstruktywną akcję. Po-
między Polską i Estonją niemażad- |
nych możliwości tarć. Minister Sel-
jamaa, przemawiając wczoraj, przy-
toczył słowa prezydenta Mościckie-
go, iż stosunki między Polską i,
Estonją mogą służyć innym pan- |

 

stwom za wzór.
Jestem szczęśliwy, że minister

Seljamaa użył tych słów jako motto
swojego przemówienia, Jestem prze-
konany, że minister Seljamaa pod-
czas swego pobytu w Warszawie |
odniósł tesame wrażenia, które ja,
sąm odniosłem w Tallinie. |

W] końcowych słowach swojego
przemówienia minister Beck wyraził
zadowolenie z tego, że towarzyszą-
cy mu reprezentanci najpoważniej-
szych agencyj i dziennikarzy pol-
skich mogli nawiązać kontakt z
dziennikarzami estońskimi, przyczy-
niając się do zbiiżenia obu krajów.

TALLIN (Pat). O godz. 23,30 mi-
nister Beck wraz z towarzyezącemi
mu osobami ofjechał z Tallina do
Rygi. Pożegnanie nosiło niezwykle
serdeczny charakter. Rozlegały się
okrzyki: „niech żyje Polskal''

|
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Telefon Redakcji,
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Krwawy zamach Hitlerowski w

 

Wiedniu.
Kancierz Dolifuss zabity. Wicekancierz hr. Starhemberg na czele rządu.

WIEDEŃ (Pat). O godz. 13-ej
ogłoszony został w radjo wiedeń-
skiem komunikat, że kanclerz Doll-

„ fuss ustąpił i że agendy rządu objął

posei austrjacki w Rzymie, Rintelen.

Po tem oświadczeniu nastąpiła

przerwa do godz. 15,30, a od tej

godziny transmitowane są piyty $ra-

moionowe.

WIEDEŃ (Pat). Wiedeń był dziś

widownią zamachu stanu, urządzo-

nego przez grupę terorystów, któ-

rzy w liczbie 8, ubrani w mundury

Heimwehry, wtargnęli do. lokalu

wiedeńskiej stacji radjowej, zwanej

Rawag, mieszczącej się przy Johan-

nesgasse. - Tam obezwładnili spea-

kera i opanowali mikrofon. W bój-

ce, jaka się wywiązała, zastrzelono

podobno dyrektora Rawagu, Holda,

DU inaaiiil m

szkalnych i budynków  gospodar-

skich. Szosa ra szlaku Fordon—

Świecie koło Trzęsacza i Strzela

jest zalana. Poziom wody na Waśle

i Brdzie jest wyrównany.

TORUŃ (Pat). Dziś o godz. 8-ej

rano poziom Wisły pod Toruniem|

wynosił 5,96 cm. ponad stan nor-

malny.

WODA W GDAŃSKU
PODNOSI SIĘ.

W Brdyujściu stan wody dziś o
19 godz. wynosi 438 cm. ponad nor-
małlny, W, Czersku 808 cm. i woda

przybiera. Wisła na terenie Brdy-
ujścia i niżej jaż wylała w niektó-
rych miejscowościach, lecz narazie

nie donoszą о wielkich wylewach.
WI Gdańsku woda się podnosi 1

w trzech miejscach promy zostały|
W Gdańsku nie boją

się bardzo wylewu, ponieważ Wisła
wstrzymane.

przed wezbraniem miała niski po-
ziom. °&

Maksymalny stan wody na Wiśle
w Warszawie wynosił 550 a dziś 0
godz. 20-ej zanotowano już 478, to

jest 378 cm. ponad normę i wodala komunikat radjowy jest mistyfi-| wię opuścii już gmach, a pozostali

‚ kacją.dalej opada. i 4

* Opanowawszy  mikroion, sprawcy
| zamachu ogłosili komunikat o ustą-

! pieniu Dolliussa i objęciu rządów
| przez Rintelena. Było to, jak się|

zdaje, umówione hasio, które miało|
wywołać rewolię również i na pro-
wiucji austrjackiej.

/ Równocześnie

grupa

wtargnęia inna

pliatz. Straży wojskowej, przebywa-

jącej w gmachu, udało się w ciągu

krótkiego czasu obezwładnić napast-
ników, Urząd kancierski został ob-

sądzony przez wojsko i policję, któ-

ra utworzyia kordon, bramy są

zamknięte i nikt nie wpuszczany na

plac i do gmachu. Przed gmachem

ustawione są karabiny maszynowe,

gotowe do strzałów a wkrótce ścią

gmięto samochód pancerny.

Walki rozegraiy się przy Johan-

nesgasse, $dzie mieści się Rawag.

Policja, wspomagana przez oddziały

Heimwehry, usiłowała wyrzucić z

Rawagu spiskowców. W. czasie

przypuszczenia szturmu do Rawagu

policja posiłkowała się granatami

$azowemi. Gmach Rawagu byt

ostrzeliwany z karabinów maszyno-

wych, ustwionych w oknach domów
| mieszczących się naprzeciw gmachu

| stacji radjowej. O godz. 14,30 sytu-

acja została opanowana.

| Podobno było kilka osób zabi-

 
| tych, a wiele rannych,

Urzędowo ogłoszono w radjo, że

zarówno w Wiedniu jak į na pro-

wiacji panuje spokój i że próba wy-

wulania niepckoju została -stlu-

miona.
BERLIN (P41). Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Wiednia, że

o godz, 13-ej stacja radjowa przer-

wała nagle koncert z płyt gramofo-

nowych, a następnie podano przez

radjo krótki komunikat o ustąpie-
niu Dollfussa i objęciu przez Rinte-

lena stanowiska kanclerza, Od tego
czasu stacja radjowa przestała na-

dawać program. jednak można było

słyszeć głośne krzyki, z których

można było wywnioskować, że w
sali radja dzieje się coś gwałtow-

nego.

Urzędowa agencja austrjacka o-
świadczyła, że Dollfuss nie ustąpił, 

W ya i LI,

i S SSIIKIIA

Eskadra polska
LENINGRAD (Pat). Onegdaj wie-, Galler toast na czešė admirata Un-į

sowieckiej floty|
na Bałtyku, Ga'ler, wydał bankiet |
czorem dowódca

na cześć oficerów marynarki pol-
skiej, W czasie bankietu dowódca
sowieckiej floty na Bałtyku Galler
wygłosił przemówienie, w którem

jaźni ; zbliżenia polsko-sowieckiego

na polu politycznem, gospodarczem,
kulturalnem oraz zbliżenia sił zbroj-

krajów. Poczem wyraził
radość, że marynarka sowiecka ma

| zaszczyt gościć polskie okręty wo-

jenne. Mówca wyraził opinję, że
wizyta ta będzie pierwszym krokiem
na polu dalszego zbliżenia pomię-
dzy flotami wo;ennemi obu. krajów,

będącemi rękojmią pokoju na Bał-

tyku. Kończąc, wzniósł admirał

w Leningradzie.

ruga i za pomyslny rozwój polskiej
marynarki, W. odpowiedzi admirał

| Unrug podziękował w serdecznych
| słowach za przyjęcie, wyrażając na-
| dzieję, że wizyta naprawdę będzie
| pierwszym krokiem ku zaciśnieniu

| podkreślił postępujący rozwój przy-| stosunków pomiędzy flotami obu
państw, zwłaszcza wobec obietnicy
floty sowieckiej odwiedzenia Gdyni,
gdzie marynarze polscy będą mieli
sposobność odwdzięczyć się za g0-
ścinę. Dziękując za serdeczne i
wspaniałe przyjęcie, admirał Unrug
wzniósł kielich za zdrowie admirała
Gallera i za pomyślność sowieckiei
floty wojennej. |

Oba przemówienia przyjęto burz-
liwemi oklaskami oraz okrzykami
„hurra” i „niech żyje”.

Kontradmirał Unrug w Moskwie.
MOSKWA (Pat). Kontradmirał

rami do Moskwy, gdzie złożyli wi-
zyty oficjalne zwiedzali miasto i
byli na przyjęciach, w czasie któ-

rych wygłoszono przemówienie. Ma-

| rynarze polscy w Leningradzie zwie-

| Unruż udał się dziś rano z 6 ofice-| dzali pałace i muzea i okręty so-

| wieckie oraz oprowadzali sowiec-

kich majtków, zwiedzających pol-

skie statki. '

  

Zaowu morderstwo we Lwowie.

LWÓW. (Patj. Wczoraj rano zo*
stał zabity we Lwowie skrytobėj
czym strzałem w głowę dyr. pań-

stwowego gimaazjum z językiem|nego sprawcę odwieziono

wykładowym ruskim, Jan Babij,
mieszkały przy ul. Piotra 19. Mord
dokonany został w pobliżu jego
mieszkania, Sprawca w pościgu zo-

W chwilistał ujęty przez policję.

ujęcia dał on do siebie strzał z pisto
letu Orgesch, kłóry przy nim znale-

ziono. Ciężko rannego i nieprzytom-
do szpita-

 

terorystyczna do gmachu|

urzędu kanclerskiego przy Balihaus-|

WIEDEŃ (Pat). Wypadki wie-
deńskie wywołały olbrzymie wraże-
nie. Wobec braku sprawdzonych
wiadomości krażą różne fantastycz-

ne pogłoski. Akcja policyjna jesi
w toku. į

WIEDEŃ (Pat). Z Innsbrucku na-;

deszła wiadumość, iż na tamtejszego
komendanta policji Hiekla dokonali
dwaj narodowi socjaliści zamachu.
Hiekl został zastrzelony.  Spraw-
ców zamachu udało się pochwycić.

BERLIN (Pat) Z Wiednia dono-;
szą, że walki o stację rzdjową skoń-;
czyły się o godz. 15. Jzden policjant|
zabity kilku ciężko rannych. Kilku
urzędników radja odniosło lżejsze|
rany. Z gmachu stacji radjowej|
przeniesiono kilku młodych Iu-
dzi broczących krwią do samo-
chodu.

LONDYN (PAt.Ę Reuter donosi,
że sztab główny Helmwehry wy-
dał rozkaz mobilizacyjny.

LONDYN. Pat. Od godz. 18,20
wszelka komunikacja telefoniczna
pomiędzy Wiedniem a Londynem
uległa przerwaniu, . Ostatnią wiedo-
mość, jaką otrzymano w Aaglji gło-

siła że eały gabinet został przez na-

rodowych socjalistów uwięziony w

gmachu kanclerskim.
BERLIN. Pat. Donoszą z Wiednia

W ciągu popołudnia wysadzona zo-

stała wielka stacja nadawcza w Bi-

sambergu.
WIEDEN. Pat. —” Neues Wiener

Journal“ donosi, że poseł niemiecki
Rieth zjawił się wieczorem w urzę-

dzie kanclerskim, aby pośredniczyć
między rządem austrjackim a bun- 

BERLIN (Pat), Dziś o godz. 22-ej

w radjo wiedeńskiem przemawiał

| minister Fey, który krócko skreślii
przebieg dzisiejszych wypadków w.

Wiedniu, Minister oświadczyi, że

,byty dwa ogniska rozruchów, jedno ,

„Ww okolicy stacji radjowej, które zo-

| stało szybko stiumione i drugie, naj-

większe, w gmachu kancelarji

i związkowej. Około godz, 13-е) w

| chwili, gdy prawie wszyscy ministro-

 
w nim tylko kancierz Doiliuss, mie

mister Fey oraz podsekretarz stanu

Karwinsky, przed gmach zajechało

144 osób, ubranych w mundury

Heimwehry i wojskowe. Udali się

oni na piętro, gdzie znajdowali się

ministrowie. Następnie odosobniono

iFeya od dwuch innych członków

rządu. Po chwili wezwano Feya do

| udania się do kanclerza Dollfussa.

Kanclerz Dollivss leżał na tapczanie,

brocząc krwią. Kanclerz zwróciłsię

do Feya o zaopiekowanie się jego

rodziną i nieprzelewanie krwi. Rów-

noczesnie pozostali członkowie rzą-

du porozumieli się z gmachem kan-

clerskim i dowiedziawszy się o prze-

biegu wypadków, oświadczyli w

imieniu rządu Austrji, że gwarantują

144 osobnikom, którzy wtargnęli do

kancelarji związkowej, wolne o0pu-

szczenie gmachu oraz wolne prze-

kroczenie granicy  austrjacko-nie-

mieckiej, o ile opuszczą gmach w

ciągu 15 minut bez żadnychkrwa-

wych oiiar. Równocześnie poseł nie-

miecki w Wiedniu przybył osobiście|

na Ballhausplatz, interwenjując na“

rzecz osobników, którzy wkroczyli

townikami. Dla osobistej obreny

posła silnie go otoczono kordonem

polieji
WIEDEŃ (Pat), Komunikat urzę

dowy z godz. 1,30 podajenastępu-

jące szczegóły o zajściach w $machu

urzędu kanclerskiego. Po wtargnię-

ciu do gmachu teroryści obezwład-

mili wartę, obsadzili schody i kruż-

ganki i zamknęli członków rządu,
tudzież urzędników w swoich kan-

celarjach. Natychmiastowa energicz-

na akcja nie była możliwa, ponie-

waż buntownicy mieli w ręku życie

wielu osób. Musiane się liczyć z

tem, że teroryści przy energicznem

wystąpieniu władz będą się mścili

na osobach zamkniętych w urzędzie

kancierskim. Wzgląd ten zmusiłz

konieczności do prowadzenia roko“

wań z buntownikami, Początkowo

rokowania nie dawały rezultatu,

wobec czego postawiono buntowni-

kom ultimatum, upływające o godz.

19,30. Równocześnie przygotowano

silne oddziały wojskowe, aby po
up.ywie ultimatum wkroczyć zbroj-

nie do gmachu, Wobec przygotowań

wojska buntownicy zdecydowali się

poddać, stawiając przytem warunek,

aby im pozwolcno na swobodny wy-

jazd. Kapitułacja nastąpiła wkrót-

ce po godz. 20-ej. Budynek urzędu

kanclerskiego został obsadzony woj-

skiem i policją Zbrodnia przeciw

bezpieczeństwu Austrji została stłu-
miona. W całem państwie panuje

spokój. Ludność jest niesłychanie

rozgoryczona przeciwko terorystom

i tym, którzy ich do tego namówili.

WIEDEŃ (Pat.) „Meues Wiener Journal“ donosi w do-

datku nadzwyczajnym, że kancierz Dollius zmarł wskutek

ran zadanych mu pizez terorystów.

 

wa, W zakończeniu oświadczył, że

przyszły rząd Austrji oraz obecni

członkowie rządu będą w dalszym

ciągu spełniać swoją misję w duchu

wskazanym im przez zmarłego kan-

clerza Dolliussa, Ofiara krwi kan-

clerza Dolliussa nie będzie daremna:

rKAGK. Fat. wedie otrzymanych

tu wiadomości z Wiednia sytuacja

na Ballplatzu została zlikwidowana.
Rebeljanci którzy zajmowali urząd

kanclerski zostali wypuszczeni na

wolność. Jednocześnie zwolniono
uwięzionych przez nichministrów.

LONDYN. Pat. Agencja Re-

utera donosi z Rzymu, ze wice-

kanclerz Starhemberg, który wy*

startował 2z Wenecji do Wie-

dnia był zmuszony powrócić do

Wenecji z powodu niepomyślnych

warunków atmosferycznych.g Star-

hemberg_ma wystartować do Wiednia

jutro rano.
BERLIN (Pet). Radjo wiedeńskie

ogłosiło około godz. 22,30, że z

dniem jutrzejszym prawo o sądach

doraźnych zostanie rozszerzone na

wszystkie wypadki buntu. Poczyna-

jąc od jutra cd godz. 20-ej muszą

być zamknięte wszystkie donity.Pu-

bliczność po tej godzinie nie ma pra-

wa znajdować się na ulicach. Zgro-

madzenia publiczne zakazane.

RZYM, (Pat). Wiadomość o za-

machu na Dollfussa przyjęta została

w Rzymie z największem oburze-

niem i osłupieniem, zwłaszcza, że

zamach ten nastąpił w przeddzień

spotkania Dolliussa z Mussolinim w

Riccione. Jak wiadomo, obu mężów

stanu łączyła ogromna przyjaźń. "do kancelarji związkowej. Rząd au-
strjacki, prawdopodobnie nie wie-

dząc o zabójstwie Dolliussa, wyż|

puścił _wspomnianych osobników.|

Heimwehra oraz oddziały policji od

samego początku wykazywały zu-|

pełną lojalność w stosunku do rzą-|

du. Minister Fey, kończąc przemó-,
wienie, powiedział, że narazie rzą-|

dem kieruje min. Schuschnikg do

chwili powrotu do Wiednia księcia|
Starhemberga, który przebywa na

| urlopie.
| _Ро min. Feyu zabrał głos Schu-

schnikg, który zwrócił się z apelem

 
za-| la. Przy sprawcy zamachu znalezio- | do ludności Austrji o zachowanie:

no dowód osobisty na nazwisko wierności, spokoju i ładu, Dalej za- upałów

Olicjalne stery włoskie unikają
szczegółowego wypowiadania się,
oświadczając, że śledzi się wydarae*

nia w Austrji ze spokojem i sta-

nowczością, W kołach prasowych

przewidują, że Mussolini, który ba-

wił dziś w Forli, a stamtąd udać się

miał do Riccicne na spotkanie iz
kanclerzem Dolifussem, wróci obec-

nie do Rzymu, zwłaszcza, że spot-

kanie obu szeiów rządu stało się nie-

|0000000900006
700 ofiar upałów. |
NOWY JORK (Pat), Liczba ofiar

zwiększa się z każdym

Sawczuk. Toczy się dochodzenie powiedział, żez całą surowościąbę- dniem i w obecnej chwili wynosi

prokuratorskie. | dzie występował przeciwko wszel-
| kim objawom naruszenia ładu i pra-

zgórą 700 osób.
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Fantastyczne pogłoski
, Pogłoski douoia sprawy stosun-

ków polsko-litewskich znow u zaczj-
nają kursować w niebywałej dotycz-

czas iiości. Rozpętały je wizyta r.
Zubowa w Polsce, pobyt parodniow y
p. Prystora w Kownie, teraz zas
kazae najdrobuiejsze nawe. wyda-
rzenie polityczne, mające «wiązek
z Litwą lub Łotwą wywołuje

powódz domysłów i plotek.

Trzeba wszakże stwierdzić z za-

dowoleniem, że źródiem tych naj-

rozmaitszych, często bardzo iania

stycznych pogłosek jest przede-
wszystkiem Kowno i prasa litewska

Tam rodzą się pomysły i projekty,
które żadnemu z odpowiedzialnych
czynników polszich nie przyszłyby
zapewne do głowy.

Obecnie bawi w Kownie radca
ambasady polskiej w. Paryżu, p
Miihlstein. Przyjazdowi jego tam

znowu przypisuje się nadzwyczajne

znaczenie, więt:sze nawet niż poby-
towi p. Prystora, Mówi się podobno
w: Kownie o tesr,że p.Miiihlstein przy
jechał z konkretnemi prepozycjami

ze strony Polsk.. Nam tu narzuca się
odrazu pytanie. dlaczego właśnie

p. Muhlstein w imieniu Polski miai
by skiadač jakieś propozycje, a nie
ktoś inny, bardziej odpowiedni?

Nie mamy żadnych powodów, aby
uważać osobę p. Miihlsteina za wła-
ściwszą do tego od p. Prystora, Jak

nam wiadomo, p. Miihlstein, żonaty

z Rotszyldówną, w czasie sweśo po-

bytu w Kownie obraca się tam wy-

iącznie w kołach żydowskich.

Wprawdzie p. Miihlstein onegdaj
wyjechał do Połągi, gdzie bawi pre-

zydent Smetona, ale nie sądzimy,

by udał się tam z misją ułożenia

czasu i miejsca przyszłej wielkiej

konferencji  polsko-lviewskiej co
przypuszcza prasa litewska.

Świeżo też znowu organ ludow-
ców litewskich zamieszcza artyku?

o „poiskich projektach porozumienia

z Litwą”, w którym zajmuje się

jedną 7 fantastycznych  kombinacyji,

pochodzących rzekomo z kół pol-

skich A więc — według relaci

„Lietuvos Aidas" — „pewne polskie
słery wojskowe* wysuwają projekt

zawarcia porozumienia z Litwą na

zasadach umowy militarnej. Zde-
niem pisma, Piłsudski nie wierzy

aby tak Niemcy, jak Sowiety wy

rzekły się agresywnych zamiarów w
stosunku do wszystkich państw bał-
tyckich z Finlandją włącznie. Stąd

wynika konieczność obrony, obrona

ta zaś ma polegać na stworzeniu sil-

nego związku między państwami

bałtyckiemi, do którego to związku

ma również należeć Polska ; Fin-

landja.
„Główną przeszkodą w zawarciu

tego silnego związku jest spór pol-
sko-litewski o Wilno. W! jaki spo

sób można to rozwiązać? --- Wspom

miane źródła polskie twierdzą, że

ostatecznie kwestja przynależności

Wilna: nie stanowi dla Polski spra:
wy tax ważnej, jak dlą Litwy. Jest
to tylko kwestja „kawałka ziemi”-

Polacy mogą oddać Litwinom i Sej-
my, i Święciany, i Brasiaw, a wresz-

cie mogą oddać nawet Wilno. Cóż

znaczy Wiilno, 'eżeli utrata jego i

związanego z niem terytorjum może

być Polakom wielokrotnie wynagro-
dzona?'' i A

(W, myśl korcepcji polskich ster
wojskowych, Polska nie zawarłaby z
Litwą unji, a tylko umowę obowią:

zującą na czas wojny. (W! myśl tej

umowy, w czasie wojny tworzonoby
wspólne dowództwo, którego sze-

tem byłby wódz armji polskiej. Od
Litwy żądanob”, aby brała udział w
wojnach, których terenem byłyby
historyczne obszary  litewsko-pol-
skie. Za to Litwa otrzymywałaby od
Polski cały sprzęt wojskowy. Poza-

tem. organizacja szaulisów  litew

skich musiałaby być ujednostajnion+
z organizacją polskiego Strzelca.

Wszystkie te projekty mają wy:
chodzić z polskich ster wojskowych
ponieważ jednak w Polsce niem:
zdecydowanego podziału między
sferami wojskowemi a dyplomacja,

więc zdaniem pisma w podobny

również sposób myślą i polskie sie-

ry dyplomatyczne.
Zdaniem „Liet. Žinios“ pvdrėž p.

Becka do państw nadbałtyckich ma
cel dwojaki: powstrzymać  Estonję

i Łotwę od zawierania ugody jedynie
z Litwą i dążyć do zawarcia wiel-

kiego związku bałtyckiego z Polska
na czele oraz powstrzymać Łotwę

od niebezpieczaego flirtu z Niemca-
mi. Polska ma się zobowiązać do

obrony terytorjum Litwy wraz ‹

1504

„1:0“
Przed paru dniami cytowaliśmy

. wyjątki z artykułu prof. Starzyń-
skiego na temai projektu konsty-'
1ucji BB.

Na szczęście pomysły projekto-
dawców zostały zdezauowane przez

„czynnik miarodajny“, czyli mini-

stra Piłsudskieżo. l

O tej właśnie sprawie pisze w

sposób popularny tygodnik Młodych:

„Wieika Polska“ używając porow-,

nań z dziedziny sportu:
„Mówiąc językiem sportowca wynik do

przerwy był taki, że możnabyło przypusz- |

czać, iż drużyna BB ma duże szanse zwy”!

cięstwa. Niektórym mniej myślącym, zda |

wało się nawet, że zwycięstwo jest pewne.

Ba! nawet usiłowali oni wmawiać innym,

że obóz narodowy poniósł na tym odcinku ;

zupełną porażkę i w związku z tem zaczęli

nawet pakować swój bagaż, ciężarny prze”,

ważnie w balast, aby wyjść od „zwycięžo-“

nych” i przejść do „zwycięzców, jeszcze w

czas, bo przed rozpoczęciem się przerwy,

aby móc „triumfować” razem 2 bliskimi

zwycięzcami.

Równocześnie z pośpiesznem pakowa-

niem manatków posypały się artykuły a na-

wet książki, w których wołali na całe

gardło: „my też za elitą”, „myśmydawno

o tem pisali”, zrywamy Z „jałową' opo-

zycją, walczymy rizem o nową konstytucję.

„Spontaniczne manifestacje pewnego

rodzaju publiczności na cześć drużyny klasy

BB. dodały jeszcze odwagi „ciurom obozo-

wym”, które całą kartę położyły na dru-

żynę stojącą u bram ligowej klasy. Tym-

czasem już w ciągu przerwy zaszły fakty,

które zniweczyły nadzieje zwolenników

elity i legjonu zasłużonych. Okazało się, że

sędzia choć z pewnem opóźnieniem, ale

jeszcze w czas spostrzegł, że drużyna BB.

zrobiła porządneg» faula konstytucyjnego

w postaci „Legjonu zasłużonych”.

Czytelnicy z łatwością odcyfrują

tę sportową alegorję i uprzytomnią

sobie, jakie to „ciury obozowe” pa-

koważy bagaż 1.. zostały poza bo-

iskiem.  Naraz:e pisze dalej

„Wielka Polska: — wynik gry usta-

lił się na poziomie 1:0 na korzyść

obozu narodowego.

Nie proszą lecz żądają.

(W żydowskim dzienniku 45 rano“

znajdujemy następującą wzmiankę.
„Adw. EL Lewin zreferował żądanie za-

warte w nadesłanym  memorjale prezesa

Mazura w sprawie interwencji rządu pol-

skiego w obronie Stawskiego”.

Na temat teśo „żądania” zamiesz-

cza „Gazeta Warszawska“ szereś
słusznych uwa$: '

„Oczywiście, nikt nie może zabronić

żydom prosić rządu polskiego о pomoc.

Irosić zawsze można. Lecz w tem rzecz—

że oni nie proszą, ale żądają.

Ktoś, kto żąda i nawet pisze o tem

później w gazetach, ma najwidoczniej po-

czucie, że z powodu tego żądania nie bę-

dzie wyrzucony za drzwi. I tu jest sedno

zagadnienia. Żydz. przyzwyczaili się uwa-

żać pań two polskie za swoją współwła-

sność, za organ między innemi i swoich

również interesów.. Wyobrażają je sobie w

postaci spółki, ktorej zarząd obowiązany
jest“ zalatwiač interesy zarówno jednego,

jak i drugiego wspólnika, spółki politycznej.

którą cele narodowe żydowskie w Palesty-

nie, nigdzie indziej w świecie, obchodzą

również blisko, jak tak od Palestyny ge-
ograficznie odległe cele narodowe polskie.

_DZIENNIK

z prasy.
wyimaginowaną spółkę należałoby nazwać,
bo odpowiedzi termin wynaleziono już

dawno: jest nim Judeo-Poiska.

Powtarzamy: nie wyrzucono ich za;

crzwi. Jest to dowodem, że w „zarządzie

naszych spraw państwowych są ludzie,

którzy skłonni są sugestji tego „spółkowe-

go” poglądu na państwo polskie ulegać.

Niepotrzebnie tylko „Gazeta
Warszawska” jakby się dziwi, że
„nie: wyrzucono” ich za drzwi.

A jak Polacy?
Niestety Folacy stopniowo od-

zwyczajają się czegoś w Polsce do-

magać, czegoś żądać.
Jak takie żądania wyglądają, ©-

pisuje p. Jan Włodek w bynajmniej

nie opozycyjnym krakowskim: „Cza-
sie .

Chodziło o sprawę nader poważ-
ną, a dziś aktualnie — piękącą, o

zebezpieczenie pól przed powodzią.
„Wżera się tas ta nieszczęsna Raba w

nasze pola. Prosilismy przez kilka lat, by

"nam brzegi zabezpieczono. Było to przed

kryzysem, kredyty na regulację Raby były.

Ale nam nic nie zrobiono, nie byliśmy dość

ważni. Sprowadziłem wreszcie komisję z

Krakowa. Darłem szaty przed nią, wykrzy-

kiwałem nazwiska największych potentan-

tów warszawskich, których jakoby byłem

zdolny sprowadzić nad brzegi Raby i poka-

zać krzywdy moje i moich sąsiadów. Do

bluffu dodałem własnego kamienia i udało

mi się. A może dletego udało się, że krót-

ko przedtem widziano mnie jak w towa-

rzystwie bardzo dostojnej osobistości prze-

jeżdżałem otwartym samochodem przez po-

wiatowe miasteczko...”

dostojną osobistością”?

Spryciarze i tchórze.

Podawaliśmy już imformacje o

ujęciu w Łodzi szajki oszustów, któ-

rozmaitych instytucyj i stowarzy-
szeń, wyłudzali od osób prywatnych
: firm „ofiary”* na fantastyczne cele.

„Robotnik“
patruje następującym komentarzem:

Jeden z oszustów niejaki Żuchowski,

podawał się za przedstawiciela Zw. Strze-

leckiego, albo Zw. Rezerwistów, i na żąda-
n'e okazywał jakieś „dokumenty” z rzeko-

memi podpisami wysoko postawionych osób.

Drugi oszust, nazwiskiem. Złotow-Ra-

zin, zbrojny w takież dokumenty, występo-

wał znowu jako przedstawiciei Zw. Rezer-

wistów-marynarzy i zbierał składki „na

ochronę pogranicza morskiego".

Dzięki pomys'owemu doborowi tych

związkowych  szyldów oraz posiadanym

„dokumentom”, oszustom działo się bardzo

dobrze. Dość powiedzieć, że w ciągu nie-

długiego czasu wyłudzili oni od „ofiaro-

dawców” około 20.000 złotych. a „tytuły”
ich i „rekomendacje“ sialy respekt tak

wielki, že za... stare kalendarze płacono im

po kilkanaście złotych.

Hisioryjki takie zdarzają się w naszych

czasach bardzo często, a charakterystyczne
jest w nich to, że rekwizyty i akcesorja

oszustów, zawsze te same, odznaczają się

wysokim stopniem — aktualności.

ście złotych za kaiendarz zeszłoroczny dla-

tego tylko, że sprzedaje mu go „strzelęc*

albo „rezerwista“, — to, doprawdy, powie-
dzieć trzeba, że — strach bardzo wiele mo-

że, lecz kiepskim jest doradcą.
(Fakty powyższe świadczą wymownie Nie potrzeba wysilać umysłu na to, jak tę

Od dnia 26 b. m. wejdą w życie
dwa rozporządzenia ministra skarbu
w sprawie użycia obligacyj pożyczki
narodowej. Jedno zarządzenie do-
tyczy spłat zobowiązań, drugie
składek przy ubezpieczeniach na
życie.

Środek oddłużenia.
Pierwsze rozporządzenie przewi-

duje, że instytucje kredytowe będą
mogły przyjmować spłatę swych
wierzytelnosci, powstałych przed
1-ym stycznia 1934 r. w obligacjach
Pożyczki Narodowej po kursie emi-
syjnym, t. zn. 96 zł. za 1oo.

Ponadto rozporządzenie przewi-
duje możność zastawu w ten spo-
sób otrzymany ch obligacyj przez in-
stytucje kredytowe po kursie 60 za
1oo imiennej wartości. Zapewnienie
tego prawa zastawu dla instytucyj
przyjmujących „obligacje Pożyczki
Narodowej da możność tym insty-
tucjom utrzymania odpowiedniego

Do czego możRa użyć

o atmosferze, w jakiej żyjemy.

Pożyczki Narodowej.
Wpłaty przy umowach ubez-

pieczeń na życie.

Jednocześnie ukazuje się rozpo-
rządzenie o warunkach przyjmowa-
nia obligacyj tej (pożyczki przez za-
kłady ubezpieczeń, tytułem wpłat
na składki.

Obligacje Pozyczki Narodowej
będą przyjmowane na uiszczenie
składek wyłącznie od pierwonabyw=
ców oraz osób, które otrzymały te
obligacje w dredze spadku lub na
zasadzie wyroku sądowego.
gacje przyjmowane będą według
wartości imiennej t. zm. 100 za 100.
W wypadku šmierci, dožycia lub

uplywu umėwionego terminu ubez
pieczenia, zakład ubezpieczeń wy
płacać będzie świadczenia ze swej
strony wyłącznie w gotowiźnie a
więc niezależnie od tego że składki
uiszczane były obligacjami Pożyczki
Narodowej. pogotowia kasowego.

Kłajpedą. Pismo zaznacza, że te

kombinacje wypływają ze źródeł!
polskich, wyrażając równocześnie

wątpliwość, czy pogłoski te są
prawdziwe,

Nie byłoby warto zajmować się
podobnemi fantazjami, gdyby nie to
że — jak zaznaczyliśmy na wstępie

—widoczny jest jakiś system czy

upór w. powtarzaniu ich przez prasę

litewską. Nie ulega żadnej wątpli
wości, że niema w Polsce takica

„kół wojskowych”, które bawiłyby
się w pomysły oddawania Litwie

„kawaików ziemi'—Sejn, Święcian,
Brasławia, a wreszcie nawe! Wilna.
Kombinacja oparta na podobnych
podstawach nikomu, absolutnie niko że. „Kawałki ziemi'”' należące do Pol

ski, nie mogą być przedmiotem han-
dlu dypiomatycznego, lub wojsko-

rozumieją.

Dlaczego więc tak uporczywie

powtarzają podobne fantazje? Wy-
gląda na to, że chcieliby wmówić
swem społeczeństwu, iż Polska

skłonna jest do ustępstw terytorjal-

nych,alboteżze pragnęliby zasuge-

rować odpowieczialnym - czynnikom
polskim konieczność uczynienia ofia

ry dla nawiązania stosunków.
Sądzimy, że nie byłoby to bez

korzyści dla Litwy i Litwinów, śdy
by się im wyraźnie wytłomaczyło,
że podobne „kombinacje' są bez- miu w: Polsce do głowyprzyjśćniemo

'
wiadomość o tem zao-

Ale jeśli ktoś godzi się płacićkilkana- |

Obli |

| chyba przekupka jaki jeden koszyk

wego. I to chyba Litwini doskonaie!

„JMILEBSKI

przez zydów

LONDYN. (Pat). Federacja żydów
polskich w Anglji urządziła wieczo-
rem pożegnalny bankiet na cześć
ustępującego .mbasadora Rzeczy-
pospolitej w Londynie, p. Konstan-
tego Sikirmunta. W. bankiecie tym,
w którym uczestniczyło przeszło 200
osób, brali również licznie udział
wybitni reprezentanci żydów angiel-
skich. Pod koniec bankietu wygło-
szono szereg przemówień pod adre-
semi ambasadora Skirmunta i rządu
polskiego. Podczas bankietw został
wręczony ambasadorowi Skirmunto-
wi portret, ambasadora malowany

PARYŻ. (Patj, Komisja, badająca
aferę Stawiskiego, przesłuchała o-!
negdaj kilku świadków. M. in, zezna |
wał prefekt w stanie nieczynnym
Juillet, oświadczył on, że w maju ub.'
roku Stawiski, którego znał pod
nazwiskiem  Aiexandre, powiedział
mu w tajemnicy, że ma możność zdo-!
bycia dokumentów, kompromitują-,
cych byłego premjera Tardieu. W

„Na jednem

mi, że mam nieporozumienie, zezna-

Teraz, kiedy wieś wileńska prze-
żywa okres troski nad podniesie-
niem zamożności rolnika warto za-
jąć się losem wiaścicielj sadów. !

Sprawa jest. pierwszorzędnej wa- 
| większych ogrodów owocowych jest|
| niemal tyle, co gospodarstw rolnych. |
| Przy każdym dcmu jest przynajmniei
kilka drzew owocowych, a dochód

| posiadacza sad jest śmiesznie ma-
fy w: porównaniu z cenami owoców

jw mieście,
Obecnie, jeśli właściciel sadu

PR coś otrzyruać za jabłka, musi
koniecznie swój ogród wydzierżawić

| žydkowi z pobliskiego miasteczka,
który płaci tylc, ile mu uchwalą
wszyscy okoliczni dzierżawcy  sa-

| dów.
Ci tworzą bandę zorganizowaną,

| niedopuszczającą nikogo więcej,
| prócz swoich członków, do handlu,
„a znając świetnie warunki materjel-
ne każdeżo rolnika, z takiemi szcze-
śółami nawet jak terminy płatności
weksli, wyzyskują wszystkie możli-
wości, ażeby, producentowi zapła-
cić jaknajmniej.

Jeżeli ktoś śmiał wyłamać się z
, pod tej opieki, owi dobrodzieje, go-
dzący się na kiopot eksploatacji sa-
du, są zdania, że za unikanie ich po-
'średnictwa „musi ponieść przykład-
| ną karę,

Znakomicie ułatwia stosowanie
podobnego teroru monopolizacja ze-

; wnętrznego handlu owocami w ręku
kilku zydów hurtowników, którzy
przyjęli na siebie rolę protektorów
arędarzy, Więc żadem taki hurtow-
„mik nie kupi jabłek z pierwszej ręki

' od producenta, ale zmusi go do
|sprzedaży temu, kto ubiegał się o
| dzierżawę ogrodu.
| -Wytworzyły się warunki nie do
„uwierzenia, że rolnik nie może do-
wolnie rozporządzać swemi płodami.

! Przeciwstawiający, się wyzyskowij
unikający drogiego i to narzuconego

„pośrednika nie znajduje na owoce
'już dojrzałe nańywcy w poblizkich
miasteczkach i jest skazany na to,
że mu wszyst..ie jabłka zśniją.

| Nie dalej, niż kilka dni temu,
byłem śwadkicm w pow. dziśnień-

' skim pertraktacyj g odnajem. ogrodu
| owocowego.

Właścicielka majątku, nie  go-
dząc się na 200 zł. za sad, który bez

! żadnej wątpliwości da 200 pudów
doskonałych jabłek zimowych, po-
wiedziała reflextantowi, że nie wy-
dzierżawi nikomu ogrodu a będzie
sprzedawała szma owoce na wagę.
(Wówczas pan „starozakonny“ za»
czął się śmia”* i cynicznie oświad-

czył: ;
— „Komu pani swoje jabika

sprzeda, bo nikt oprócz nas żydków
ich od pani nie kupi w Głębokiem,

 

„dziennie i to na kredyt.

Najniekorzysiniej odbija się po-
dobny system eksplotacji sadów na
posiadaczach raniejszych ogrodów
owocowych, to jest właścicielach
fofwarkówi chłopów z wiosek. Bo
„o nich handlarze są spokojni, że nie
mają potrzebnej inicjatywy i dosta-
tecznej ilości jabłek, by ktoś z nich
pojedyńczo móż!i wyłamać się z pod
ich władzy i wysłać bezpośrednio
wagon jabłek do Warszawy czy Ka-
towic. Przytem w mniejszych ogro-
dach znacznie drożej liczą sobie
dzierżawcy koszta eksploatacji. Bo
pan arendator ceni swoje liczne po-
dróże z miasteczka celem obejrzenia
czy dobrze rosną jabłuszka i ile się

| zarobi na nich w jesieni, najmuje

 

Pożegnanie p. Skirmunta

przez znanego malarza żydowskiego
Leopolda Pilichowskiego. Po prze-
mówieniach odczytano depeszę ho-
noroweżo prezesa federacji żydów
polsko . angielskich prezydenta
wszechświatowej  egzekulywy, p.
Sokołowa, baw.ącego obecnie w: po-
łudniowej Afryce, który w serdecz-
mych słowach żegnał ambasadora
Skirmunta.  Przemawał ' również
imieniem egzekutywy prof. Grode-
cki. Na wygłoszone przemówienia
odpowiedział,
za wyrazy uznania, ambasador Skir-
munt.

 

W bagnie masonskiem.
wał Juiliet, z przełożonymi, sprawę
tę jednak można załatwić przy po-
mocy jego wpływów (t. zn. Stawi-

skiego)“. ы
Mikrėtce potem Alexandre we-

zwał deputowanego Prousta i polecii
mu poczynić odpowiednie kroki u
min. Chautemps. Istotnie deputowa-
ny Proust interwenjował u min,
Chautemps, gdyż w kilka dni później

toku zeznania swiadek zeznaje, że| Juiliet został wezwany do min.
ze Stawiskim spotykał się na śnia-|Chautemps, który zaproponował ob-
daniu. Na wszystkich tych śniada- |jęcie jednego z poważniejszych sta-
miach występował jako Alexandre.| nowsk. Propozycji tej Juillet nie

śniadaniu powiedział| przyjąi.

:Anormalny stan handlu owocami.
Ciekawe kto to był ową „bardzo,

zbiórce i pakowaniu owoców, doli-
cza pizytem sobie za ryzyko han-
dlowe. A to wszystko obciąża jedy-
nie wiaściciela ogrodu. le wszelakie

czynności, za ktore obniżają cenę

rzy, podając się za przedstawicieli,śl,bo wiaścicieli mniejszych czy, piaconą za owoce chętnie 1 z po:
wodzeniem, bez uszczerbku dla go-

spodarstwa, zaróbiby sam  wiasci-
ciel ogrodu lub jego rodzina,
uwoców zimiowych Wileńszczyz-

na ma dużo, zbyt na nie pewny, bo
podaz jest mniejsza, niż zapotrze-
powanie miast, o czem świadczy ko-

nieczność sprowadzania jabłek z
Kanady, ale Zz tego rolnik ma nie-
wieie. Lwia częśc pieniądza, przy-

pływająca z miasta za ten produkt,
„zostaje w rękach pośredników. Każ-
dy niemal właściciel ogrodu owcco-

wego musi utrzymać przez rok
przynajmniej jedną rodzinę żydow-

iKoszta pośiednictwa może sobie
„sam czytelnik obliczyć.

Producent otrzymuje ой 7 — 15
groszy za Iklogram jabiek eksporto-
wych z warunkiem, że owoce letnie,

odpadki odda zadarmo. Konsument
za kilogram jabiek w sklepie piaci
„aetalicznie od 1,50 do 2,5V złotych.
Każdy zrozumie. że 2000 proc. zarob
ku przy wliczeniu w to przewozu i
przechowania, przy którem nie wię-

|cej niż 15 proc owoców się psuje,
jest znakomityri zarobkiem pośred-
nika,

Anormalny ten stan będzie istnieć
dotąd, dopóki społeczeństwo  pol-
skie nie zajmie się energicznie tą
sprawą. Kozwiązanie nasuwa się je-
dno, stworzenic centrali handlu о-
wocami i utworzenie punktów sku-
pu z pierwszej ięki w: istniejących
„spółdzielniach, jak rolnik, mleczar-
nie, czy też samodzielnych na sta-
cjach kolejowych. Wystarczy: to, by
1okalne instytucje pracowały coroku

w ciągu miesiąca jeden dzień w ty-
godniu. Inacze; nigdy rolnik nie
otrzyma godziwej ceny za owoce.

Organizacja handlu jabłkami to
rzecz realna, konieczna i daje bar-
dzo wzdzięczne pole do popisu
izbom rolniczej i handlowej oraz
spółdzielniom.

Próbę — niestety — jednorazową
i na małą skalę zrobił w ubiegłym
roku związek spółdzielni mleczar-
skich i jajczarskich w Wilnie, a mia-
nowicie zakupił w listopadzie w je-
dnym z majątków ziemskich partję
jabłek po 55 groszy, sprzedawał zaś
w swoich sklepach po 65 groszy za
kilo. Co zyska na podobnej impre-

iż starczyło tych jabłek w sklepach
spółdzielni zaledwie na kilka dni.
Oby ta próba posłużyła przykładem
do szerszego zajęcia się tą sprawą.

 

Smutna statystyka.
Izba Ubezpieczeń Społecznych

opracowała statystykę, z której wy-
nika, że w roku ub. Ubezpieczalnie
Społeczne wypłzciły tytułem zasił-
ków dla ubezpieczonych 29 miljonów
830 tys. zł, W ten sposób przeciętnie
na jednego ubezpieczonego przypada
kwota 14,15 zł, W, r. 1932 zasiłki wy-
nosiły 33 milj. zi, a w roku 1930 —
62 milj.

Jak z tego widać, świadczenia z
Ubezpieczalń Społecznych na rzecz
ubezpieczonych zmniejszyły się po-
ważnie, ы stróża żydka do pilnowania, drogo sensowne, kosztuje go czas dozorowania przy

serdecznie dziękując |

zie producent, wszystkim to jest zro-'
sumiałe, a že kcrzystne to było ; dla|
konsumentów może świadczyć takt, |

Z obozu izolacyjnego
w Berezie.jį

Fakt osadzenia w obozie izola-
cyjnym Berezy Kartuskiej ma się li-
czyć nie od dnia zatrzymania odoso-
bnionych przez władze administra-
cyjne, ale od chwili odosobnienia w
samym obozie w Berezie Kartuskiej.

! Komenda obozu opracowuje sprawo-
| zdania o zachowaniu się poszcze-
| gólnych izolowanych osób ; na: pod-
| stawie tych sprawozdań układane są
opinje dla sędziego śledczego. Opinie
będą decydujące przy przedtermino-
wem zwalnianiu odosobnionych, al-

į bo przedłużaniu izolacji danego na
dalsze trzy miesiące. Do obozu przy-
wieziono z Chodorowa studenta uni-
wersytetu lwowskiego Gorycza.

Rozwiązania O. N. R.
KIELCE. (Pat). Wojewoda kie-

lecki Dziadosz rozwiązał na terenie
całego województwa kieleckiego
wszystkie organizacje obozów naro-
dowo . radyka!nych,

Kurczenie się obiegu
banknotów.

Bilans Banku Polskiego za drugą
dekadę lipca wykazuje spadek obie-
&ч banknotów 4 27,6 milj. do 879,4
miłj. złotych.

Poszczególne pozycje bilansu na
dzień 20 lipca są następujące: Zapas

|złota powiększył się o 0,5 milj. do
| 491,2 milj. zł. Stąn pieniędzy zagra-
nicznych i dewiz obniżył się o 2,8
mili. do 41,4 milj. zł.

Zapas polskich monet srebrnych
i bilonu wzrósł o 8,2 do 43,2 milj.
złotych,

Obieg biletów bankowych zmniej-
szył się o 27,6 milj. do 879,4 milj. zł.
Pokrycie złotem zwiększyło się z
49,21 proc. do 49,39 proc., przekra-
czając normę statutową o przeszło
19 punktów.

Zniżka cen papieru
i nawozów sztucznych.
Kartel polskich papierni Centro-

papier, zadeklarował w: tych dniach
wobec ministerstwa przemysłu i
handlu, iż po rewizji swoich kosztów
produkcji wprowadza nową zniżkę
cen w wysokości 5 proc. na papiery
rotacyjne, 8 proc. na papiery druko-
we, 5 do 7 proc. na inne gatunki pa-
pierów.

Zwrócić też należy uwagę na no-
wowprowadzoną 15 procenową Zni'
żkę cen nawozów. sztucznych, która
obniżyła ceny tych nawozów w
sprzedażnym sezonie jesiennym r. b.
Cena za 1 kg. czystego azotu w 22
proc. azotniaku od marca do czerw-
ca b. r. wynosiła 1,54 zł., a obecnie.
a więc od lipca do października b. r.,
czyli w jesiennym sezonie sprze-
dażnym, wynosi 1,25 zł. Obniżka ta
daje łącznie z poprzedniemi obniżka
mi spadek cen nawozów azotowych
o blisko 50 proc. w stosunku do cen
z okresu wysokiej konjunktury,
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NADESŁANE.
Wielkie zalety kuracyjne inowrociawia.

Wśród naturalnych środków  leczni-
czych Inowrocławia zyskuje coraz większe
uznanie źródio słono-gorzkie do picia, na-
dające zgoła inny charakter  zdrojowisku;

„dotychczas bowiem przyjeżdżano do Ino-
wrocławia głównie na kuracje kąpielami
borowinowemi, soianką i ługami tak gorą-
co zalecunemi dla reumatykow i artrety-
ków. Pozatem przeprowadzano kuracje na
nerwy, porażenia itp. stosując zabiegi wo-
dołeczni:ze i elektryczne oraz kąpiele kwa-
sowęglowe na solence o sile nauheimskiej.

Obecnie poza inhalatorjum cieszą się
wielkiem powodzeniem kuracje pitne u
źródła mającego specjalne znaczenie, gdyż
o przyrodzonej sile 11/4 procentu. Woda ta,
jak siusznie podkreśla analiza, aczkolwiek
odmienna o swoistym indywidualnym skła-
dzie, jednak zblizcną jest do Kissingen —
Rakoczy a pozatem zastępuje nam Karl-
sbad lub Marienbad. Coraz liczniej kierują
się więc kuracjusze: do Inowrocławia celem
przeprowadzenia kuracji wodą z tego
źródła w schorzeniach wątroby, przewodu
pokarmowego i przemiany materji.

Znaczenie Inowrocławia docenia rów-
nież zagranica; spotykamy gości z Niemiec.
Gdańska i Szwecji, kierowanych tutaj przez
profesorów o europejskiej sławie, szcze-
gólnie na kuracje przeciwreumatyczne.

l Ostatnio przebywali w  zdrojowisku
| księża biskupi podlaski Przeździeck: i
łomżyński Łukomski. Spotyka się licznych
innych przedstawicieli duchowieństwa.

Dni imprez lotniczych i przylotu braci
Adamowiczów byty rzeczywiście  „wielki-
mi dniami“ Inowrocławia.

Naturalne warunki, bogactwo
leczniczych i harmonijna całość, \
składa się: porządek, czystość, spokój i
rozrywki tworzą z Inowrocławia idealną
miejscowość  kuracyjną.  Nienajmniejszym
plusem obecnego sezonu w Inowrocławiu
jest to, że upływa on przy przepięknej po-
godnie słonecznej. Naświetlanie słoneczne
osiągnęło w tym :oku maximum natężenia
niebo jest przeważnie od rana do wieczora
bez chmur.

EEG KOZAORUNIA

Pogrzeb bandyty.
CHICAGO. (Pat). Zwłoki zabitego

w Chicago bandyty Dillingera prze-
wiezione zostały do stanu Indjana.
Za trumną bancyty szedł jego ojciec
oraz tysiączne tłumy ludności, Obie
strony ulic, któremi kroczył orszak
żałobny obstawione były przez kor-
dony policji.

CHICAGO .Pat). Obie kobiety,
które towarzyszyły Dillinżerowi w
chwili spotkania z policjantami, za-
kończonego śmiercią bandyty, zosta-
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Spóźniony przylot na Porubanek.
Wczoraj rano Wilno entuzjasty-

znie witało Braci Adamowiczów,
tórzy przylecieli pasażerskim sa-
molotem linji lotniczej „Lot”.

Przylot Adamowiczów do Wilna
ostał opóźniony. Mieli oni przyle-

Br. Adamowiczowie w Wilnie.
pwita serdecznie rodaków, cie-; cześć dzielnych lotników,
sząc się, że zawitali oni do sweżo; Po spożyciu śniadania w restau-

| miasta, o którem nie zapomnieli. | racji Georges'a br. Adamowiczowie
i Z pośród tłumu przebiją się skro-; przyjęci zostali przez, p. wicewoje-
mna grupka csób, to delegacja z; wodę,

j miejsca urodzenia Adamowiczów.
Delegacja z micjscowości Tija, złożo-| Wręczenie urny z ziemią rodzinną.

DZIENNIKMILENSKI

Муоока nl moe pie
Miło nam, żeśmy odgadli ukryte marzenia naszych czytelników,

żeśmy wczuli się w ich pragnienia. Wycieczka nadmorska, wyruszająca
w drogę 11 sierpnia, dla wielu z naszej rodziny czytelniczej stała się
miłą okazją. 20 złotych, mimo powszechnego niedostatku, znajdzie się
jakoś, a tyle za nie przyjemnościl.. Festival Warszawy (cały dzień!) trzy
dni pobytu nad polskiem morzem, jazda kolosem morskim — doprawdy
te zbyt silnie kuszą, by móc zdobyć się na pozostanie w Wilnie. Jedzie-

 

ieć o godz, 9 zrana, ale spowodu |na z ks, W. Paczkowskiego, Smoleń
ych warunków atmosferycznych skiego i Polaniskiego, wita swych
ogli wystartować z Warszawy do- | ziomków, a oto jest i siostra Adamo-
iero kilkanaście minut przed 9-tą.! wiczów, p. Zotja Spirodowiczowa
anek był mglisty. Zaczął nawet pa- iktėra nie widziała swych braci 29

    

   

W dużej sali konferencyjnej Urzę-
du Wojewódzkiego przyjął Adamo-
wiczów, p. Adamowiczową i dele-
gację liji p. wicewojewoda Jankow-
ski,

. Mgły rozściełały się

esto wzdłuż lotniska.
Co chwila podjeżdża samochód

łą samochodem. Zbiera się tłum wi-
lzów. Panie oczekują bohaterów z

iatami.
Telefon podeje meidunki, że sa-

molot minął Grodno, że jest w Ol-
kienikach, że za kilkanaście minut
będzie już nad W/ilnem.
W Porubanku przygotowania do-

biegają końca. Komitet przyjęcia na
czele z p. gen. I., Żeligowskim i prez.
inž. Jenszem jest im corpore,

Deszcz przestaje padać. Z poza
chmur wyglądać zaczyna słońce.

Nad lotniskiem ukazuje się bły-
Szczący w: słońcu samolot. Siade
mięko na murawie. Warcząc pod-
leżdża do oczekujących widzów.

Z okien samolotu wyglądają roz-
Promienione twarze, to bracia Ada-
Mowiczowie. Przybyła też żona jed-

 

Otocza lotników. Gratulacje.

Powitania i przejazd

do Ostrej Bramy.

wach przemawia p. prezydent Jensz,

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Pomorze, Wielkopolska, Polska

środkowa, Sląsk, Podhale, Tatryi
Wyżyna Małopolska: najpierw za-

Chmurzenie duże, potem zmianne.
rzelotne deszcze. Temperatura bez

Inacznych zmian. Umiarkowane wia-
z pėlnocno-zachodu.
Pozostale dzielnice:

Pochmurno | deszcze. Nieco chło-
dniej. Umiarkowane, chwilami po-
ływiste, wiatry z pėlnoco-zachodu
zachodu.

DYŻURY APTEK.
w mocy dyżurują

przeważnie

Deiš następująca

apteki:
- Jundzilia P. — ul. Mickiewicza Nr, 23

tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
r. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Ja4-

ska; _ Sokołowskiego ul. Tyzenh1.-
łowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela

Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
Wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
nipiszek.

8.1 Z MIASTA.
— Spadek świadczeń ubezpie

Czalni społecznej w Wilnie.
Świadczenia ubezpieczeniowe wileń-
skiej Ubezpieczalni Społecznej stale
się zzmniajszają i w porównaniu z
atami 1931—32—33 spadek wynosi
Około 30 proc. Z drugiej strony za-
ległości na rzecz ubezpieczalmi z
tytułu świadczeń społecznych wy-
pz z górą 1 mil. 200 tys. zło-
ch.
— Niepowodzenie komunistów

wileńskich. Onegdaj do sekretar-
jatu Okręgowego Komitetu P.P.S.
w Wilnie (ul. Kijowska 27) zgłosiło
się dwuch osobników żydów, którzy
oświadczyli, iż występują w imieniu
Komunistycznej Partji Zachodniej
Białorusi i proponują zorganizować
Wspólną akcję w sprawie uwolnie-
dia komunisty niemieckiego Thael-
Mane, ponieważ Thaelmanowi grozi
Śmierć z rąk hitlerowców.

Znajdujący się w lokalu człon-
kowie Okręgowego Komitetu P.P.S.
Wyrzucili komunistów za drzwi.

SPRAWY PODATKOWE.
— Kontrola ksiąg handlowych.

Na terenie miasta zarządzono ścisłą
kontrolę ksiąg handlowych. Z pole-

JAN OBST.

„Nie

kazał nam inną jeszcze znakomitą
maksymę: „salus rei publicae
Suprema lex" (najwyższem pra
wem jest dobro rzeczypospolitej')
Na tem zwykł; opierać się dyktato-
rowie, pokroju Hitlera, uważając,
że „dobrem Rzeczypospolitej" są
jedynie ich rządy, że га tem „naj
wyższym, nakazem! jest utrzymanie
tych rządów i że w tym celu wolno
Bopełniać wszuikie zbrodnie, wolno
łamać prawo. W tem jednak jest
$przeczność zasadnicza; czem bo-
Wiem jest „Rzeczpospolita“, mniej-

przez kogo rządzona, przez. mo-

ląrchę dziedzicznego, przez obie-
i czy też

 
   

    

  

      
   

   

To współżycie gromady ludzkiej
e naprawie. Rząd, któryby
ł to prawo w imię rzekomego

bra  rzeczypospolitej, podobny
tem byłby dr budowniczego, któ-
, chcąc zdobyć materjał dlą rozbu-

swego śmachu, wyłamuje ka-

lego z nich. Milkną motory. Tłum |

W. mieniu miasta w pięknych sło: !

 

| lat. P. Z. Spirodowiczowa podchodzi
li jakdyby przedstawia się... nic
dziwnego, zapo'uniało się, jak bracia

‚ wyglądają, a i wrażenie też nie zo-
(staje w danym wypadku bez wpły-
| wu, :
‚ — Na lotnisku orkiestra 1 p. p. leg.
wita lotników marszem, a kapel-
mistrz p. A Rutka skomponował
specjalną piosenkę do słów p. Bor-
skiego.

!  Adamowiczowie podchodzą do
kompozytora i serdecznie dziękują:
> — Dziękujeiy panom za muzy:
kę...

Samochody szykują się do od-
| jazdu. 8
| Adamowiczowie siadają do Forda
p. Kureca. Samochód jest przystro-
jony kwiatami.

Korowód au: sunie traktem Ra-
duńskim, Koleiową, wreszcie
trzymuje się przed Ostrą Bramą.

| (WI kaplicy Ostrej Bramy Ada-
| mowiczowie przez kilkanaście minut
(modlą się w sx<upieniu. Niepotrze-
„bnie tylko napastują ich tam foto-
| grafowie,

tłum widzów, którzy wiwatują na

„KRONIKA.
|cenie władz skarbowych księgi han-
dlowe będą sprawdzane przez urzęd-
|pików-kantralerź"" n=y=tenhr=h
| ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Narada gospodarcza iżya-

ników administracyjnych. Jak nas
informują, w najbliższym czasie od-
będzie się narada gospodarcza za-
interesowanych czynników gospo-
darczych, przedstawicieli handlu,
przemysłu. rolnictwa i t. p. w celu
podniesienia stanu gospodarczego
Wileńszczyzny.

Naradzie przewodniczyć będzie.
wojewoda wileński. |

SPRAWY ROBOTNICZE,
Sytuacja Stirajkowa bez

zmian. Dzień wczorajszy w strajku
robotników  wodociągowo-kanaliza-
'cyjnych nie przyniósł żadnych
„zmian. Pomimo starań Inspektoratu
'Pracy, pertraktacje nie zostały na-
wiązane. Strajk więc w dalszym
ciągu trwa. į

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Nowy Żarząd Katsiciuasyo

Stowarzyszenia Mężów ukonsty-
tuował się następująco: prezes mec.
Marjan Kosiński, sekretarz general-
ny ks. mgr. Aleksander Mościcki
oraz członkowie: inż. Jan Borowski,
Władysław Ostrowski, :Józef Haweł-|
ko, major Stanisław Piłczewski, Win-

za-|

Zbiera się przy Ostrej r

Ks. Paczkowski z Ilji wręczył lot.
nikom urnę z ziemią przywiezioną z
b. mająteczku Adamowiczów, Ja-

nowszczyzny. Wręczyż im również
akt nadanią szkole powszechnej w
llji im. Adamowiczów, a wójt gminy
Ilji, Smoleński, wręczył im dyplom
obywateli honorowych Ilji

Przyjęcie w województwie zakoń-
czone zostało zdjęciami fotogra-

ficznemi,
Z województwa Adamowiczowie

udali się samochodem celem złoże-
nią sżereżw wizyt urzędowych.

Wizyty i obiad,
Bracia Adamowicze złożyli wi-

zyty: ks. Arcybiskupowi
kowskiemu, ktory, w pół godziny re-
wizytował ich w hotelu Georges'a.
Insuektorowi Armji gen. Dąb-Bier-
nackiemu, pik. Pakoszy, wicepreze-
sowj Wil. Dyr. Kol, P, K, P. p. Ma-
zurowskiemu, wice . prezydentowi
miasta inż, Jenszowi,

[W czasie obiadu, wydanego na
cześć Adamowiczów u Georges'a,

| przemawiali: pp. wicewojewoda Jan-
kowski, wiceprezydent Jensz, płk.
Iwaszkiewicz, 1ed. Święcicki i red,
J. Nieciecki,

[W czasie obiadu panował nad-
zwyczaj miły nastrój.  Adamowi-
czowie opowiacali o swych wraże-
niach i przeżyciach lotniczych. Jak
dowiedzieliśmy się między innemi,
będąc w Ostrej Bramie, złożyli na
ofiarę 15 dolarów, prosząc Boga
o opiekę nad n'mi.

Po obiedzie kilka godzin spędzili
wśród swoich najbliższych, to zna-
czy siostry i delegacji, przybyłej
Jarnowszczyzny (Ilji), odległej 2 klm.
od granicy bolszewickiej, Ks. Pacz-
kowski przypomniał Adamowiczom,
że wi kościele parafjalnym znajdują
się metryki ich urodzenia.

Do Ilji Adsmowiczowie udadzą
się dopiero w połowie sierpnia.
Meijscowa ludność przygotowuje się
do zorganizowania uroczystego po
witania bohaterskich lotników.

Adamowiczowie do Ameryki
mają odpłynąć okrętem dopiero po
zjeździe emigracji polskiej, to jest
około połowy września.

Pod wieczór lotnicy byli na pod-
wieczorku w "cukierni Czerwonegc
Sztralla, gdzie zebrało się sporo cie-
kawych. Na cześć .Adamowiczów
wznoszono entuzjastyczne okrzyki.

Razem z Adamowiczami z War-
szawy w chars»kterze ich opieku-
nów przylecieli: por. Dzięciołowski
(insp. wydz. lotniczego L. O.P.P.),
por. Laskowski i p. Stanisław Kapko
(delegat Zarządu Głównego L. O.
PE):

z 
 centy Puszkowski,

i Rusiecki.

— Oficerowie Kczeswy Kuie

Antoni Jurewicz |

Z ŻYCIA. STOWARZYSZEŃ. |

Owacje w teatrze,
Program pcbytu Adamowiczów

zakończył się w pierwszym dniu
bytnością ich w teatrze „Lutnia* na

Jałbrzy-|
| przy placu Łukiskim odbyła się de-|

my wszyscy !..
Zapisy przyjmuje w dalszym ciagu administracja „Dziennika Wi-

leńskiego”.
Organizatorzy wycieczki dokładają starań, by wszyscy, którzy w niej

wezmą udział, wynieśli jaknajmilsze wrażenia z nad morza.

Święto 3 Baonu Saperów.
W dniu 25 b. m. odbyło się do-!

roczne święto 3-go Baonu Saperów
Wileńskich.
O godz. 9 rano w kościele garni-

zonowym im. šw. Ignacego Baon
Saperów wysłuchał Mszy św., od-
prawionej przez ks. kapelana dr.
Šledziewskiego i połączonej z oko-
licznošciowem kazaniem. W nabo-
żeństwie wzięły udział oddziały ho-
norowe wszystk:ch formacyj wojsko-
wych, stacjonujących w Wilnie, oraz
przedstawiciele władz państwowych
i miastą Wilna.

O godz. 11 na ul, Mickiewicza

filada 3-go Baonu Saperów pod do-
wództwem mjr. Czarneckiego, oraz
oddziałów honcrowych innych for-
macyj, którą przyjęli pułkownik
Przyjałkowski oraz wicewojewoda
Jankowski.

Następnie na dziedzińcu kosza-
rowym 3 B. Sap. odbył się wspólny

3,

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie  międzynaro-

dowych złodziei  pociągowych.
Na terenie wileńskiej dyrekcji ko-
lejowej w ciągu ostatnich dnl za*
trzymano trzech złodziei, grasują*
cych w pociągach międzynarodo-
wych. Jeden ze złodziei niejaki
Bentz okazał się międzynarodowym
włamywaczem.
— Złodzieje w synagodze

Gaona. (biegłej nocy dokonano
kradzieży i zbezczeszczenia histo-
rycznej synagogi Gaona Wileńskiego
przy ulicy Niemieckiej.

Złodzieje przedostali się do wnę-
trza synagogi przez otwarte okno i
wykradli stamtąd wszystkie żarówki.
Złodzieje nie poprzestali na tem
przed ucieczką zbezcześcili syna
gogę, pozostawiając tam swoje ek-
skrementy.
— Ujęcie oszusta matrymon-

Jalnego. Na zkutek listów gończych
zatrzymano w Wilnie 34 letniego
Władysława Maronisa, vel Kozłow-
skiego, przybyłego z terenu war-
szawskiego. Maronis jest oskarżony obiad żołnierski, podczas którego

wygłoszone były okolicznościowe
przemówienia. Uroczyste święto
Saperów Wileńskich poprzedził w
dniu 24 b. m. capstrzyk orkiestry i
uroczysty apel poległych, połączony

1
!

ze złożeniem wieńca na grobie š. p.|
iBiskupa Bandurskiego.

TEATR LUTNIA.
„Katia-tancerka“, operetka Gilberta,

Jeszcze jedne z operetek, w któ-
rej fabuła oplata się dookoła książę-
cych bohaterów zakochanych w so-
bie, a występujących incognito,

Ona jest tancerka — on olice-
1ет za przylranem nazwiskiem.
Intryga, zadzierzgnięta dość naiwnie,
rozwija się wecług utartego szablo-
nu operetkowych nieprawdopodo-
bieństw, w. kióre przecież trzeba
wierzyć, jeżeli chcemy się zabawić.
Libretto obfituje w momeniy dra-

i
{

matyczne, które przecież są po to|-
tylko, aby tło dać głębsze i wydo-
być lepsze kontrasty, Muzyka
dźwięcznie, lekko wpadająca w
ucho, szereg melodyj miłych uroz-
maicają akcję, atóra dość silnie wy-
stępuje na plas: pierwszy.

Katią była p. Kulczycka, Księ-
ciem p. Peter, W momentach lirycz-
nie głębszych brzmiał @105 р., Кш-
czyckiej wyraziście z silną ekspresją,
sceny 0 tempie iarsowym były słab-
sze — całość jednak gry była bar-
dzo interesująca. W. roli Wielkiego
Księcia p. Peter, jak zwykle w swo-
ich rolach, prosty, naturalny, operu-
jący w eudowną lekkością głosem.

Jeżeli dodasny, że pp. Szczawiń.
ski (sekretarz), Łasowska, Domo-
sławski i Wyrwicz-Wichrowski mie-
li w swych rękach dalsze partje,
a grali doskonale, całość złoży się
na widowisko miłe, któremu tylko  
zarzucić trzeba słabe tempo j słab-
sze jeszcze chóry.

Taniec rosyjski, układu p. Cie-;
sielskiego, znalazł żywy oddźwięk
na widowni. Prześlicznie sharmoni-,
zowany w barwach kostjum przo-,
downicy bawił oko grą kolorów. |

Reżyserował p. Wyrwicz-Wi-;
chrowski wytrawnie, batutę trzymał
p. Wiliński, zdaniem naszem, zbyt
miękko,

Teatr i muzyka
—Miejski Tealr Letni zyka, po-

Bernardynskim, Dzis i jutro o godz. 8.30 w.

przedostatnie przedstawienie doskonałej

farsy wiedeńskiej w 3-ch aktach, Franka

Arnolda  „Zgorszenie publiczne', która

swoim humorem, wesołemi i zabawnemi sy-

tuacjamr bawi publiczność wileńską.

— Gościnne występy Rosyjskiego Teatru

Artystycznego. W sobotę Rosyjski Teatr

Artystyczny pod kierownictwem artysty

leatru Stanisławskiego w Moskwie, p. W.

Wasiljewa, odegra najnowszą sztukę z ży-

cia Sowietów „Cudze dziecko” W. Szkwar-
kina. Własne dekcracje i rekwizyty.

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś po
raz trzeci, odznaczająca się pięknemi me-

lodjami oraz interesującą treścią, operetka

J. Gilberta „Katia - tancerka”, która od-

niosła sukces artystyczny i cieszy się wiel-

kiem powodzeniem.

W. roli tytułowej

warszawskich Janina Kulczycka.

Wielkiego Księcia R. Peter.

W. akcie I-szvm taniec rosyjski w wy-

konaniu zespołu baletowego. Ceny letnie.

Wycieczki korzystają z ulg biletowych.

Kina na powodzian
w Małopolsce.

W dniu dzisieiszym kina „Helios“,
„Pan“, „Casino“, „„Šwiatowid“, „Ro-
xy”, „Adria“, „Lux“ i „Wir“, w po-
czuciu obywatelskiego obowiązku
przyjścia z pomccą nieszczęsnympo-

wodzianom, oddają połowę dochodu
brutto na powedzian.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wil*

Dla Ogólno Polsk. Kom. Pomocy dla

powodzian — A. Ł. zł. 5. T. Z. zł. 5, Zwią-

zek b. Uczestn. Straży Kolejowej okręgu

Wileńs<iego zł. 5.

primadonna teatrów

W rol:

 

o oszukanie 32 kobiet, którym o-
biecał małżeństwo. Maronis, jak u-
stalono, pochodzi z Litwy z pow.
koszedarskiego i zbiegł stamtąd
ścigany przez policję za różne na-
dużycia i oszustwa.

Maronisa przekazano władzom
śledczym.
7 —  Okradzenie szkoły powszechnej.
W. szkole powszechnej, mieszczącej się
przy ul. W. Pohulance 18, nieznani sprawcy
skradli aparat kinowy i większą ilość ze-

' szytów i ołówków, ogólnej wartości 333 zł.

GDSMDTUKD UDLDSADALED SIN
Przy zatruciu, wywołanem zepsute-

ml potrawami, jak również alkoholem,

zastosowanie naturalnej wody
„Franciszka Józefa" jest środkiem pomo-
«niczym. Pytajcie się lekarzy. 8373

oazr a i AO аь

: WYPADKI.
— Wilja wyrzuciła zwłoki to-

plelców. Około wsi Leśniki, gm.
rzeszańskiej zostały wydobyte z
Wilji zwłoki mężczyzny i kobiety.
Ze znalezionych przy zwłokach do-
kumentów ustalono, iż męzczyzną
jest Brozdowski Bolesław, lat 36,
zam. w Wilnie, Piac Napoleona 6,
żaś tożsamości kobiety narazie nie
zdołano ustalić. Przyczyna śmierci
narazie niewyjaśniona. ;
— Desperacki czyn pijanego. W dn. 24

bm. dostarczono do szpitala żydowskiego
Giecewicza Jana, lat 30, w stanie zupełne-
go opilstwa (zam. Szopena 3), który ust-
łował popełnić samobójstwo przez powie-
szenie się. PrzyGzyny iargnięcia się na
życie nie ustalono.

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 26 lipca.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Dzien.
por. Chwilka pań domu. Rozmaitości. 11/57:
Czas. Hejnał. Kom. met. Przegiąd prasy.
12.10: Muzyka popularna (płyty). Dzien. pot.
1305: Słuchowisko dla dzieci młodszych
„Stróżak”. 13.20: Koncert kameralny (pły-
ty). Wiad. eksport. 14,05: Pogadanka L. O.
P. P. 16.00: Muzysa lekka. 17.00: „Wieści
z Druskienik“ felj, 17.15: Recital. 17.40:
Rec. fort, 18.00: „Kobiety na Zjeździe Po-
laków z zagranicy pog. 18.15: Słuchowisko.
19,00: „W pogoni za widmami“ felį. 19.15:
Muzyka lekka. Wiad. sport. Wil. komun.
sport. Myśli wybrane. Wil. wiad. kolejowe.
20.12: Muzyka lekka. 20.30: Bracia Ada-
mowicze przed mikrofonem Rozgłośni Wi-
leńskiej. Dzien. wiecz. 21.00: Transm. z
Gdyni. Codz. odc. pow. 21.12: Koncert po-
pularny. 22.00: „Konieczność czy wolnošė“

 

—.

 odczyt. 22.15: Muzyka lekka. Kom. met

 

Zlikwidowanie szajki złodziejskiej.
Ostatnio w. mieście dokonano

szeregu większych kradzieży.
Jarze na rzecz Challengeu 1934. przedstawieniu „Katia . tancerka”,
Sekcja Kolejowa Związku Oficerów Honorowe loże udekorowane były
w w Rae z age, | śirlandami. Ukazanie się Adamowi-
ą Walnego Zgromadzenia z nia' 5 teat! wywołał >

11 marca r. b., zebrała wdrodze do-| oldadki, 5 SĄ
browolnej zbiórki na powyższy ca Publiczność przez kilka minut
b )a. “_‚;‘__;ЗМ;’*A owacyjnie ich okdaskiwała, a oficjal-

ь 5 ! dis © 4 я
przekazala do dyspozycji Komitetu. a i ay|=teatru powi

ZZZYCIA LITEWSKIEGO: DOW p. Anas, Pe
W  antrakiach przedstawienia— Nieudzieienie „przezustni . = RB

ks. Czibirasowi. Prasa litewska do Komitet przyjęcia Adamowiczów

Br.
godz.

Mają być w Wil. Tow. Wioślar-, dało.
skiem, a tęskniąc za wodą, zamie-| Między innemi złodzieje prze-
rzają wykąpać się w Wilji, | dostali się do mieszkanią kupca

Po godzinie 14 i spożyciu obiadu Botwinnika przy ulicy Kwaszelnej 6
udadzą się do p. Kureca do Grzego-, i skradli stamtad rozmaitych rzeczy
rzewa, a wieczorem około godz. 21: na ogólną sumę ponad 3000 zł.
będą w radjo. | Sposób dokonywania tych kra-

Wieczorem w Aeroklubie przy! dzieży świadczył najwymowniej, że
ul. Zygmuntowskiej 4 odbędzie się,w Wilnie grasuje jedna dobrze

 

| zabijaj”.
Wprawdzie ten sam Rzym prze- sposób cały $riach doprowadza do chło ui

nosi, że prezes t-wa „Rytas“ ks.
Czibiras prosił władze polskie o ze-
zwolenie na wyjazd do Kowna, ale!
pozwolenia nie otrzymał. ;

 
3)

ruiny.
Rząd taki stawia siebie jeszcze,

na równi ze wszystkiemi swemi
przeciwnikami, sam łamiąc prawo,'

, upoważnia ich moralnie czynić to
samo posługiwać się wszelkiemi

| środkami, nie wyłączając narodu.!
Jeżeli przypuśćmy, Hitler, czy in-'

ny jaki dyktator, uważa swoje rzą-
dy za jedyne zbawienie i dobro rze-,
czypospolitej, jeżeli zdobycie władzy
i utrzymanie»jei za cenę wszelkich
środków uważa za najwyższy nakaz,
to podobnie myśleć i działać może
każdy obywatel, w ślad zaś za poli-
tykami, posługującymi się kulą re-
wolwerową i sztyletem w imię rze-
komego „dobra  rzeczypospolitej”
pójdą pospolicie zbrodniarze, rozu-
mując całkiem logicznie, że ich,
własne dobro jest identyczne z do-,
brem  rzeczypospolitej, gdyż i oni;
przecie są członkami tej rzeczypo-|
spolitej. Wpiawdzie będący u wła-
dzy rząd może przy pomocy środ-, 

  
ie i cegły tundamentu, a w ten ków drakońskich hamować podobne '

 

zorganizował zbiórkę na wykupienie
samolotu.

Teatr był wyprzedany do ostat-
niego miejsca.

tę. Kto z życia narodów wyklucza
czynnik najwyższy — moralny, wy-!
pędzą z ciała duszę; takie ciało ry-

eśnie rozkładowi.

Jeżeli zkolei przyjrzymy się sto-
sunkom naszym. nietylko w Polsce
współczesnej, ale na przestrzeni wie.
Ikėw, stwierdzi: będziemy mogli, że
wypadkį zabėjs:w politycznych były
u nas objawem bardzo rzadkim.
Były oczywiście rąbaniny sejmiko-
we, zajazdy, rokosze, niekiedy do-
chodziło niemai do otwartej wojny
domowej, ale to była walka rów-
nych z równymi, walka otwarta —
skrytobójstwem brzydził się masz
naród, który miał zawsze wrodzony
sobie instynkt rycerski, Często,
zbyt często wylatywały szable z
pochew, ale trucizna, sztylet nie
grają roli w dziejach Polski przed-
roźbiorowej — bomba i kulą z
browninga to już miestety smutne
„zdobycze” czasów ostatnich. Na-
wet podczas naszej niewoli, kiedy
ucisk obcej, wrogiej władzy do pew-
mego stopnią upoważniał posługiwać
się podobnymi srodkami samoobro-

czarna kawa.
Adamowiczowie zamierzają wy-

* zorganizowana szajka złodziejska,
W, związku z tem policja przed-

jazd swój z Wilna odłożyć do piątku. sięwzięła energiczne kroki celem 
 ny umieliśmy wprawdzie urządzać

Jarwan. wykrycia jej.

cie czoło, ale podstępnie dybać na
jego życie nie umieliśmy,

Udział młodzieży polskiej w ro-
syjskich organizacjach- nihilistycz-
nych i tym podobnych był minimal-
my, były to zaledwie jednostki, nie-
stety przesiąknięte już całkowicie
duchem Wschodu, które zresztą w
organizacjach tych, trudniących się
przeważnie przygotowywaniem za-

machów, wybitviejszej roli nie grały
Jednakże wpływ, o którym wyżej

wspomnieliśmy, wpływ wschodu
wpływ moskiewszczyzny, na naród
masz, na naszą młodzież, pogłębiał
się. Charakter narodu rosyjskiego
kształtował się bez mało w tysiąc-
letniej niewoli, wprzódy tatarskiej,
później carskiej. Jest to charakter
raba, dla którego spisek jest jedną
dostępną formą walki; jedną dostęp-
ną bronią — broń skrytobójcza,

Trudno dziwić się, że ostatnie,
przedwojenne pokolenie młodzieży
naszej, wyrosłe również w niewol:
najcięższej, 'po powstaniowej, wy-
zbywa się rycerskich tradycji swych
przodków, przesiąka psychiką  nie-
wolniczą. Brak odpowiednich uczel-
ni w kraju, uniwersytety rosyjskie,
zwłaszcza petersburski i moskiew-  

ski, kolegowanie z Rosjanami, życie
w. środowisku -osyjskiem,wpływ lite
ratury rosyjskiej, czynią swoje, wy-
paczając i gangrenując charakter
polski, piękny, szlachetny, otwarty
charakter.

Wprawdzie młodzież nasza na
obczyźnie nie łączyła się'przeważnie
z młodzieżą rosyjską, tworzyła wła-
sne kółka, ale rozwój ideowy u
tych i tamtych kroczył równolegle,
podobnie jak rośliny, posiane na
dwóch sąsiednich zagonach, w tym
samym klimacie. pod! tem samem
niebem, jednakowo się rozwijają.
A jakie były tego wyniki? Przy-

kładem tego być może Warszawa w
iatach 1905-tymv i 1906-tym, wypad
ki, które się tam rozgrywały. Pod
wieloma względami przypominało to
już Rosję — Peiersburg, Moskwę.
Wprawdzie motywy i cele były tu

odmienne, tu przeważały jeszcze
ideały narodowe, „gdy tam górowała
międzynarodówka, tu grały jeszcze
w duszach” echa z lat 1831 i 63-go,
ale nie było to już powstanie naro-
dowe, z jego romantyką, z kosami i
bronią myśliwską, którą zastąpiły —
jak w Rosji — browningi i bomby.
Do walki wystąpili nie bojowcy, lecz
zamachowcy,  konspiratorzy. Nie

Wczoraj aresztowano herszta tej
; Zło- | szajki, niejakiego Ch. Wazgiela oraz

Adamowiczowie dziś doj dzieje przedostawali się do miesz-| kilku jego „współpracowników*. Po-
14 zwiedzać będą miasto. | kań przez okna i kradli co się tylko zatem policja wykryła kryjówkę kra-

dzionych rzeczy, mieszczącą się w

dobrze zakonspirowanej jamie. za-
walonej stosera cegieł, w posesji
Nr. 60 przy ul. Archanielskiej, sta-
nowiącej własność blisko 80-letnie-
$o Samuela Gałuna.

(W kryjówce tej znaleziono
wszystkie rzeczy, pochodzące z kra-
dzieży w mieszkaniu Botwinnika.

Rzeczy zwrócono poszkodowa-
nemu. Dalsze dvchodzenie trwa.

zbrodnicze zapędy, ale rządzić jedy-| powstania, stawiać wrogom otwar-
nie grozą nie można na dłuższą o:

będziemy: tu wyliczać długiego sze-
regu zamachów i napadów. Były to
niewątpliwie zabójstwa polityczne,
ale że popełnicne z za węśła, że
ołiarą ich padaiy przeważnie Bogu
ducha winne, prawie bezbronne jed-
nostki — stójkowi, niżsi funkcjonar-
jusze pocztowi i inni — zaszczytu
to nam nie przyniosło, Że Rosja w
latach 1831 i 63 nię przyznała po-
wstańcom polskim praw: strony wo-
jującej, że wziętych do niewoli bo-
haterów karała hańbiącą szubienicą
i katorgą — shańbiła siebie w obli-
czu całego kulturalnego świata. W.
latach 1905-tym i 1906-tym sami
chyba bojówkarze o podobne prawo
nie pretendowaii, ani też w żadnym,
najkulturalniejszym kraju nie zosta-
łoby ono im przyznane. Że jednak
działali w imię idei, może błędnie
pojętej, że u najzagorzalszych nawet
„socjalistów podświadomie jednak
tkwił i działał instynkt narodowy, że
każdy z nich gotów był życie złożyć
„w ofierze, że ujęci i osadzeni śmiało
umieli spojrzeć śmierci w oczy —
będzie to im niewątpliwie  policzo-
ne. My, pokolenie starsze, które
pamięta jeszcze owe czasy, pozo-
stawmy. sąd o uich przyszłości. (Dok. nast.)



 
 

   

  

    

   

  

Zz KRAIJU.
Rezszalały buhaj.

W: wsi Łubień, gm. mikołajew-
skiej buhaj, stanowiący własność Z.
Pietkiewicza, zerwał się z uwięzi,

wybiegi na drcgę į ciężko pokale-
czył 34-letniego Adamskiego, 28:
letnieżo Kołow:ina i Marję Kulwieć,
zaś 17-letniego Bronisława Mikucia,
który usiłował wdrapać się na drze-
wo, pobódł i stratował na śmierć.

Buhaja zastrzelono.

Zatopienie łodzi przemytni-

czej.

Burza gradowa.
Wielkich rozmiarów burza żrado-

wa przeszłą nad gminą bohińską.
Na terenie wsi: Osowicze, lwerecz,|
Mnogileta i Kostanówka grad zni-
szczył zżęte zboże. Straty są
znaczne. |

Egzaminy rzemieślnicze.
GŁĘBOKIE. (Pat). W' dniu 23 b.

m, odbyły się egzamina dla rze-
mieślników pragnących uzyskać peł-
me kwalifikacje w swoim zawodzie.

_ DZIENNIK MIEERSKI *

Ruch faszystowski w Anglji, jakkolwiek

świeżej bardzo daty, ogarnął już szerokie

stosunkowo koła iudności; wedle oświad-

czenia złożonego w Izbie gmin przez jedne-

$0 z posłów, partja faszystowska liczy po-

nad pół miljona czynnych członków,

Zasługa to wyłączna niemal założyciela

Wódz angielskich „czarnych koszul”, męż-

czyzna 37-letni, atletycznej budowy, o

ostrem, przenikliwem spojrzeniu i potężnym

dźwięcznym głosie. — jest osobliwością w

Londynie oddawna dobrze znaną i popu-

larną.

i kierownika tej partji, Oswalda Mosley'a. |

MW związku z egzaminami przybył do
Głębokiego dyr Izby Rzemieślniczej
wi Wilnie p. mgr. Kaziemierz Mły-
marczyk,

W, wyniku złożonych egzaminów
35 rzemieślników uzyskało dyplomy

 Z Dzisny denoszą, iż na Dźwinie
została zatopiona łódź przemytnicza
z towarem. Trzy worki tytoniu zdo-
łano uratować. Dwóch przemytni-
ków aresztowano, Są to Wacui
Ignacy i Kabaczyn Mikołaj.

mistrzowskie. |

Masowe przemycanie żydów do Ameryki.
Jak się okazuje z najnowszych. Ameryki, zjawicją się przebrani za

wiadomości, nadchodzących ze Sta-| urzędników policji immigracyjne,

nów Zjedn., tamtejsi „śangsterzy”,
których miljardowe interesy na prze
mytnictwie alkoholu zostały zlikwi-
dowane wskutek zniesienia prohibi-
cji, nie dali za wygranę i rzucili się
ma nowy rodzaj przemytnictwa:
szmuglowanią iudzi. Dostęp do A-
meryki zamknięty jest chińskim mu-
rem zezwoleń immigracyjnych, któ-
rych udziela się wedle bardzo ską-,
pych kontyngeutów, amatorów zaś
do osiedlenia się w Stanach Zjedn.
nie braknie, zwłaszcza w chwili, gdy
Europa przeżywa tak ciężki kryzys
—ospodarczy, ale i polityczny.

Przemycanie do Ameryki ludzi,
nie niej osiedlenia się, odbywało się
fuż w okresie prohibicji, wówczas
jednak na małą tylko skalę. Niele-
galni immigranci przybywali miano-
wicie do Nowego Jorku jako mary-
narze na małych statkach francu-
skich, angielskich lub holenderskich
i znalazłszy się na lądzie, szybko gi-
nęli w ruchliwym tłumie amerykań-
skiej metropolii Władze wykryły
wówcżas tę organizację, obecnie jed
nak zjawiła się nowa, wielokrotnie
potężniejsza, utworzona przez bez-
robotnych obecnie przemytników
aikoholu. °

Wyzyskując olbrzymi aparat, ja-
kim dysponowali, zorganizowali oni
masowe trasporty nielegalnych im-
migrantów: na przybywających z Eu-
ropy statkach towarowych. W chwili
gdy statek zbliża się do wybrzeży

 

 

agenci bandy przemytniczej, którzy

po skontrolowariu papierów całej

załogi i wykryciu, że okręt przewozi

także pasażerów, „aresztują' jadą-
cych i przesadzają ich na rzekome
statki policyjne, odwożące „aresztan
tów” oczywiście nie do portu nowo-
jorskiego, ale gdzie indziej,

Znakomicie prosperujący interes

Utyka lekko na nogę. Drobna ta ułom-

ność jednak w niczem mu zupełnie nie

szkodzi. Wręcz przeciwnie. Przecież to pa-

miątka z wielkiej wojny, w której Mosley
| jako ośmnastoletni młodzieniec brał czynny

udział.
Rauny ciężko w czasie śmiałego ataku

lotniczego, musiał prez rok zgórą leżeć bez
ruchu w szpitalu, przechodząc kilkakrotnie

operację nogi. Zmuszony wyrzec się wszel-

kich sportów, których był zapalonym mi-

iośnikiem, — rzucił się w wir życia poli-

tycznego.

W roku 1918 wchodzi do Izby gmin,

jako członek partji konserwatywnej. Śmia-
demi swemi wystąpieniami zwraca wkrótce

na siebie uwagę, prasa konserwatywna ro-
kuje mu świetną przyszłość, porównując go

z Disraelim. Ale Mosley sprawia swym przy

jaciołom przykrą sięspodziankę: przechodzi
do Partji Pracy, w której widzi szersze pole

do działania, potknął się niedawno na uporze ka-
pitana pewnego angielskiego statku
który podejrzewając podstęp, zażą-
dał od rzekomych urzędników, aby

pod swoją strażą pozostawili podej-
rzanych pasażerów na jego statku,
(Wówczas „urzędnicy” rewolwerami
steroryzowali kapitana i klientów
swoich przetransportowali na własne

statki, Raport iednak, złożony przez
kapitana w Nowym Jorku, pomógł
do wykrycie afery. Dochodzenia
stwierdziły podobno, że w ciągu
ostatniego roku zdołano w ten spo-
sób przemycić do Ameryki 500.000
nielegalnych immigrantów.

Cyfra ta wydaje się przesadzo-
na. Pewne jest ratomiast, że tej dro-
gi przedostawania się do Amer., nie-
zwyłkle kosztownej z powodu olbrzy-
miego haraczu, pobieranego przez
przemytników, używali niemal wy-
łącznie żydzi niemieccy, którzy po
ucieczce z Nierriec nie mogli korzy-
stać z legalnych— zresztą i tak
mocno niewystarczających — kon-
tyngentów.

 

Чако labourzysta wchodzi ponownie w

roku 1926 do Izby gmin. W kilka lat później

zostaje ministrem w gabinecie Mac Donal-

da, w którym zajtnuje się specjalnie zaga-
dnieniem bezrobccia, wspólnie z Thoma-

sem i Lansburym.

Opracowuje własny projekt walki z bez-
robociem, który jednak nie znalazł aproba-

ty. Wówczas zgłasza swą dymisję, z pobu-

"dek czysto ideowych — i przerzuca 516 па

inny teren pracy. Staje się twórcą angiel-

skiego iaszyzmu B. U. F. (British Union of

ВFascists).

„PRZEBUDZONA ANGLJAI“
{ Oswald Mosley umie przemawiač, umie

jednać sobie sympatję i serca  filegmatycz-

nych synów Albionu.
Na wielkim meetingu, w obecności 15

tysięcy ludzi, witany entuzjastycznie trady-

cyjnem podniesieniem prawej ręki i fanfara-
mi, Mosley, wśród dźwięków hymnu anżiei-

skich faszystów, wkracza na trybunę.

Przemawia jasno, zwięźle, żywo ge-
stykułując mówi o celach i zadaniach ia-

szyzmu: „Faszyzm to patrjotyzm pojęty

praktycznie, to praca pod hasłem „król i

paūstwo“,„ Wiem, że wymaga to pewnego

  

Angielskie „czarne koszule"
iich wódz Oswald Mosley.

wysiłku i ofiar, a mr. Baldwin utrzymuje, że
Anglik nie lubi wysiłku, że aktywność nie

leży w temperamencie angielskim. Otóż,

być może, mr, Baldwin jest znakomitym

przedstawicielem Anglji śpiącej... dziś jed-

nak, to czego wy chcecie; to jest ruch, re

prezentujący Anglję przebudzoną!

Burza oklasków, Mosley schodzi,

triumiujący, pewny siebie, eskortowany

przez grupę najwierniejszych zwolenników,

czuwających nad osobistem  bezpieczeń-

stwem swego wodza. Bo Mosley ma zdekla-

rowanych wrogów w komunistach i socjali-

stach, którzy niejednokrotnie już próbowali

'rozbijać zgromadzenia, nie coiając się

przed brutalnemi atakami, w których po

jednej i drugiej stronie bywały oiiary.

WYWIAD Z MOSLEY'EM,
Korespondent jednego z dzienników

paryskich zdołał dostać się do głównej kwa

tery B. U. F., mierzczącej się w Londynie
"przy Kings'road, — i uzyskać wywiad z

Mosley'em.

Na zapytanie, czy prawdą jest, że wiel-

ki przemysł i pewien magnat prasowy u-

dzielają iaszystom angielskim poparcia —

odpowiada Mosley:
— Nie. Ale gotowi jesteśmy przyjąć

pieniądze od każdego, pod warunkiem, żeby

od nas niczego za to wzamian nie żądano.

Lord Rothermere, choć nie jest faszystą,

tego udziela nam poparcia w swych dzien-

nikach.

— Czy partja opłaca swych członków

drużyn bojowych?

— W wyjątkowych tylko wypadkach,

95 proc. naszych drużyn bojowych pełni

służbę ochotniczą, niepłatną.

— Z jakich elementów rekrutują się

głównie członkowie partji?

— Trzon partji stanowią dawni komba-

tanci, do których dołącza się coraz więcej
młodzieży.

—W jaki sposób partja zamyśla dojść

do władzy?
— Frzez uzyskanie większości w par-

iamencie. — Z chwilą, gdy nasza organiza-
cja wyborcza zostanie ukończona, zgłosimy

własnych kandydatów w całej Anglii, —

już przy wyborach uzupełniających.

TRÓJLISTEK KOBIECY.

Co się tyczy lorda Rothermere, — to w
ostatnich dniach właśnie opublikował on

oświadczenie, iż zrywa wszelkie stosunki z
partją „czarnych koszul”, nie mogąc zgo-

dzić się na kilka punktów programu poli-

tycznego, — w szczególności zaś na zdecy-

dowany kierunek antysemicki, jeko w B.

U. F. się zaznacza.

Z nuietajonem uznaniem wyraża się ko-
 
| resgcadeat o systematycznej, gorączkowej!

Z akcją przeciw niemorainym fil-
mom, «rozpoczętą przez katolików,
solidaryzują się związki
protesianckie, popiera ją też mał-
żonka prezydenia Roosevelta.

Nie na rękę jest to jednak maso-
nerji, która w swej prasie napada
gwałtownie na to, co nazywa „chrze
ścijańską dyktaturą filmową”. „Kul-
turalna Ameryka nie może tolero-
wać cenzury <Gsób o przestarzałym

poglądzie na świat'' — wołają pate-
tycznie organa masonerji, wzywając
swych czytelników do demionstra-
cyjnego popierania właścicieli kin 1
producentów filmowych,  walczą-
cych z „klerykalnemi pretensjami i

Prasa masońska Stanów Zjednoczonych
przeciw „chrześcijańskiej dyktaturze filmowej".

religijne :

Prasa wolnomularska wyrabia
znaczne zniżki i urządza zbiorowe
wycieczki na filmy potępiane przez
związki religijne. Producenci filmo-
wi nie kryją swego zadowolenia

spowodu akcji masońskiej, należy
zresztą przypuszczać, że są oni tej
akcji głównymi inspiratorami.

Wobec tegc, że katolicy nie
zmienią swego stanowiska, loże zaś
mają do dyspczycji najrozmaitsze
środki — należy oczekiwać prze-
wlekłej i zaciętej walki, (KAP).
-————

Ratując, nauczycieikę
+ Utonąl.

 

Do Lwowa nadeszła wiadomość
z Jastarni, o tragicznym wypadku
utonięcia dyrektora wodociągów
Iwowskich, Stanisława Aleksandro-

urojeniami'',

Admirał Byrd zaginął.

 

Specjalna wyprawa, która wyru-
szyła na pomoc admirałowi Byrdowi,
zabłądziła. Adinirał już od czterech
miesięcy przebywa sam tylko na
punkcie obserwacyjnym.

Jak wiadomo, Byrd wyruszył 20
września 1933 r. na drugą wyprawę

tonącej nauczycielce Ewie Huper-

wicza, który qospieszył na pomoc

tównie.
Na wiadomość o zgonie, dyrekcja

zakładów wodociążowych we Lwo-

wie wydelegowzsła samolotem swego
przedstawiciela aby drogą lotniczą

uważa ijaszyzm za ruch patrjotyczny i dla-|

przewieźć zwłoki do Lwowa.

UWATEŁANKAKAYGKAAENAAEEAWAWYWARANNADIK
ly w bony jalnažaitoe „„Čaritasu“

do bieguna południowego. Zabrał on
z sobą olbrzymi samolot, na którym
zamierzał dotrzeć nietylko do biegu-
na, lecz również do pola magnetycz-
nego.

Desa iż raopatrzyłeś się?
lIoMoŚCIi. { i

dk AAA
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Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,75—124,06—123,44. Berlin 205,25

pracy, jaka wre zarówno w głównej kwate-

rze, jak i w poszczególnych sekcjach.

Młodociani faszyści i taszystki|Prze-| 206,25—204,25. Gdańsk 172,53—172,96—
chodzą specjalne kursy wyszkolenia, po-| 172,10.  Holandja 358,20—359,10—357,3).

cząwszy od dżiu-dźitsu, aż do sztuki ora- Londyn  26,70—26 83—26,57. Nowy Jork
kabel 5,29'/2—5,321/2—5,26!/+. Paryż 34,91—
35—34,82. Praga 22—22,05—21,95. Stok
holm 137,70—138,40—137. Szwajcarja 172,63
—173,06—172,20. Włochy 45,45 —45,57—
45,33. — Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 85,50. Lilpop 9,55.
Starachowice 10,70.

Papiery procentowe: Inwestycyjna 117,
*Konwersyjna 63. Stabilizacyjna 67,63—
67,50. Listy ziemskie 48 —47,75—47,50
iostatni drobne). — Tendencja dla pożyczek
„łabsza, dla listów przeważnie słabsza.

torskiej i polityki.
Z licznych rozmów, prowadzonych z

członkami partji widać jasno, jakim olbrzy-

mim mirem, zaułaniem i miłością cieszy się

wśród nich Oswald Mosley.

W skromnem jego, po spartańsku urzą-

dzonem biurze poczesne miejsce zajmują

dwa ogromne portrety: jego matki 1 żony.

Lady Cynthia Mosley, mzałżonka wodza,

zmarła w kwietniu 1933, byia zagorzałą bo-

jowniczką faszyzmu Z niemniejszym fana-

tyzmem walczy pod sztandarami faszyzmu
i lady Maud Mosley, dziś 61-letnia sta-

ruszka, która dotychczas sama osobiście
prowadzi swe auto, objeżdżając cały kraj i
przemawia na zebraniach publicznych, jako

gorąca orędowniczka sprawy swego syna.
Trzecią w tym zespole kobiecym jest

bar. Ravensdale, córka lorda Curzona, a

szwagierka Mosley a.
Tax wygląda cbecnie łaszyzm angielski

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 25 lipca 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna gat.

1 C — 31,87'/+—33 75. Mąka pszenna gat.
G — 25,621/:: Mąka pszenna gat, III A —
23,121/:. Mąka żytria sitkowa 17,50.

Ceny  orjentacyjne: Zyto I standart
14—15. Żyto II standart 13,25—13,75. Mą-
ka pszenna gat. Il E — 25—30. Mąka
pszenna gat. III B 16—16,50. Mąka żytnia
55 proc. — 24—24,50. Mąka żytnia 65 proc
20—20,50. Mąka żytnia razowa 17—17,50:  Otręby żytnie 10-—10,50. Otręby pszenne

i jego przywódca. miałkie 11,50—12. ==

 

  

 

 

oszczędna gospodyni
— To, «0 mu moja

mama każe...
100006088

Na Pomoc Powodzianom!
wzzdk Kina: „Helios“, „Pan“, „Casino“, aSwiatowid», „Roxy“,: M

„£karia”, „Lux”, i „Wir” " "Fowodzianom oddają nołowądochodu brutlo na Powodzian.r
„zywa się Smałeczefistwo m. Wilna o Jak najbardziej wydatne poparcie tej akcji przez swoją obecność w dniu 26 iip-

са па przedstawieniac.: kinowych. — Ceny letnie—popularne.
 

Dla młodzieży dozwolone. e e w-q pow. Za-

Dziś Nieustraszony 6EORGE OBRIEŃ ne Gray.

dokazuje cudów odwagi | zręczności w dramacie niezwy- Nad program:

kłych emocyj, fantastycznych przygód p t: Dodatki dž.

UWAGA OBYWATELE! ***77,45" wpływ na rzecz powodzian.
Ceny biletów od 25 groszy. Sala dobrze wentylowana.

HELION | «x" DOLORES DEL RIO"usEko BłROMIiEŃ

KINO - REOJA

Splew. Smiech. Szał. Urok. Nad program: Dodatki dźwiękowe.

«COLOSSEUM»

 

DZiS. Płomienna, żywiołowa,

Ceny miejsc od 25 gr.

gr. — Dziś. ANNABELLA i JEAM MURAT w najlepszej komedji francuskiej rea-

«MIŁOSC w AUCIE»JOE MAY'A
Ё inscenizowana piesenka w wykonaniu cale:

NA SCENIE: Górą Adamowicze go zespołu. Słowa I ieżyk: B. Borski.
4 K II i w opracowaniu J. Grzybowskiej. Wesoła farsa muzyczna ze Śpiewami
a u sam I tańcami. Obsada: Tanies charakterystyczny—Duet: Wąsowicz-Pod-

6rska, Miki (fantazja baletowa) i Bachantki—Trlo Grey, Polka warszawska—due Wąsowicz

odgórska. Markiza—pieśń (wspomnienia z epoki romantyzmu) J. Grzybowska, Lopek szu-

ka zajęcia—l. Łukaszewicz, Pan Fiołek—kandydat na spiewaka operowego — St. Janowski,

Dyrektor Rozrnaitości angażuje nowy zespół— В. Borsk!, Kežyserja: J, Grzybowska. Zespół
orkiestro , J. Borkuma.

Ceny od 25
lizacji króla reżyserów

 

 

 
PEPEI

i pokoje
WASI TACA | dn nnnm

2 pokoje słoneczne z
wygodami i z używalno-
ścią kuchni. Jagielicń-
ska 3, m. 1. 877 -0

>
Miła ocena.

Nieśmiały adorator
przesłał swej ukochanej
wierszezapośrednietwem
jej braciszke, poczem go
Pyta:

— No, I cóż? Czytała
slostra wiersze?
— Czytala.
— Czy jej się podo-

baly?
— Bardzo.
— Mówiła?
— Tak. Powiedziała, że

są takie ładne, że pan
ich napewno nie mógł
napisać, bo pan na to za
głupi.

kupuje mydło | wszelkie dodatki do
prania w polskim składzie apiecznym

fam. Władysława Trubiłły
Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).

Tamże woda kelońska na wagę 78 przecudnych
zapachów,

ŁOKALE

Sklep spożywczy.
Już wkrótce wyjeżdżam,
wobec tego jest ekazja
do nabycia nie drogo:
w dobrym punkcie sklep,
może być z towarem,
lub urządzenie oddziel-
nie. Wileńska 24. 789—1

ogar
Zajęcie ojca.

Dzieci rozmawiają:
— Czem jest twój oj-

ciec?

- lirzędalkiem.
— A twój?

— Adwokatem.
— A twój?
— Nie wiem..
— Jaktc nie wiesz? No, to p< "/edz, co twój

ojciec robi?
 

Kupno й

Sprzedaž

Sprzedaje się
plac przy ulicach Bobruj-
skiej | Subocz, Dowie-
dzieć się w majątku Mar-
kucie Nr. 1 tel. 16-48.

874|
Czułe serca.

— Nigdy nie wo-
dy tylko piwo. ы
— Dlaczego?
— Bo woda przypomi-

na ml potop, a to było
przecie największe nie.
szczęście ludzkości.

„AiKAATA AAS

ASKA |AM ROCA NIO:

| RÓŻRE |

Dwór wiejski
przyjmie letników od
2 zł 50gr.z utrzymaniem
wiad. Portowa 19 m. 11
od 1—5 pp.

 

Szczyt zdzierstwa.

— Jak ei się podoba-
ło w pensjonacie, w któ-
rym mieszkałeś?
— Gwszem. Tylko za

wszystko trzeba było
płacie słone. Nawet kie-
dy sobis napompowelem
gumy w samochodzie, to
mi postawiono w rachun-
ku pozycję: „Cztery por-
cje powietrza do gum —

4 złote".

   

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
nież reperacje i opako-

|, wanie mebli. Wykonanie
solidne, ceny niskie, ul,
Mickiewicza 24 m. 17,
J. Chmielewski. 812

Ubezpieczenie.

Agent ubezpieezenio-
wy męczy bezskutecznie
pana Watróbkę, żeby się
ubezpieczył.
— Jestem wrogiem

wszelkich ubezpieczeń —
oświadcza w końcu pan
Wątróbka.
— To może pana ube- zpleczyč od ubezpieczeń?  

Solidny mąż.

— Kiedy mi kupisz no-
wy kapelusz?
— W przyszłym tygod

niu.

— Tak samo mówiłeś
w zeszłym tygodniu.

— Naturalnie. Ja nie
należę do !udzi, którzy,
«o tyd<ień co innego о-
biecują.

EPT KKSATANNTYS,

znaleziono
dnia 17:VII — paczkę z

materjałem. Odebrać
można w Administracji
„Dz. Wil.* —1

 

Przy bridżu.

U państwa Midowl-
czów zebrali się goście.
Po kolacji panowie za-
siedli do kzit. Gra toczy
się w milszeniv, Nagle
odzywa się głos jednego
z graczy:

— Panie Midowicz, to
skandal. Dlaczego pen
zagląda do moich kart?
— Bo moje już wl-

działem...

UAAKKABEWAAAAANARAAAAAA

 

MIGNON6.EBERHART || ! Šo LŽ a)

Biala Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

— Więc dobrze. Nie będę się krępowała. Ale to skomplikowana hi-

storja, związana z rzeczami, kiórych się zazwyczaj nie wyjawia obcym

ludziom —- zawahała się — to jest, chciałam powiedzieć, nawet przyja-

ciołom. Nie wiem, od czego zacząć.
— Niech mi pani powie, dlaczego panią porwano — rzekłem, ucie-

szony z m.ana „przyjaciela”. — Czy pani wie? "

— O, wiem. Dlatego, że w mojem posiadaniu znajduje się coś warto-

ściowego. — Zaśmiiałą się smutnie. — Pieniędzy nie mam, Nie wien,

jakbym wyżyła przez ten rok, gdyby nie dobroć Lovschiemów.Opieko-

wali się «ną i matką jak najbliższa rodzina. Ale mam rzecz, wartą w

przybliżea:u pięć miljonów dolarów.
Uwierzyłem. Trochę mnie to oszołomiło, ale uwierzyłem. Uwierzy-

łeiu wbrew wewnętrznemu głosowi, który szeptał ostrzegawczo: ь

—. Dobrze. Wierz jej. Niedługo powie ci, że ma klejnoty z carskiej

korony i że bolszewicy dybią ua nią i na jej skarby, i także jej uwierzysz.

— W takim razie — odparłem — powinna pani ukryć ten skarb w

bezpiecznem miejscu.
— Pat; mi nie wierzy. S

— Wierzę. Nie chce mi się wierzyć, a wierzę. Wiem, że wszystko,

 

: rzuciwszy zapałkę w ogień, rzekłem:
— No więc, co dalej? Przedewszystkiem powinna pani ukryć swój

skarb w tezpiecznem mejscu.
! — O, jest ukryty. Faktycznie mam tylko połowę, która sama przez
| się nie jes: warta ani centa, Aie to było talk... Zacznę od początku i będę

się streszuzać, bo to jest przyisra historja. Matka moja, jak już panu mó-
wiłam, umarła tu w zeszłym icku. Mój ojciec, który mieszkł w Ameryce,
również uinart kilka miesięcy temu. Nie żyli z sobą Rozeszli się, gdy ja
miałam trzy lata. Matka przenosiła się z miejsca na miejsce, mając mnie
przy sobie. Tak było postanowione. Brat pozostał z ojcem. W chwili,
gdy się rodzice rozeszli, miał siedem lat. Matka — tu Sue odetchnęła
głęboko -— matka była osobą ekscentryczną. Nie wiem, dlaczego rodzi-
ce się rozeszli; zresztą nie ma to nic do rzeczy. Wiem tylko, że matka
musiała to bardzo odczuć, skoro nie pozwoliła mi widywać ojca.
— Nigdy pani nie widziata ojca? /
Patrząc w ogień, skinęła głową.
— Od sozstania rodziców nigdy. Nie poznałabym go na ulicy, Brata

równizźbymi nie poznała.
—Jeżeli panią to boli, niech mi pani nie opowiada...
Poruszyła się żywo.
— Muzę. Bez tego pan ric nie zrozumie, Matka pozostała zacięta

do samej śmierci. Brat miał się wychowywać u ojc — ja u niej. Miała
niewielki «apitalik który stopisiał w czasie jej choroby niemal całkowi-
cie. Do śmierci nie ustąpiła, r'e zgodziła się dać zuać ani mężowi, ani
synowi. Lężko jej to przyszło, ale posiadaia żelazną siłę woli. — Zamy-
śliła się i znów ciągnęła z większem ożywieniem: — Ojciec, umierając co pani: powiedziała, jest prawdą.

le niech tylko stąd wyjdę — zauważyła spokojnie — zacznie się ,

pan dziwić, że mi pan uwierzyi. Rozumiem to doskor.ale, |

'— Nite pani nie rozumie — zaprzeczyłem porywczo. |

Poczęstowałem ją papierosem, zapaliiem sam za jej pozwoleniem i

Wyda'wca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, е

 

Drukarnia A.Zwierzyńskiegó, Wilno;EE

zostawił duży :.najątek, który przeznaczył po połowie dla mnie 1 dla bra-
ta. L... tu jest sedno sprawy, j:rzy rozstaniu, w nieobecności matki dał
mi... Nie, tego nii nie wolno powiedzieć. Zresztą to nie ma wartości sama
przez się, tylko znaczenie, Ja mam część i mój brei część. Prawdopo-
dobnie na całym świecie nie znalazłyby się drugie identyczne części,

  ( 5Ą gilnie:

Р,сРЛ о.

Pan rozumie, jaki to miato cei? i
— Rozpoznanie.

, — Właśnie Ojciec, znaiąc matkę, wiedział, że będzie się starała
zginąć mu z oczu ma zawsze —-: razem ze mmą. I tak się stało. Foczątko-
wo podrózowałyśmy pod różnemi przybranemi nazwiskami, których nie-
bardzo pzisiętam. Matka nie chciała, żeby ojciec mógł się o nas dowia-
dywać. Gdy doszłam do pewnego wieku, zaczęłyśmy używać naszego na-
zwiska, uo, i dowiedziałam się całej prawdy. Matka stale chorowała,

niePa bliższa w u,ciec. Wreszcie — umarła,
ue J ła, a ja zająłeru się ośniem na kominku, żeby jej -

lić odetchziąć. AR : prem oai
— Przed smiercią wręczyła mi koperię ze świadectwem swego

ślubu, moją metrykę ; innemu tego rodzaju dowodami, polecając, żebym,
gdy zostaaę sama, odszukała ojca. Napisałam. Byt umierający. Odpisał
mi brat, Francis, domagając się dowodu tożsamości Ojciec, starając się
odszukač mnie przed śmiercią po raz niewiadomo który, dał wkońcy
ogłoszenie do gazet, rzecz się rozeszła i zaczęły napływać listy od fał«
szywych Sue Tally. Brat napizał, że świadectwo ślubu i urodzenia moż=
na sfałszować, ale jeżeli jestes: rzeczywiście jego siostrą, to się to da
ustalić. Naturalnie zrozumiałam, o co mu chodziło, ele odpisałam tak są”
mo ostrożnie, odpowiadając, że to mam, bez wymienienia przedmiotu.
Z tej korespotdencjj odniosłeni wrażenie, że się tar na mnie bardzo nie
cieszą, że mi niedowierzają. Wreszcie ojciec umarł i brat przysłał do
mnie emZEwidocznie wystawił mi świadectwo |
prawdy, bo brat... — Usmiechnęłą się z przymusem —Przeczyt
ostatni lis: brata. SAT е

Rozpięła aksamitny płaszczyk, z pod którego wyjrzałą czarna ko-
ronikowa suknia, przeświecające bielą. Wyjęła z za koronek list,
— Neuczyłam się ostrożności — uśmiechnęła się, — Nie chciałam

$0 zostawić w pokoju, czy nosic w torebce. Niech pan przeczyta. 
эна М оОООOdpowiedzielijRedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ,"|
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