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REDAKCJA I ADMINISTR
Administracji i Drukarni 1
20 do 24-ej.

ACJA:
2-44.

Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik

[ia Wytitzka
  

 

Wileński" chodzi  

Telefon Redakcji,

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.

Cena numeru 20; gr.

e Nr 200/

 

 

  

    
  
  
  

OGŁOSZENIA:

 

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim. przed tekstem i w

miejsca

Konto czekowe w P, K. 0. M
PADETRZEBTZ|

Nie zwlekajmy z zapisami, gdyż może zabraknąć miejsc.
Zapisy przyjmuje codziennie Administracja «Dziennika Wileńskiego» od godz. 9 rano do 7 wieczór.
 

 

przed tekstem po 25 gr.

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

o 25 proc. drożej. Terminy

r. 80187.

polskie morze! m ZA 20 ZŁ. ma Ja Czytęlników Pracy Wiedskiej
 

PO KRWAWEJ REWOLCIE W AUSTRII.
Rząd wszędzie opanował sytuację.

 

Przebieg oypadków w Urzędzie Kanclerskim.
Rewolta hitierowców w Austrji. |

(lelefonem od własnego korespondenta.]

WARRSZAWA. Jak donoszą z Wiednia, rewolta hitlerowska poza
Wiedniem objęła Styrję i Karyntję.

W Styrji, z wyjątkiem części południowej, rewoltę stłumiono. W
Karyntji toczyły się walki zwłaszcza w Leoben. W zad atierowey chcie-
li opanować obóz konceatracyjny pod Grazem, St. Peter, gdzie przeby-
wają narodowi socjaliści.

Pogrzeb kancierza Doifussa wyznaczony został na 30 b. m. Dotych-
czas nie wykryto właściwego mordercy kanclerza. Mitlerowcy odmawiają
zeznań.

\

WIEDEŃ. (Pat), Wiedeńskie biu- donosi, że kanclerz Dollfuss zmarł o
ro iniormacyjne podaje następujące godz. 16.80, otrzymawszy dwa śmier-
szczegóły wczorajszego zamąchu: telne postrzały
Banda terorystów po wtargnięciu do' WIEDEŃ. (Pat). Na rozkaz wice-
pałacu kancierskiego wyłamała za- kanclerza Starhemberga,
mknięte drzwi do gabinetu kancle-' zmobilizowana w całej Austrj

2 strzały, z których jeden zranił celem przywrócenia porządku zakłó
kanclerza w szyję, drugi w łopatkę,'conego w różnych punktach przez|
Po godzinie 20-ej teroryści byli już
usunięci z paiącu  kanclerskiego.
Zgromadzone pized pałacem tłumy
ludzi powitały wyprowadzenie tero-
rystów wrogiemi okrzykami i od-| PARYŻ (Pat)

.

 

narodowo-socjaiistycznych rebeljan-
tów. i

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
inforniacyjne dcnosi z Wiednia: U-
rzędowo donoszą: Wicekanclerz ks.
Starhemberśg, który powrócił do
Wiednia we czwartek przed połu-
dniem, udał się po wizycie u prezy-'
denta Miklasa natychmiast na posie-
dzenie rday miristrów. Na posiedze.
niu tem przekazał mu minister Schu-
schnigg kierownictwo spraw rządu,

WIEDEŃ (Pat). „Die Stunde“;
opisując wydarzenia w gmachu kan-
clerskim, twierdzi, że spiskowcom

!

dlatego udało się obezwładnić straż, |
została ponieważ znali hasło i wiedzieli, z) złożył dziś dłuższą deklarację, w
i Heim.| którego pułku żołnierze będą peł-| której

rza, poczem przywódca bandy tero-' wchra, celem pszeszkodzenią wszel-| nili straż 25 bm., co: pozwoliło im| strjackie i oświadczył
rystycznej dał z bliska do kanclerza kiej akcji narodowych socjalistów i zaopatrzyć mundury w odznaki tego | ko W. Brytanji w sprawie wolności

"pulku,
*

Na granicy wioskiej.
Agencja Havasa dowaniu kanclerza Doiliussa, to zna. o godz. 13-ej rozmawiał najpierw z

 

| LONDYN (Pat). Śmierć kancle-
rza Dolliussa wywołała w Londynie
wstrząsające wrażenie. „Mały kan-
clerz był wśród Anglików bardzo
popularny. Cała prasa bez wyjątku „Messaggero” pisze, że zbrodnia
poświęca zmarłemu  kanclerzowi dokonana na Dolliussie nie może być

| wspomnienia, podkreślając jego wiel- nazwana aktem rewolucyjnym, bo
kie zasługi dla Austrj. W niektó- cios morderczy nie znalazł żadnego

,rych pismach wyrażane są obawy co oddźwięku w narodzie austrjackim
| do skutków wydarzeń. | Przeciwnie okrył całą Austrję żało-
|. „Prasa podkreśla, że oczy całego bą. Byla to propaganda, pochodzą
j świata zwrócone są naMusscliniego. ; ca z zezwnątrz, Dziennik ostro wy
Od linji postępowania szeia rządu stępuje z oskarżeniem pod adresem'

įwloskiego w znacznym stopniu zale-|! Niemiec, Dolliuss, który w obronie
,żą dalsze wydarzenia. niepodległości swej ojczyzny padł|

. LONDYN (Pat). W izbie gmin mi| jak żołnierz, był apostołem i mę-;
nister spraw zaśr. sir John Simon|czennikiem ide: patrjotycznej. Au-

strja, opłakując go, może liczyć na
współczucie i solidarność całego
świata cywilizowanego. Fakt, że

„ Bry posei niemiecki w Wiedniu inter-
| Austrji nie uległo pod wpływem! wenjował w obronie napastników,

RZYM (Patj. Prasa włoska prze-
pełniona jest wiadomościami o chy-
bionej rewolcie w Austrji oraz o
smierci Dolliussa,

zreferował "wypadki  au-
„ že stanowis-

| ostatnich wypadków zmianie, jest wymowny i nie potrzebujł ko-
mentarzy, 1 :

PARYŻ (Pat). Zamordowanie
kanclerza Dollinssa wywołało tutaj
wielkie wrażenie, Całą prasa po-
tępia z ogromnem oburzeniem za-

Echa zagraniczne tragedji wiedeńskiej.
strji Dzienniki zgodnie twierdzą,
że należy w tem widzieć nietylko
ciężką konsekwencję wewnętrznych
stosunków politycznych, lecz także
następstwa _ niemieckiej polityki
„Drang nach Osten*, której pierw-
wszym etapem ma być prowadzenie
do Aaschlussu Austrji. Ze wszyst-
kich siron pojawiają się pytania, jak
zachowa się wobec tych wypadków

„Liga Narodów i co uczynią Anglja,
Francją i Włocky, śwarantujące nie-
zależność Austrji, w obliczutakpo-
ważnych wypadków.

BERLIN (Pat). Wczorajsze wy-
padki wiedeńskie odbiły się głoś-
nem echem w całej prasie niemiec-
kiej. Wszystkie dzienniki informują
© ich przebiegu. Charakterystyczne
jest, że wszystkie depesze pochodzą
z niemieckich biur informacyjnych,
ibrak natomiast depesz własnych od
korespondentów. }

„Angriff! pisze m. in.: „Mamy na-
dzieję, że od *utra, po uwolnieniu
więźniów politycznych i rozpoczę-
ciu się nowej cry, spełnią się ma-
rzenia niemieckiego pobratymczego

   
Gział policji z wielkim wysiłkiem
powstrzymał z$romadzonych od sa-
mosądu. Terorystów władowano do
samochodów i przewieziono do
aresztu policyjaego,

LONDYN. ;Pat). Korespondent
Reutera donosi z Wiednia, że, we-
dług relacji służącego kanclerza
Dolliussa, do gabinetu kanclerza

„wtargnęło 12 ludzi, których przy-
wódca z odległości 3 m. dał do
kanclerza szereż strzałów, Kanclerz
zachwiał się i padł na podłogę, wzy-
wając słabym głosem pomocy. Po-
mimo nalegań rannego kanclerza te-
roryści nie pozwolili zawezwać le-
ikarza ani księdza. Kanclerz Dollfuss
zmarł w dwie godziny po zamachu
wskutek nadmiernego upływu krwi.

WIEDEŃ (Pat). Policjanci, któ-
rzy znajdowali się w urzędzie kan-
clerskim w czasie zamachu, opowia-
dają co następvje: „Staliśmy na ko-
rytarzu, gdy nagle zjawiła się wiel-
ka liczba wojskowych z rewolwe-
rami w rękach którzy zmusili nas
do podniesienia w górę rąk. Zosta-
liśmy rozbrojeni. Zakomunikowano
nam, że z polecenia prezydenta re
publiki i imieniem nowego rządu
aresztują nas. Około godz. 13.45 py-
tali nas teroryści, czy ktoś z nas
rozumie się na nakładaniu opatrun-
ków. Kiedy patu zgłosiło się, zapro-
wadzono do kanclerza Dollfussa
silnie broczącego krwią. Presiliśmy Styrji zostały zlikwidowane dzięki! rozpędzeni. 9-ciu z nich padło tru-
komendanta powstańców, aby zawe-
zwał albo lekarzy albo pogotowie.
Komendant odpowiedział, że nikogo którzy podpalili okoliczne wzórza,| szynowe. !
nie wpuści do gmachu, wobec czego
opatrunek został założony prowi-
zoryczny.

Kanclerz Doilfuss odzyskał šwia-
domość i zażądał rozmówienia się z
ministrami, Na naszą interwencję

, został przywołany min. Fey. Kan
clerz prosił go, aby go odwiózł do
sanatorjum, alto wezwał lekarza
i księdza. Ponowna interwencja na-
sza u terorystów pozostała bez skut-
ku. Kanclerz crosit min, Feya, aby nikat z godz. 23-ej stwierdza, że wal-| fussa. Po godzinie prezydent Miklas
starał się uniknąć rozlewu krwi. ki w Styrji zostały wszędzie ukoń-| zjawił się ponownie, aby złożyć wie-|
Następnie powiedział kanclerz, że czone. Zwyciężyły wojska rządowe.| niec na trumnie kanclerza,
pragnie tylko spokoju i prosi Boga, Zacięta walka toczyła się o słynny|
aby przebaczył tym, którzy do nie- przesmyk Pyhr:pass, który był klu-| rzu Doilfussie przybyła tu wczoraj
@0 strzelali. Poczem stracił *"przyto- czem pozycyj powstańców. Wojska|rano samochodem. w towarzystwie

ten przesmyk,| Mussoliniego.
prosił, aby pozdrowiono żonę i dzie-, wskutek czego powstańcy musieli w| Dollfussowa odleciała do Wiednia
ci i wkrótce potem zaczął konać popłochu opuścić swe pozycje. W| samolotem, odd«nym przez rząd wło
Krew buchnęła przez usta i kanclerz walkach zginął major Harwath i 5| ski do jej dyspozycji, |

mność. Potem znowu ją odzyskał i

wyzionął ducha o godz. 15.45.” !
WIEDEŃ. (Pat). „Wiener Ztg..“,

„donosi z Rzymu, że wojska wioskie
„wyslane na granicę ausirjacką dla
wzmocnienia garnizonów koło Bre-
neru i Karyntji, składają się z 4 dy-

'wizyj, to znaczy niemniej niż z
32.000 żołnierzy, Siły lotnicze, wy-
„słane w te okolice, nie zostały bliżej
„określone. Ten ruch wojsk wyjaśnia-
ją w ten sposób, że Wiochy pragną
„być gotowe na wszelkie ewentual-
ności, zważywszy na to, że są sta-
„,nowczo zdecydowane sprzeciwić się
wszelkiemu mieszaniu się zagranicy
w wewnętrzne sprawy Austrji,
RZYM (Pat). Po zaprzeczeniach

pogłoskom o koncentracji wojsk wło-
skich na granicy austrjackiej, w go-
'dzinach południowych zostai wyda-
ny komunikat agencji Stefaniego, po-
twierdzający poniekąd pogłoski, któ-
re krążyły w Rzymie i ukazały się
w prasie zagranicznej. Komunikat
ten brzmi: Na wiadomość o zamor-

Walki w Sty
WIEDEŃ (Pat). Sekretarz stanu

dla spraw bezpieczeństwa komuni-
kuje o sytuacji obecnej co nastę-
puje: „W Wiedniu i na prowincji,

mocy zupełny spokój, tak, że w $o-
dzinach rannych w dniu dzisiejszym 

| ruchy na poszczególnych terenach

i energicznej akcji władz bezpieczeń.
stwa. Powstańcy w  Judenburgu,

skapitulowali dziś rano, przesyłając
„starostwu następujące oświadczenie:
| „Wobec zupełnie zmienionej sytuacji
jesteśmy zmuszeni złożyć broń",
Gmina Stainz w Styrji, która znaj-
dowała się w rękach powstańców.
jest znowu w rękach wojsk rządo-
'wych. Porządek i spokój został
przywrócony, tak samo stłumiony

' został bunt w miejscowości IIż,”*
| WIEDEŃ (Pat). Urzędowy komu-

rządowe zdobyły

żołnierzy.
W Loeben powstańcy kapitulo-|

w nadzwyczajnym nocnym dodatku wali wieczorem i wydali broń, W,! dziś do Wiednia samolotem włoskim. | cerowie,

 

z wyjątkiem Styrji, panował wciągu |

nie nastąpiły żadne incydenty. Roz-|

mach na obrońcę niepodległości Au- narodu.” ;

Samobójstwo von Rintelena.
LONDYN. (Pat). W; ciągu ub. no- Narodowej, popełnił w ciągu nocy

cy otrzymano w Londynie kilka no- samobójstwo, raniąc się w pierś wy=
wych wiadomości o wypadkach w strzałem  rewvlwerowym. Ciężko
Austrji. Między in. donoszą, że wol- rannego posła przewieziono do szpi=

| ny ślejt dla 144 narodowych socjali- tala
| stów, którzy wdarli się na Ballplatz, '_ LONDYN (Pat). Korespondent

"Reutera dońosi z Wiednia, że wielu  
|
||

RIMINI. (Pat;. Wdowa po kancle-'

O godz.

bec ewentainuości możliwych kom-' podsekretarzam stanu w minister-

mych, które skierowano ku granicy! Suvichem i szełem biura prasowego.

odpowiedziec na;
RZYM (Pat) W! kołach praso-

wraca do stosunków normalnych,

wystarczające. |

006060006666666

wanie większych sił wojskowych na

że jeszcze dziś zarpzeczanouajkate- Reutera z Berlina donosi, że na po-

weż faktu, że Mussolini nie- policyjne nic zostały nawet wzmo-

się powstańców na terytorjum Rze-

| burgu panuje już spokój. Powstańcy uczestnicy zamachu znajdują się w

| Narodowi socialiści usiłowali prze: mniemani mordercy Dolliussa, któ-,

| Annabichl, koło Klagenfurtu, przy-|lach. Na koszary, w których osa-|

w której powstańcy zostali rozbici i one kordonemi wojska,

| Wojsko zdobył. trzy karabinyma-| w Austrji kanc'erz Rzeczy A. Hitler

„byt konierencję Z ministrami Schu- dowaniu męža dowiedziala się wczo-

| du kanclerskiego, gdzie bawił dłuż- na katafalku w wielkiej sali ratu-

WIEDEŃ (Pat). O godz. 18-ej

fussa z gmachu kanclerskiego do

8.15 pani
a tysiączne tłumy tworzyły szpaler.

WIEDEŃ (Pat). Wdowa pokan-. chowieństwo, wojsko i t. d. U tru-

czy począwszy od godz, 16-ej i wo- generałami Bastrocchim i Vallem,

plikacyj zarządzono przegrupowania stwie wojny i lotnictwa a dopiero
sit zbrojnych lądowych i powietrz-' potem z wiceministrem spraw zagr.

breneru i Karyntji. Siiy te sąwy- | Zarządzenia włoskie są komentowa-
starczające, by ne jako demonstracja polityczna,
wszelkie ewentualnosci. ŽwažywWszy
jednak, że sytuacja w Ausirji po-| wych rozeszła się pogłoska, że w

| środę wieczorem wyjechał do Bol-
można przypuszczać, że zarządzenia|zano, nad granicą austrjacką, wice-
podyktowane przezostrożność, będą minister wojny gen. Balstroechi.

PARYŻ (Pat). Komunikat agencji
Steianiego, potwierdzający skiero-

Pak da wp pr 0d strony Niemiec.
ryżu liczne komentarze, tembardziej, LONDYN. (Pat). Korespondent

goryczniej tym wiadomościom, Ž graniczu niemiecko . austrjackiem
drugiej strony podkreślają również panuje całkowicie spokój. Oddziały

zwłocznie po przyjeździe do ktzymu cnione, Nie zanotowano również
wypadków usiłowania przedostania

rji i Koryntji. szy. Wiadomości, pochodzące z

Judenburgu, Koenigsłeidzie i Wolffs- Wiednia, stwierdzają, że wszyscy”

wydali broń. | areszcie, w tej liczbie są: trzej do-,

nieść swoją akcję do Karyntji Pod rzy są trzyman: w oddzielnych ce-|

Fszło do zaciętej walki między woj-| azeni są powstańcy, skierowane są!
skami rządowemi a powstańcami | karabiny maszynowe i otoczone są!

BERLIN. (Pat), Urzędowo dono-
„pem a kilkudziesięciu odniosło rany.| szą, że wobec smutnych wypadków

przerwał swój pobyt w Bayreuth.

WIEDEŃ (Pat). Prezydent Miklas Dzieci pozostały w willi w Riccione
przybył dziś rano do Wiednia ; od- pod opieką Mussoliniego. O zamor-|

„schnigiem, Fey'em i Karwińskim. raj od Mussoliniego.
Następnie udał się do gmachu urzę- Zwłoki Dolitussa złożone będą

jszy czas u trumny kanclerza Doll- sza, a pogrzeb odbędzie się prawdo-
podobnie w poniedziełek.

odbyło się uroczyste przeniesienie
truny ze zwłoltami kanclerza Doll-

wielkiej sali ratuszowej, 6-konny ka-
rawan przejeżdżał przez Ringstrasse

Za karawanem kroczyli członkowie
| gabinetu, korpu: dyplomatyczny, du-

clerzu Albina Dollfussowa przybyła| mny straż honorową pełnić będą ofi-
R oЧг

„poseł niemiecki von Rieth został

  

|

został coinięty z powodu przelanej
krwi, a zwłaszcza z powodu zabój-
stwa kanclerza Dolliussa. Wszyscy
owi narodowi socjaliści znajdują się
w więzieniu.

Donoszą dalej, że przybył do
' Wiednia poseł austrjacki w Rzymie
von Rintelen. Po dłuższej rozmowie
z członkami rządu austrjackiego zo-
stał on aresztowany. Podobno 40 na-
rodowych socjalistów z pośród tych,
którzy brali udział w- napadzie na
Ballpiatz, w ciągu nocy rozstrzelano.|

Donoszą również z Wiednia, że|

oficjalnie odwoiany ze swego stano-
wiska, bowiem rząd niemiecki zdy-
skwalifikował go za pośredniczenie
między rządem Austrji a bojowcami
narodowo-socjelistycznymi, do cze-
go nie był upoważniony,

WIEDEŃ. (Pat). Poseł austrjacki
w Rzymie von Rintelen, który po
wczorajszem posiedzeniu gabinetu
został aresztowany i pozostał
silną strażą w gmachu Min. Obrony

KATOL
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|
| seł austrjacki w Rzymie, zmarł o

przyjaciół von Rintelena zostało
aresztowanych. Rintelen przed za-
mąchem samobójczym zostawił po-
dobno list, w którym oświadczył, że
nie pozostawał w żadnych stosun-
kach ze spiskowcami.

WIEDEŃ (Pat). W. stanie zdro-
wia Rintelena nie nastąpiło pogor-
szenie. Kula nie naruszyła serca.
Rintelen podobno miał zostawić
kartkę „Jestem niewinny”.

WIEDEŃ (Pat). Pogłoski o śmier'
ci Rintelena rie sprawdziły się,
Stan Rintelena jest poważny, ale
nie beznadziejny. Rintelen umiesz
czony został w klinice chirurgicznej.

BERLIN (Put). Dr. Rintelen, po*

godz. 2,30 w W'edniu. W kilka go-
dzin przed śmie:cią robiono mu jesz-
cze transłuzję krwi, nie zdołano go
jednak uratować. Obok rannego Rin-
telena znaleziono kartkę, na której
napisał własnoręcznie: „jestem nie-
winny”,

Sądy doraźne.
WIEDEŃ. (Pat). W Wiedniui

Steiermark wprowadzońo sądy do-
raźne.

Aresztowania.
WIEDEŃ. (Pat). Wczoraj w Linzu

aresztowano znanego lotnika au:
strjackiego Wanneca pod zarzutem

4 (WIEDEŃ. Z powodu tragicznego|
zgonu kanclerza Dollfussa rząd au-
strjacki otrzymuje liczne depesze
kondolencyjne.

Przedewszystkiem nadeczłą na
ręce prezydenta Miklasa depesza оф
Ojca Świętego. Rząd polski przeka-
zał wyrazy współczucia za pośredni-
ctwem posła austrjackiego w War-
szawie.

Ponadto nadeszły depesze od
Mussoliniego, prezydenta Hinden-
burga, króla Jerzego angielskiego
it p.

ułatwienia narodowym  socjalistom
| ucieczki do Niemiec.
| WIEDEŃ. |Pat). Tymczasowy
kierownik rządu dr. Schunschnig,
poinformował członków korpusu dy*
płomatycznego o zajściach wWie-
dniu. Rada ministrów, która odbyła
się o północy, uznała, że glejt że-
lazny udzielony uczestnikom zama*
chu jest nieważny.
  

ty w boy jałmnżnioe „„tartaga'"
\№ zaopatrzyłeś się?
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Wypadki o Austeji,
(Wypadki wiedeńskie  głośnem

echem odbiły się w całej Luropie

Niepodobna ną podstawie posiada

nych aotychczas intormacyj ustalic

catkowicie rozmiarów rewolty, naro
dowo-socjalistycznej, ani też wska
zać bezpośredniego kierownictwa

zamachu, ale już z tego, co przyniósł

telegrai, widoczne jest, że siai się 01

możliwy na tle propagandy i akc;
teriorystycznej hitlerowskiej.

Juz na kilka dni przed puczem

w stolicach eurvpejskich slan rzeczy
w Austrji budzii zainteresowanie 1

nawet poważne obawy. Przypom--

namy, iż szwajcarska Kada Federal-

na przed paru dniami powzięła po-
stanowienie, ażeby, interwenjować w

Berlinie z powodu  przemycania
przez  terytorjum Szwajcarji ma-

terjałów wybuchowych z Niemiec do
Austrji. Postanowienie tc wywołało
wielkie wrażenie w Rzymie. Prasa

włoska przewidywała, iż podczas
spotkania Mussoliniego z Dolliussem

w. Rizzione, kiżre się miało odbyć

w tygodniu bieżącym, jednym z głó:

wnych tematów miało być zajęcie

stanowiska przez inne państwa,
obok Szwajcarji, wobec rozwoju
akcji terrorystycznej w Austrji.

Jak się wydaje, zamach, którego
ofiarą padł cstatecznie kancie::
Dollfuss, jest w bezpośrednim związ-

(ku z wprowadzeniem kary śmierc:

za bezprawne posiadanie broni i

malerjałów wybuchowych. Austrjac-
cy narodowi socjaliści zapowiada'i

otwarcie, że po pierwszej z tego po-

wodu egzekucj. doprowadzą do ta-
kiej reakcji, którą mocno odczuje

dyktatura Dolliussa. Na ile wydz:
nego o karze śmierci zarządzeni:

doszło do współdziałania narodo-
wych socjalistów z  sotjalistanu.
I jakkolwiek pierwszą oliarą suro

wego prawa by: socjalista, hitlerow-

cy zorganizawali zamach, sądzą:

widocznie, że znajdą poparcie nie-
tylko swych zwolenników, ale i so-
cjalistów. RK

Jak zaznaczyliśmy wyżej, wy-
padki w Austrii, poprzedzające za-
mach, już budziły obawy w innych
państwach. Szczególnie intereso“

wały się mieni Włochy i Francja

Prasafrancuska wyraźnie domagała

się  iuterwencji Anglji, Francji i

Włoch przeciw terrorowi hitlerow-
skiemu. Łączono go z niepokojącym
staneni rzeczy w Niemczech, który

uważa się za groźny dla pokoju w
Europie. SR

Miarą znaczenia wypadków
wiedeńskich, w szczególności zaś za-

mordowanie kanclerza  Dollfussa
jest oddźwięk, jaki znalazły one w
całej Europie. Uwaga zwrócona jes:
w tej chwiłi nietylko na Wiedeń, ale

i ze zrozumiałych powodów na Be:-
lin, Rząd niemiecki zaś ze swzi
strony czyni kroki, aby odgrodzi;
się manifestacyjnie nawet od po

średniej odpowiedzialności za pucz
wiedeński. Odwołuje więc 'posła
swego z Wiednia, który interwenjo-

wał w obronie zamachowców, zamy

Dyskusje powodziowe.
Okazuje się, ze jopowodzi nie

wszystko wolno pisać. Dowodzi te-

go artykuł w. „Kobotniku', który

mocno został pokiereszowany przez

cenzurę,

„kRobotnik* twierdzi w częśc:

nieskrešlonej, że możliwość powo-

dzi należato przewidzieć i do niej

pię przygotować:
„4apewne, gdyby zawczasu przygoto-

wano się do odparcia klęski, gdyby prze-

widziano możliwość powodzi — a możli-

wość ta równa się niemal pewnikowi, albo-

wiem niema prawie roku, żeby Małopolski

nie nawiedziła powódź — toby akcja ra-

townicza szła łatwiej i kosztowaiaby mniej

wysiłków i ofiar. Do jakiego stopnia prze-

widywanie nie należy u nas ani do obo-

wiązków, ani do zwyczajów, świadczy naj-

lepiej takt, że Fundusz Pracy, który działa

już przeszło rok i już zdążył opracować

program prac na T. 1934-35, jakoś wcale nie

wziąi w rachubę možliwošci powodzi.

Niestety, tych zaniedbań odro-

bić się nie dą 1 pozostaje akcja do-

raźna, której powodzenie zależy od

wysiłku i energiispoieczeństwa.

„Akcja ta uda się tem lepiej, im spraw-

niej i harmonijniej działać się będzie. Nie-

stety, zachodzą różne uiemiłe zgryzoty,

których w tym wypadku stanowczo nale-

żałoby unikać. Tak np. wyzyskuje się po-

„wódź do reklamy „sanacji“ w radijo.

Słusznie dalej stwierdza „Robot-

mik”, że > 3
„wygrywanie powodzi do celów  poli-

tycznych budzi największy niesmak, a jed-

nak nie wzdrygają się przed tem właśnie ci,

co najbardziej potępiają politykę i chcieli-

„by ją wykorzenić w społeczeństwie, pozo-

stawiejąc jako przywilej dla „elity“.

Dalsze wywody „Robotnika”,

poświęcone spiawie użycia bezro-

botnych przy odbudowie  zniszczo”

nych osiedli, uleglykonfiskacie,

Kto zapłaci? 1

Sanacyjny | „Kurjer Poranny

również utrzymuje, że powódź nie

powinna była byćniespodziankadla

czynników mierodajnych i przypo-

mina' jakieś swojeartykuły, w któ-

gych rzekomo domaga się regu-

dacji Wisły i jej dopływów. Obecnie

żąda „Kurjer Poranny”, by obok

pomocy doraźnej ofiarom powodzi

pomyślano jednak poważnie o regu*

lacji rzek. о :

„Wszelako, stojąc w obliczu tak wiel-

kiego nieszczęścia, jakiem jest dla kraju

całego powódź obecna, nie wolno dopuścić

„do tego, aby akcja niesienia jej ofiarom

pomocy dorąźrej oraz praca nad odbudo-

wą zniszczonego mienia  przesłaniała za-

sadniczą, a tragiczną sprawą zaniedbania,

jakie panuje u nas w dziedzinie regulacji

rzek i budowy dróś wodnych. Tylko w tej

bowiem dziedzinie dźwigać się mogą wy*

silk, które raz na zawsze zapohiegną klę-

skom powodzi.,, +

z prasy.
mysł i handel, i welkie ziemiaństwo i sfe-

py bankowe. Kto wie czy przed:tawiciele

tych różnych sfer wielkokapitalistycznych

nie zyskają najwięcej?

Stąd już wniosek bardzo prosty,
że Ci $

„ktėrzy powažnie dla siebie przewidują

zyski, odpowiednio poważny także udział

wzięli w kosztach inwestycji Zbyt długo
nasze t. zwane sfery gospodarcze i ziemiań-

skie patrzyły obojętnie na tragedję nad-

rzecznych wsi, miażdżonych przy każdym

wylewie wód burzą rozhukanego żywicłu,

Składki dobroczynne, grosze i złotówki ą-

fiarowane w uczuciu miłosierdzie bywają

czynem pięknym, gdy są darem ubogich

dla ubogich. Sfery przemysłowe, banki
kartele i dwory obszarnicze nie mają prawa

stroiė się w pióra filantropji. Muszą na-

przód spełnić swój obowiązek."

A więc, niech „buržuje“ płacą.
„Ale szkoda, że tych „burżujów” już
w Polsce prawie niema, a ci co są,
wszyscy siedzą w BB, gdzie umieją
raczej brać niż płacić.

Minister Beck, który w drodze
powrotnej z Tallina do Warszawy
zatrzymał się w Rydze na zaprosze-
nie rządu łotewskiego z półoficjalną
wizytą, podejmowany był dziś przez
prezydenta republiki łotewskiej Kwie-
siaa i premjera Ūlmanisa, z którymi
miał możność odbyć dłuższe roz-
mowy.

RYGA (Pat.) O godz. 14:ej mini
ster Beck przyjęty był w towarzy-
stwie posła Beczkowicza na audjen-
cji przez prezydenta repubiiki Kwie-
sisa. Bezpośrednio po audjencji pre-
zydert Kwiesis wydał na cześć po!-
skiego gościa śniadanie, w którem
w.ięło udział 14 osób. Poza człon-
kami poselstwa polskiego z Beczko-
wiczem na czale obecny był rów-

Wizyty bałtyckie polskiego
ministra spraw zagranicznych.

 nież premjer Ullmanis, generalny se-

WARSZAWA (Pa:). O godz
19-ej sian wody na Waśle koło mo- Rozmiary klęski |

O rozmiarach spustoszenia, wy-
wołaneżo przez powódź, możemy

powodzi.
Dla przykładu cytujemy wyjątki

@ korespondencji „Kurjera Lwow-
skiego” p. t.

Straszne dni w dolinie Dunajca.

ww której m. in. czytamy:
„wWezbrany Dunajec szerzył spustosze-

nie, porywając dormy wraz z całym dobyt-

kiem, niszcząc zasiewy i zasypując pola

sztutrem, We wsi Gierowa na 63 domy wo

„da znosla doszczętnie 53. Zupełnemu

„zniszczeniu uległo 260 morgów pola. Du-

najec utworzył drugie koryto, zasypując
pola szutrem i porywając ze sobą wszystko,

w ludziach.

licznych ofiar wezbranej rzeki.

raporty z innych wsi,
nad Dunajcem

„We wsi Tropie zniósł doszczętnie Du-
rajec 36 domów wraz z całym inwentarzem,

zniszczeniu uległo 97 morgów pola, W. nur-

tach Dunajca poniósł śmierć Bartłomiej

Wenda.
Roztoka: 18 domów zupełnie zniszczo-

nych tak, że niema po nich zupełnie śladu.

Zginęło 40 sztuk bydła i cała nierogacizna:

W Różniowie góra zawaliła się do Du-

najca, co spotęgowało wylew. Osiem о-
mów zostało całkiem zniszczonych, 16 u-

szkodzonych. Zniszczeniu uległo 130 mor-

gów pola. :

W] Gródku Kobyle uległo zniszczeniu 16

domów. Cudem ocalał Szymon Dłudok, któ-

ry jechał na dachu swego domu, pędzony

falami Dunajca i zajechał do Filipowice,

gdzie został uratowany przez Franciszka

Śpiesznego. (

W Lipiach woda zniszczyła zupełnie „Kurjer Porsnny“, jako organ ©-

božu dziś rządzącego, jest na ten

raz tak dalece przewidujący, że

troszczy się nietylko o samą regu-

dację, ale i o środki pieniężne na jej

{ onanie.

wyiychodzi on z założenia,

„że na usprawnieniu żeglugi,

„możność taniego transportu, zyska i prze-

że
dającem

WIEDEŃ. (Pat). Cała prasa wie- ka granice Rzeszy dla powstańców
it. p. Ale mimo to nie odwraca to

podejrzliwych oczu od Berlina,
Śmierć Dollfussa bowiem, sądząc s

z napływających wieści, wstrząsnęła

opinją całego świata politycznego.
Był on uosobieriem obrony niezawi-

słości Austrji i gorącym przeciwni-

kiem Anschlussu. Dla tej swojej te-
zy potrafił zorganizować obronę '

pomoc Włoch i Francji, a nawet

Anglii Był przekonany i to swo-

je przekonenic wpoił dyplomacji

państw zachodnich, że przyłączenie

Austrji do Rzeszy byłoby niebez-
pieczeństwem la pokoju. Wytrzy-

mywa? dłużo z tego powodu ostre,
nieliczące się z niczem, ataki Trze

ciej Rzeszy į austrjackich hitlerow-

ców, którzy od dwóch przeszło lat
terroryzowali łudność Austrji zama-

chami i usiłowali zniszczyć nieza-

wisłość  repu>liki | naddunajskiej
(Wreszcie w walce tej padł na po:
sterunku.

Następstwa tego morderstwa mo-
śą byż znacznie donioślejsze, niż to

się w pierwszej chwili wydaje. Mała

Austrją w układzie sił politycznych
Europy odegrywa wielką rolę, ze
względu przedewszystkiem na swoje

centralne położenie i na splot inte

resów, które tam mają wielkie рай-

stwa. Wstrząs wewnętrzny w Aug

strję zdolny byłby zamąciė z trude:a

utrzyniywaną harmonję między zain-

teresowanemi mocarstwami w spra-

wie niepodległości tego państewka.

A wówczas Europa mogłaby stanąć

wobec wypadków,
kładnie przed 20 laty.

deńska zamieszcza na naczeinych

! miejscach nekrciogi O S.p. Dolliussie.

W. nekrologach podkresiają dzienni-

ki ogromne zasjiugi zmariego dla Au-

r 4 +

£ budynków publicznych i pry-

watnych powiewają czarnechorąg-

wie. Prasa zaznacza, że zamach sta-

nu, zorganizowany przez narodo-

i ponióst  tiaskó,
gdyż :

wśródludności. Buntownicy zrozu-

mieli, że są zupełnie odosobnieni.

Zamordowanie kanclerza, który był

uosobieniem austrjackości, - wywoła-

ło powszechneoburzenie. Dzienniki

nazywają Dolliussa „Winkelriedem ,

ktėry przez swą šmierčuratował

wolnośc ojczyzny.

Prasa podaje dalej, że rządy po-

wierzono narazie ministrowi oświa-

ty Schunschnig$owi.

Uczestnicy 1

kanclerskim zostali w liczbie 144

internowani w koszarach policyj-

nych. Dzienniki donoszą dalej,

rząd postanowił coinąć swe przy-

rzeczenie odjazdu olnego terory-

stów do Niemiec, ponieważ zamor-

dowali oni kanclerza Dolliussa,przez

co złamali sona, Zamachowcy

si zed sądem doražnym.

(BERLIN (Pat), Urzędowo dono-

SZĄ, 3

informacyjnego przez radjo wynika,

iż pomiędzy powstańcami austrjac-

kimi a rządem Austrji zawarty zo-

stał układ o wolnym odwrocie po-

wstańców do Niemiec. Układ ten

mie obowiązuje Rzeszy i nie przed-

dzaju zobowiązania. 
rozkaz matychmiastowego areszto-

które zaszły do | wania powstańców, gdyby ci prze: |

'|kroczyli granice Rzeszy. r AŻ a

zamachuwurzędzie |

że z podanej wiadomości biura |

"pod uważę wszystkie

stawia dla rządu Rzeszy żadnego ro,

16 domów a uszkodziła 64 domy. 260 mor-

! gów pola uległo zniszczeniu. *

! W Będziszynie w pow. brzeskim woda

uniosła całą wieś prócz 3 domów na pa-

górku. Zniszczonych jest 160 morgów pola.

| I pomyśleć, że wszystko toobej-

„muje tylko bardzo nieznaczną część

terenu objętego klęską powodzi.

225ИНОАННЕНй

Po rewolcie w Austrji.
(Pozostałe depeszy ze strony pierwszej).

BERLIN (Pat). Narodowo-socja-
| listyczny dowódca okręgowy na Au-

strqę Habicht został złożony we

czwartek ze swego stanowiska in-

| spektora krajoweżo. Jako powód

| niemieckie bi:ro informacyjne ро-

! daje fakt, że kontrola nadchodzą-

| cych wiadomosci z Austrji nie byla“

| wystarczająca, wskutek czego mogło

! powstać wrażenie, że wiadomości te

"są sprzeczne. Inspektor krajowyHa- :

I bicht, odpowiedzialny za informacje,

"podawane przez stację radjową w

! Monachjum, został wskutek tego zło.

|żony ze swego stanowiska.

| - LONDYN (Pat). „Times“ twier-

(dzi, że zamach narodowych socjali-

lstów w Austrji nie udał się, iecz
! osiągnął swój główny cel, t. zn, do-

| prowadził do obalenia rządu Doll

, fussa. Brutalne metody, stosowane

| przez Niemcy wobec Austrji, zosta

ły zaniechane wobec żywego sprze-

ciwu zagranicy. Lecz Niemcy nie

przestały popierać w sposób pry-

|watny narodowo . socjalistycznych

że przeciwników rządu austrjackiego.,

i Byłoby niesłusznem w świetle po-

| średnich informacyj przypisywać

rządowi niemieckiemu odpowiedzial.

mość za wczorajsze wydarzenia, jed-

' mak zostały one w pewnym stosunku

spowodowane przez pochodzącą Z

| Niemiec stałą akcję podżegawczą.

Niepokój Wtoch udzielił się rów-

'mież Francji i W. Brytanii. Biorąc
okoliczności,
potrzebujemy(pisze dziennik. nie

| hyba podkreślać powagi sytuacji.;

Jeśli będzie można wykazać, że ten

| moment przeciwko rządowi austrjac-

poprostu wynikiem kry-kiemu jest
to być może udazysu wewnętrznego,

Rząd Rzeszy wydał wobec tego się całą sprawę zlikwidować, jeżeli, ©

7 k w zamachu tym zamieszane

są Niemcy, to sprawa ta obchodzi

całą Europę.

co napotkał po drodze. Nie brakło też ofiar

Tu następuje wyliczenie nazwisk

Nie mniej iragicznie wyglądają
położonych

|stu Kierbedzia wynosił 456 cm.,
"czyli 356 cm. ponad mormę. Woda

sądzić narazie z dorywczych komuni PPR: 98.02.
katów i korespondencyj z terenu! W woj. kieleckiem woda na

Wiśle opada o 3—4 cin. na godzinę.
W Bydgoszczy: niebezpieczeństwo

i powodzi minęło. O godz. 14-ej stan
„wody w Brdyujsciu wynosił 776 cm.,
poczem woda zaczęła opadać, Rów-
nież przy jazie w Czersku woda ob-
niża się.

W] woj. lubelskiem woda wszę-

„dzie opada, jedynie w pow, puław-

skim, w okolicy Józefowa į Kamie-
nia wody wezbrały, przyczem w po-

bliżu wsi Wilków wylałą rzeka Ze-

!

Polsce 200 tysięcy złotych.

Niestety już w parę dni po po-

grzebie doszła mię wiadomość o

śmierci starego przyjaciela śp. Ka-

zimierza . Józefa Poniatowskiego!

Nie miałem mczności pożegnać Go

w czasie Jego ostatniej wędrówki

ziemskiej...
Więc niech mi wolno będzie na

tym miejscu wspomnieniem o Nim

dopełnić potrzeby i obowiązku

serca.
Poznaliśmy się z Nim w roku

1901-ym. Jako młody członek orga-

nizacji tajnej L'gi Narodowej, zosta-

łem przydzielonym do organizacji

Wileńskiej i w maju roku wymienio-

nego otrzymałem rozkaz przyjazdu

do Wilna na zebranie konspiracyjne

Ligi.
Podjeżdżając w cudny majowy

wieczór.do Wilna, które po raz

pierwszy zobaczyć miałem, zachwy-

cony okolicą uroczą — później dro-
gim nam pełnym uroku miastem,

| myślałem ze wzruszeniem, kto też
iw tym historycznym mieście pod
|bokiem jenerała-gubernatora, ośmie-

Ili się zebrać u siebie na dwudniowe

| zebranie gromadkę ludzi, których
czyny i zamiary kwalifikowały każ-
dego z nich do kary ciężkiej, łącznie

z zesłaniemina Sybir.
_ Kierując się otrzymaną dla miej-

sca zbiórki wskazówką, znalazłem

się przy domu-willi ną Pohulance

do drzwi którego zapukałem.
U wejścią spotkał mię właśnie

śp. Poniatowski — ojciec gromadki

małoletniej dzia”wy, właściciel domu

i gościnny gospodarz mieszkania, w

którym obradować mieli powołani
do tego członkowie Ligi.

Od tego czssu w przeciągu lat

kilku zbieraliśrzy się najczęściej u
„Niego.
|! Wiitani byliemy zawsze jakgdy-
„by najbliższa krwią i sercu ro-
„ dzina.
| Wychodząc z zebrań owych czu-
liśmy się lepsi mocniejsi, podniesie-

ni na duchu i jaśniej orjentujący się
w naszym wszechpolskim  stanowi-

sku politycznym!

| Bo też nie byle jakie były to ze-

branial... Już nigdy potem w życiu

publicznem, nie spotkałem atmosfe-

"ry tak godnej, pełnej zaułaria wza-

|jemnego, czystej, pozbawionej na-
wet cienia: mętu, któryby z pobudki

' osobistej przes'aniał obraz sprawy

| Wielkiej i Drogiej, w Imię której
| zbieraliśmy się.

| Większość tych, z którymiśmy
się tam spotykali niepodobna było
nie kochać za ich ofiarność i czynną

 

 

_Stuacja powodziowi na Olśle.

kretarz MSZ Munters oraz niektórzy
członkowie gabinetu. |

RYGA (Pat.) Cała prasa łotewska
zamieszcza obszerne sprawozdania
z pobytu ministra Becka w Tallinie,
podkreślając ogólne zainteresowanie,
jakie wizyta wywołała w opinji pu-
bllcznej sąsiednich krajów. Szereg
dzienników zamieścił dziś gżyciorys
min. Becka wraz z fotografją ora2
zdjęcia z pobytu polskiego ministra
w Tallinle jak również program po
bytu kierownika polskiej polityki
zagranicznej w Rydze.
W związku z podróżą min. Beckz

do stolic Estonji i Łotwy „Jauna:
kas Sinas* zauważa, że wizyta ta
przyczyni się niewątpliwie do wyja
jaśnienia stanowiska w szeregu do
niosłych zagadnień.

lowianka, zalewając wielki obszar
pól.

W. Warszawie sytuacja na wa-
iach jest pomysina. Powódź na Wi-
śle minęła i drugiej fali nie należy
się spodziewać. Pogotowie ostre zo-

stało częściowo zniesione.
TORUŃ (Pat). Dziś w nocy mi-

nął punkt kulminacyjny stanu wody

na Wiśle przy poziomie 608 cm. po-

nad stan normalny. Obecnie woda

zaczyna opadać, Po kilku dniach

deszczowych niebo wypośodziło się.

Nie należy się więc spodziewać po-

nownego podniesienie się stanu wo-

dy, co mogłoby nastąpić przy dal

szych deszczach. 

 

Hojna oflara Mussoliniego na powodzian.
p. Ttelefonem od własnego Korespondenta]j || ||

WARSZAWA. Charde d'affaires włoski zawiadomił ministra opiek

społecznej, p. Hubickiego, że Mussolini ofiarowałna rzecz powodzian w

Ograniczenie subsydjów na
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Ministerstwo oświaty ograniczyło ma przyszły sezon

subsydja, wypłacone teatrom. Między innymi teatr wiieński otrzyma w

przyszłym sezonie tylko 9 tysięcy złotych.

(SET E i A ARTERIATEA VINITAS AE

Š. p. Kazimierz Jozef Poniatowski.
chwil dawno minionych, niezapom-,

teatry w Polsce.

Sprzedaž mal. Iwje
za I0-tą część wartcści.

WI końcu czerwca r, b. w wydzia-
le cywilnym sądu okręgowego w Li-
azie odbyła się sprzedaż z licytacji
publicznej, należącego do Tomasza
hr. Zamoyskiego majątku nierucho-
mego, skiadającego się z dóbr ziem-
skich lwje, poiożonego w gminach
iwiejskiej ; sobotnickiej, powiatu
lidzkiego, oraz iugomowickiej i bak-
sztańskiej pow woložyūskiego na
zaspokojenie pretensji firmy „Fides
Treuhand Verenigun$" w Zurychu
(Szwajcarja).

Dobra rodowe z miasteczkami
Iwje i Mikołajow zawierały ogólny
obszar 10.887 dziesięcin, oprócz od-
dzielnie położonego moczyska „Jaś-

kowo” obsz. ca. 1.038 dziesięcin, z

biegiem czasu jednak zostały czę-
ściowo rozparcelowane i ostatecznie

na licytację wystawiono obszar
1,493 ha, przeważnie przestrzeni za-
lesionych, ze 1c0 budynkami gospo-
darczemi i mieszkalnemi i gospo-
darstwem przemystowem, skiadają-
cem się: z młyna walcowego, elek-
trowni, dostarczającej energję dla

oświetlenia i siły w gospodarstwie
rolnem i przemyśle i dla oświetlenia
przyległego miasteczka Iwje i dwu-
gatrowego tartaku.

Licytacja caiego objektu, po zło
żeniu 10 proc. wadjum rozpoczęła
się od sumy 400.000 zł. Do licytacji
stanęły dwie firmy, mianowicie:
„Heller Horacy Tow. Przemysł.
Handlow. Sp. Akc.' w Warszawie.
Mazowiecka 7, pełnomocnik Chaim
Nachimowski, i dom bankowy О. M.
Szereszowski w Warszawie, Żelazna
Brama 1. Po b krótkim przetargu,
dobra ziemskie Iwje nabyła firma
„Heller Horacy Tow. Przem. Handl.
w Warszawie. Mazowiecka 7 za su-
mę 425,000 złotych, czyli po cenie
56.6 złotych za hektar.

Ponieważ dobra rodowe Tomasza
hr. Zamoyskiego ocenione są w
przybliżeniu na sumę około 4 miljo-
nów złotych, suma uzyskana z licy-
tacji stanowi zaledwie dziesiątą
część szacunku.

Nabycie dóbr Iwji za tak mini-
malną sumę doprowadziło do tego,
że większość wierzycieli hipotecz-
nych nic nie otrzymała. Przepadły
dość duże na!eżności prywatnego
banku akcyjnego w Gdańsku i drob-
mych wierzytelności,

Wskutek sikarż na dokonaną li- 
nianych a bodajże w życiu w pew-
nym sensie najpiękniejszych, widzę
zawsze w pierwszym szeregu towa-
rzyszy broni śp, Kazimierza z jego
pogodną twarzą zawsze ofiarnego
zawsze gotowego służyć, zawsze tak

sobie, o swych walkach i oddawa-
nych Organizacji usługach.

‚ Korowodem całym przesuwają się
też niezapomriane postacie tych
którzy na terenie Wilna gromadzili
się w śp. Poniatowskiego progach, a
'których olbrzymią większość jedy-
mie wdzięczną pamięcią z krainy
cieniów dziś wywoałć mogę a więc:
Teofil Waligórski, Teresa Ciszkie-
'wiczowa, Dr. Witold  Węsławski,
Dr. Czarkowski, Dr. Świeżyński Fe-
liks, ziemianin Romer Eugenjusz,
Nieławicki,  Fiorjan Skarżyński,
Henryk Wysłouch i Konstanty Pró-
szyński, późnie; nieco nieodżałowa-
ny — Józef Hłasko i innych wielu,
których znałem mniej blisko, a któ-
rych liczba zwiększyła się szybko
po wojnie japońskiej, gdy rozsze-
rzony teren polityki bieżącej legalnej
zmienił znacznie charakter konspi-
racyjnej dotąd współpracy. naszej.
Przy rozszerzon zakresie dzia-

łania musiała z konieczności nastą-
pić decentralizacja.

Ustąpiła zwavta konspiracyjność
na rzecz rozleglejszej pracy legalnej,
rozluźniła się więź organizacyjna i
stosunki pomiędzy'poszczególnymi
ludźmi, ь ;

Śp. Poniatowski wyjechał z Wil-
na w Lubelskie gdzie nabył folwark
Jaszczów. I tu nie ustawał w
pracy społecznej, w. organizacjach
oświatowych, gospodarczych ipoli-
tycznych.

Wi latach ostatnich, zlikwido-
wawszy swe interesy w  Lubel-
skiem, gdzie już z racji wielu nie
był w stanie podołać gospodar-
stwu, powróci! na stałe do Wilna,
$dzie go w roku zeszłym w gościn-
nym domu Jego po raz ostatni wi-
działem zawsze pełnego serdecznego
i gorącegointe: esowanią się sprawą
ojczystą, które był zawsze žotow
stwierdzić i stwierdzał czynem,

Jeślim, poświęcając to wspom-
nienie śp. Poniatowskiemu pozwolił 

| miłość Polski : za jakiś serdeczny;
| wdzięk w obcowaniu, którym wielu
z nich się odznaczało, co zresztą
echowało całe to środowisko wi-

leńskie, z którem się wówczas sty-
kaliśmy.

Gdy dziś wywołuję obraz tych

bardzo skromnego w mniemaniu o

cytację, wniesionych przez pełno-

| mocników wierzycieli upadłych przy
|licytacji, sąd okręgowy w Lidzie,
| wyznaczył na dzień 28 b. m. roz-
poznanie całości sprawy. Rozprawa

ta budzi duże zainteresowanie.

 

Likwidacja Dublan?
| Jak już wiadomo, wstrzymano z
* polecenia min. oświecenia zapisy na
'1 rok studjum rolniczego w Krako-
"wie, tak samo w Wilnie, Jest to za-
powiedź likwidacji tych studjów.

Obecnie nadchodzi wiadomość o
wstrzymaniu z zolecenia min. oświe-
cenia zapisów ra pierwszy rok od-
działu rolniczego Politechniki Lwow
skiej, Oddział rolniczy jest jakgdyby

| dalszym ciągiem  Dublańskiej Aka-
| demji Rolniczej i wraz z oddziałem
| lasowym, tworzy Wydział rolniczo
lasowy Politechniki. ` -

Uczelnia dublańska ma za sobą
piękne tradycje Z niej wyszły siły
kierownicze późniejszych / uczelni
rolniczych w Polsce, jak starszy
Godlewski i Jentys — organizatoro-
wie Studjum Rolniczego w Krako-
wie. Mikułowsk. - Pomorski — orga-
nizator Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskieśu w Wiarszawie.

Dublany posiadają doskonałe
warunki na studjum rolnicze. Absol-
wenci mają możność prowadzenia
zajęć praktycznych oraz możliwość
bezpośredniego zetknięcia się z wy-
nikami pracy na ziemi w warunkach
'wzorowych. Znajduje się tu również,
zakupiony ze składek publicznych,
folwark, na którym prowadzone jest
gospodarstwo ieśne, a ponadto za-
kład zootechniczny, gorzelnię do-
świadczalną, stację chemiczno - rol-
niczą i internat z czego wiele urzą-
dzonych stosunkowo niedawno.

Newiadomo. jakie względy kie-
rują akcją likwidacji tej najstarszej
akademii rolniczej w Polsce. Że jest
to akcja likwidacyjna świadczy
„obecne powstrzymanie wpisów, po
skasowaniu wydziału leśnego tej
uczelni.

- AS
"a

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ- sobie obok Niego wymienić kilka
innych nazwisk, to dlatego, iż wiem,
że jedną z największych radości Je-|
go żywota był» znaleźć się w ich
towarzystwie, stać i iść z nim; w
jednym szeregu.

Ze śmiercia śp. Poniatowskiego
Kazimierza przestało bić dużej mia-
ry serce polskie.

Cześć Jego tamięcii
Adam Bobiński.

DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje: zapisy nowo-wstępujacych u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Radv Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Popierajcie Polską
Maciera Szkolną,

  

 
o

4
s
a
k
o
ń

G
a
,
a
m
a

l
a
d
a

a
a
a

O
0
9
D
0
5
B
B
O
O
B4

z



W
I
T

S
O

22

 

 

 

 
|
|

Wielka, ulewa .
Największa,,od1927 roku.

Wczoraj w południe przeszła nad
miastem i okolicą gwałtowna ulewa,
połączona z piorunami, która wy-

rządziła wielkie szkody.
Ulewa trwała godzinę i skoń-

szyła się o 12 m. 50.
Według notowań Obserwatorjunm:

Meteorologiczneżo opad wynosił
45,4 m/m. W ciągu ostatnich pięt-
nastu lat większe opady w Wilnie
notowane były w 1922 r. — 59,7
mm., oraz w 1927 r. — 63,1 mm,

60 ALARMÓW
W. CIĄGU PóŁ GODZINY.
W. czasie trwania ulewy telefon

w straży ogniowej dzwonił bez
przerwy, Z wszystkich krańców mia-
sta naptywały rozpaczliwe meldunki
o zalaniu wodą piwnic, suteren, mie-

szakń parterowych, a nawet całych
posesyj. Nadto napływały wieści
o podmyciu ulic, obsuwaniu się zwa-
łów ziemi, zapadaniu się chodników

ijezdni oraz znoszeniu przez wodę
bulwaru miejskiego.

W, ciągu pół godziny straż ognio-
wą przyjęła 60 takich meldunków,

50 ULIC POD WODĄ.

Jak można było zorjentować się
z meldunków, po pierwszej ulewie
w południe, 50 ulic w śródmieściu i
na przedmieścioch znalazło się pod
wodą.

Najbardziej ucierpiał Antokol, Na
ul. Tadeusza Kościuszki, na odcinku.
gdzie prowadzore są roboty regula-
cyjne, woda wyżłobiła po obu stro-
nach jezdni głębokie na 1 metr ro-

z

 

 

DZIENNIK WILEŃSKI |
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c

wy, zerwała bruk na odcinku od Obraz zniszczenia przedstawia za-
Krzyża aż do więzienia, rozrzuciła
złożone kamienie i płyty betonowe.
Koło kołowrotu spłynęło z wodą

kilka metrów sześciennych nasypu,
wskutek czego szyny na przestrzeni
10—15 metrów zawisły w powietrzu,
a znajdujące się na nich wagonetki
z piaskiem pospadały. Naprzeciw
koszar wojskowych i więzienia woda
naniosła tyle piasku, że pokrył on
na przestrzeni 30—40 metrów jezd-
nię i chodniki, Warstwa naniesionej
ziemi dochodziła w niektórych miej-
scach do pół metra. Naprzeciw ko-
ścioła św. św, Piotra i Pawła cią--
gnie się niedługa uliczka Kanonicz-
na, na początku kitórej znajduje się
podskórny kanał, W) czasie ulewy
woda, nie mogąc pomieścić się w
tym kanale, rozsadziłą go, tworząc
wyrwę głębokości 2—3 metrów i
szerokości około 4 mtr. Wskutek
powstania tak słębokiej brózdy, za-
częło osuwać się zbocze góry.

W. miejscu, gdzie ul. Kanoniczna
zbiega się z ul. Antokolską, powstał
głęboki rów, dochodzący do pół
jezdni. Właśnie to miejsce omal nie

, stało się terenem katastrołty samo-
chodowej. Autcbus „Tommaka“ Nr.
38474, wioząc kilkunastu pasażerów,

zapadł się przedniemi kołami po-
wyżej osi,

Dwie poses'e, znajdujące się na
| ul. Kanonicznej, były zalane wodą,
która sięgała tam do okien mieszkań

| parterowych. W obu posesjach wo-
"da zniszczyła ogrody; kwiatowe i
warzywne, zalała piwnice i podmyła

| parkany.

 

KRONIKA.
JAKA DZIš BrDZIE POGODA?
W. całym kraju zachmurzenie

zmienne z przelotnemi deszczami,
zwłaszcza nocą i rankiem. Tempe-
ratura bez większych zmian, Umiar-
kowane wiatry z kierunków zacho-
dnich.

DYZURY APTEK
Des « aovy dyżurują

apteki;
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98), Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to а4-
ska; Sokołowskiego ul,  Tyzenhi4-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --

Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
Wszystkie na przedmieściach, prócz „Šni-
Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Pielgrzymka! Celem odbycia

pielgrzymki jukileuszowej do Kal-
warji i zdobycia dopustu zupełne-

$o — Sodalicja św. Piotra Klawera
zaprasza wszystkich członków, zela-
torów i przyjaciół misyj do wzięcia
jaknajliczniejszego udziału wraz ze
swymi krewnymi i znajomymi w
pielgrzymce, która wyruszy w nie-
dzielę, dnia 29 bm., o godzinie 6-ej
rano po wspólnej Komunji św. ; wy-

słuchaniu Mszy św. w kościele św.
Jana. о З : :

Z MIASTA.
— Lokatorzy będą pozbawieni

wody za długi właścicieli domów.
Sprawa wydania zarządzenia w spra-

wie przymusowego wyłączenią wody

w tych domach, których właści-
ciele nie pokrywają należności za

wodę, została jvż ostatecznie zdecy-
dowana. Rozporządzenie takie pod-

pisane przez ministra opieki spo-

łecznej ukaże się w „Monitorze
Połskim”',

Na mocy tego rozporządzenia 10-
katorzy będą mogli pokryć należ-

ność ; następnie odliczyć od komor-

nego. W tych domach, w których

po uprzedniem zawiadomieniu loka-

torów woda zostanie wyłączona,

ustawione będą automaty, sprzeda-

jące wodę po cenie 2 śr. za

łek, pojemności 12 litrów.

następujące

į
, przeciwników — Schleichera, Roeh-

JAN OBST. Waza sis

L

Ks Nowy wóz autobusowy do Je-
|rozolimki, Z dniem 28 bm. będzie
| dodatkowo uruchomiony wóz do Je-
| rozolimk;j w dnie powszednie, tytu:
łem próby na ckres 14-tu dni w go-
dzinach następtjących:

Odjazdy: z. Wilna do Jerozolimki
o godz.: 9,30, 13.00 i 18.00. Odjazdy
z Jerozolimki o godz.: 10.00, 13,30 i
18.30.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Budowa chiodni dopiero na

wiosnę. Jak wiadomo, rzeźnia

nych urządzeń nie jest wnajmniej-

szym stopniu dostosowana do po-

trzeb wileńskiego miasta. W związ-

ku z tem istnieje już projekt wybu-

dowania rzeźni eksportowej wraz z

chłodnią i innemi niezbędnemi urzą-

dzeniami. Reelizacja jednak tego

projektu napotyka na nieprzezwy-

ciężoną przeszkodę w postaci braku

' odpowiednich kredytów. Sterania o

! długoterminową pożyczkę nie dały

| pozytywnego rezultatu. Przy tym

| stanie rzeczy samorząd zdecydował

! się na budowę jedynie chłodni. W

związku z tem zaszła konieczność

rozszerzenia terenów zajmowanych

| przez zabudowania rzeźni. W spra-

| wie tej odbyła się wczoraj w lokalu

magistratu konłerencja techniczna

zainteresowanych czynników,
Do budowy chłodni magistrat

przystąpi jednak nie wcześniej niż

| na wiosnę roku przyszłego.

 

SPRAWY
— Posiedzenie komisyj poboro-

| wych. Władze wojskowe w porozu-

„mieniu z magistratem postanowiły

| go dwa tygodnie wyznaczać w Wil-

| nie posiedzenia dodatkowych komi-

syj poborowyct. Komisje dodatko. |

we pozwolą wszystkim mężczyznom,

którzy we właściwym czasie nie ure-

gulowali swego. stosunku do służby

kube-|wojskowej, wywiązać się z ciążące- min,

go na nich obowiązku.

4)

zabijaij'*- ;
(Dokończenie).

Jeżeli poświęciliśmy tu nieco

więcej miejsca owym, dziś już prze-

brzmiałym wypadkom, od których

dzieli nas bez mała 30 lat, to dlate-

go, że niestety mentalność ówcze-

sna, tradycje 1905-6 roku, do dziś

dnia jeszcze żywe są w pewnych

kołach społeczeństwa naszego. „Za-

jste wielkim prorokiem, wielkim

wodzem i politykiem był Mojrzesz,

który Swój lud wodził 40 lat po pu-

styni, twierdząc, iż niezdolne jest do

rządzenia pokolenie zrodzone w

niewoli. Е

Jeżeli w naszem dziś życiu, w,

wolnej Polsce, oręż skrytobójczy,

napad z za węgła, konspiracja nie-

stety zbyt wielką grają rolę, to są to

niewątpliwie skutki mentalności

niewolniczej, gdyż tylko uciemiężo-

ny, słaby, niewolnik, posługują się

podobnymi środkami, niegodnymi
człowieka wolnego.

Stokroć gorzej oczywiście,

takiemi czynami, jak napad
śdy,

nocny

na bezbronnego, jak mord, plamią

się ci, co stoją u steru, którzy win-

ni być stróżami prawa. Jeżeli coś

podobnego widzimy dziś w Niem-

czech, to może dlatego, że u szczy-

tu stanęli ci, którzy do niedawna

stali na najniższym szczeblu drabiny

społecznej, ludzie bez tradycyj, bez

ugruntowanych pojęć etycznych, lu-

dzi, dla których jedynym celem jest

utrzymać się na wyżynie, na którą

' wyniosła ich mętna fala naszej doby

powojennej, utrzymać się za wszel-

ką cenę, chociażby przy pomocy

zbrodni — et apres nous le

dėluge.

Istnieje w dziejach naszych, w

camem ich zaraniu, odrażający przy-

xład mordu politycznego i to doko-

nanego przez siinego, przez króla,

na bezbronńym przeciwniku. Mówi-

my o zabójstwie św. Stanisława

przez króla Bolesława Śmiałego,

Jakkolwiek naogół skąpe są źródła

dziejowe, dotyczące owej epoki i

ułek Tivoli, spadający od kapliczki
św. Weroniki w dół do Wilji. Na po-
czątku zauika woda rozsadziią z ka-
mienia zbudowany kanał podziem-
ny, obrywając spory kawai nasypu
z barjerą i chodnikiem ul. Antokol-
skiej. Jezdnia zaułka, ciągnącego
się tuż nad głębokim jarem, została
w kilku miejscuch poważnie uszko-
dzona.

Nadto woda zniosła kilkanaście
metrów bulwatu miejskiego koło
przystani „Makabi”, na. ul, Brzeg
Antokolski i uszkodziłą cokolwiek
teren, na którym znajduje się sama

przystań. Spłókane zcstały. wszyst-
kie grzędy w kolonji pocztowców
oraz zniszczone część parkanów.

Wszystkie niemal posesje na ul
Brzeg Antokolski były zalane. Wo-
da przez. usypanie bulwaru. „miej-
skiego” nie miała ujścia do rzeki.
Dlatego do późna w nocy strażacy
musieli ją wypompowywać.

Spływające z W. Pohulanki wody

Dominikańską.
Plac Katedralny cały był zalany.

Pływała po nim prądem porwana z
jakiegoś podwórza drabina i porały
się zalane po czóbek kół powozy.
W jednym z domów przy zbiegu

ulic: Lelewela, Gazowej i Kozłowe-
go zaułka woda tak nagle wdarła się

domieszkania, że lokatorzy nie zdą-
żyli umknąć i ratowali się, zatyka-
jąc szpary i dziury czem się dało,
Z opresji wyzwoliła ich straż ognio-
wa.

Zalane były sutereny, piwnice i

szeroką rzeką zalały ulicę irocką i ”

Gdy straż pożarna jedzie
zatrzymywać pojazd,

Szybkie zlikwidowanie każdego
i wybuchiego pożaru i nie dopuszcze-
nie do jeżo wzmożenia się — zależ-
ne jest przedewszystkiem od szyb-

kiej interwencji Straży Pożarnej na' (czy to przez lekkomyślność lub zią' »Z$ors<enie publiczne”,
wolę) do wspomnianych przepisów,miejscu wypadku. Ta zaś zależna!

zwracali uwagi na obowiązujące
przepisy o ruchu. kołowym. . Przy
„sposobności Komenda Straży ostrze-
ga, że winnych nie stosowania się
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Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, — Bracia Adamowicze w

! Teatrze Letnim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.

i będą w teatrze bracia Adamowiczowie na

' przedsiawieniu  przezabawnej farsy wie-

| deńskiej w 3-ch aktach Franka Arnolda
i Dochód z powyż-

szego przedstawienia przeznaczony zostanie

jest od sprawności alarmowej Stra-| będzie zmuszona powodować przy- "a wykupienie samolotu Adamowiczów.
ży, od systemu: sygnalizacji alarmo-|
wej óraz od szybkości, jakie samo-

"chody strażackie mogą
podczas jazdy.

ł

rozwijać
i|

kładne karanie w drodze admini|
stracyjnej oraz podawanie ich na-
zwisk do prasy

Zaznaczyć cależy, że ustawa o

Jutro „Zgorszcnie publiczne”.

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś po
" raz 4-ty barwna i melodyjna operetka Gil-

berta „Katia - tancerka” z występem zna-

_O sprawności Straży wileńskiej ruchu kołowym przewiduje za nie-, komitej śpiewaczki J. Kulczyckiej i wy-
„mieliśmy możność już niejednokrot- przestrzeganie przepisów dość duże, bilnego artysty operowego R. Petera.

nie się przekować, zaś o alarmowa-' kary, bo sięgające do 5,000 złotych,' W akcie [-szym efektowny taniec ro-

niu może pomówimy innym razem , lub aresztu do 2-ch lat i zwrot syjski w wykonaniu zespoiu baletowego.

Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę па`
"okoliczności utrudniające szybką!
jazdę Straży Pożarnej do miejscai
pożaru.

Szybkość Struży, która winna wy-
mosić normalni. 40—80 klm. na go-
(dzinę, w Wilnie ograniczona być
musi w większ..ści wypadków do 20!
— 30 kimtr, na godzinę, a to ze

względu (pomijając stan ulic) naка-'
rygodne lekceważenie pizepisow O
ruchu kołowym na drogach publicz-
nych przez. kierowców. pojazdów.

Straż Pożarna, chcąc rozwijać
potrzebną szybkość, musi mieć mo-
żliwie wolny przejazd ulicami. Pra-
śnąc stworzyć takie warunki Woje-
woda Wileński wydał w roku 1932
rozporządzenie w myśl którego ja-
dącym do pożaru oddziałom Straży

' Pożarnej winny wszystkie inne po-
| jazdy, znajdujące się na drodze pu-
| blicznej, dać wolny przejazd, skrę-
cając na bok na prawo, zatrzymaw-

| szy się tam — czekać do czasu cał-
kowitego przejazdu Straży.

Gdyby wileńscy kierowcy po-
jazdów ściśle stosowali się do wy-

wszelkich szkóć powstałych pod-
czas wypadku.

A więc we własnymi współoby-
wateli interesie. gdy Straž jedzie—
zatrzymywać pojazdy i usuwać się
ną boki jezdni.

Likwidacja strajku.
Wczoraj wieczorem w lokalu

Inspektoratu Pracy odbyła się kon-
ierencja, poświęcona — likwidacji
strajku robotników kanalizacyjnych.
Wi wyniku dłuższych obrad dele-
gacja robotników przyjęła warunki
zaproponowane przez magistrat, W
związku z tem z dniem dzisiejszym
mają być wznowione normalne ro-
boty.

System robót pozostał niezmie-
niony, jedynie za pracę w rowach
ponad 3 metry głębokich stawki
akordowe zostały zwiększone od 10
do 20 procentów. W. wypadku, gdy-
by na skutek ciężkich warunków
pracy robotnik nie osiągnął mini-
mum wynagrodzenia akordowego,
wówczas stawka dzienna nie może
być mniejsza, niż 3 złote.

| Wycieczki korzystają z ulg biletowych.

— „Ptasznik z Tyrolu". Zespół teatru

„Lutnia” rozpoczą: przygotowania do wy-

stawienia wartościcwej pod względem mu-

zycznym operetki Zellera „Ptasznik z Ty-

rolu* w opracowaniu reżyserskiem M. Do-

„mosławskiego.

Polskie Radjo Wilno |
Piątek, dnia 27 lipca.

6.30. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.
Dzien. por. Chwiika pań domu. Rozmai-
tości. 11.57: Czas. Hejnał, Kom. meteor.
Przegląd prasy. 12.10: Koncert, Dzien. poł.
13,05: Słynni wirtuozi na płytach. Z rynku
pracy. Wiad, eksport, 14.05: Opowiadanie
dla dzieci. 16.00: Radjokabaret. 16.40:
Transm. meczu tenisowego. 17.00: Audy-
cja dla chorych. 17,30: Recital fort, Sary
Rechtdikówny, 18.00* „Jak Lisków prze-
trwał kryzys”. 18,15: Koncert. 18.45:
Przełomem Stryja przez Karpaty. 19.15;
Słynne zespoły chóralne (płyty).  Wiad.
sport. Wil komun. sport. Myśli wybrane.
20.02: „Maciejka — kwiat niepozorny” —
pog. 20.12: Koncert symfon. 20.30: „Apel
poległych w 6 p. p. leg." — reportaż. 21.30:
Transm. 21.00: Codz. odc. pow. 21.10:
Koncert. 22.00: „Jeden dzień na wsi“ —
felj. 2215 Muzyka taneczna z Ciecho-
cinka. Kom. met. 

 

mieszkania parterowe w następują-|mienionego wyżej rozporządzenia,|

cych posesjach: przy ul. Kalwaryj-| tj. usłyszawszy sygnały ostrzegaw-|

skiej 49, Syberyjskiej 11 i 13, kilka| cze staży (dźwięki dzwonków lub
podwórzy na ul. Rudnickiej, Koń-; głos tyłonów), natychmiast zjeżdżali |
skiej, Tartakach i zaułku Literac- | Z drogi i zatrzymywali swoje po-|

„kim, Wi składach drzewa na ul. jazdy, sprawa byłaby rozwiązana, a

Tartaki woda poniosła kilkanaście| Straż mknęłaby dalej, by nieść u-|

sztuk drzewa. Na zaułku Literackim / (pragniony ratunek. i
zalane zostały piwnice, zawierające| Tymczasem riestety bywa inaczej,

skład książek księgarni K. Ickowi-|kierowcy pojazaów lekceważą prze-

cza. ; : |,ріъ$у; w ten sposób ożromnie 0-

Nadto woda wdarła się do niżej! jpóźniają przejazdy Straży, oraz na-
położonych łokeii przy ul. Mickiewi-| rażają, jadących w ich pojazdach,

cza 18 i 55, Wileńskiej 52, Zamiko-; pasażerów i przechodniów oraz

 Pościg za rabusiami na Belmoncie.
Sprawcy obrabowania mieszkania w Nowej Wilejce

> pod kluczem.

gląd zewnętrzny
odpowiadał w zupełności
wi rabusiów.

Na widok zbliżających się poli-

cjantów, podejrzani rzucili się do
ucieczki. ;

Dopiero po dłuższym pościgu

 

tych osobnikówWczoraj zrana policja wileńska
rysopiso-otrzymała informacje z Nowej Wi-

lejki, iż wieczorem do mieszkania
starszego sierżanta  Piechockiego,
w czasie nieobecności właściciela
mieszkania, przedostało się dwóch

miejska z powodu braku nowoczes--

WOJSKOWE. |

„mieznanych sprawców którzy stero-
ryzowali domowników i dokonali kra-

rozmaitych rzeczy.ają kis eisi gos | RK MDE ; „_,dzież
wej 15, Wielkiej 15, Rudnickiej 13, | strażaków na wielkie niebezpieczeń i W bodzinach porannych dwóch

Subocz 18 i 34 (zalany był parter),
Beliny 1, Bazyliaūskiej 7 i 9, Sado-;
wej 17 i 18, Pieskach 1 (szkołą po-
wszechna Nr. 15) i Zarzecze 13.

PRZERWANA KOMUNIKACJA
Z ANTOKOLEM.

Wskutek zniszczenia jezdni na

ul. Antokolskie: komunikacja auto-

busowa odbywała się przez ulice:

Zarzeczną, Popowską i Holendernię
tylko do kościoła św. św. Piotra i

Pawła. m. r- s.
-

Eini AS DTS SNTIIA SAСАСЕ NIOSNS

Oruėi dzień Adamowiczów © ПМЕ.
Wczoraj bracia Adańnowiczowie do

godz. 14, byli w hotelu Georges'a,

a potem pojechali samochodami do

Grzegorzewa, śdzie byli bardzo $o-:

ścinnie przyjmowani przez pp. Kure-

ców. 3

Wieczorem Adamowiczowie oraz

p. Adamowiczowa byli w Radfo;

gdzie między innemi powiedzieli...

że bardzo kochają Polskę, Polska to

(piękny kraj a na zapytanie, co za-

W, dniu 28 b, m. 6 pułk piechoty
i

' legjonowej, stacjonujący w Wilnie,

' obchodzić bęczie swe doroczne

| święto, którego program jest nastę-| lada pułku na

pujący:
W dniu 27 b. m. o godz, 20 m. 30

| odbędzie się uroczysty apel pole-

tgłych na boisku sportowem pułku

| przy ul. Kościuszki, a o godz. 21

15 capsirzyk orkiestry na

mieście,

owego krwawego epizodu, jakkol-

wiek rozbieżne są o nim zdania dzi-

siejszych historyków, nie ulega

kwestji, iż był to mord politycz-

ny. Niektórzy z pośród najmiod-

szych uczonych posuwają się tak

daleko, iż oskarżają biskupa Stani-

sława o zbrodnię zdrady i spiskowa-

nia przeciwko królowi, usprawiedli-

wiając w ten sposób czyn krwawy.

Nie podzielając tak skrajnego poglą-

du, przyznać trzeba, iż w pojęciach

króla biskup . niewątpliwie b

zdrajcą, wrogiem jego osobyi koro-

ny. Wszystko to jednak nie uspra-

wiedliwia jego postępku.

Jeżeli król istotnie był takiego

zdania (mniejsze czy słusznie, czy

niesłusznie), jeżeli posiadał jakies

dowody, czy chociażby poszlaki,

mógł uwięzić biskupa, a udowod-

niwszy mu na ;awnej, sądowej roz-

prawie jego winę, skazać go np. na

banicję, jako że kara śmierci nad

wysokim  dostoinikiem kościelnym

sprzeczna była z pojęciami, panu-

jącymi zwłaszcza w Polsce. Król

postąpił inaczej, postąpił tak,| jak

przy zmnienionych zresztą dzisiej-

szych warunkach uczynił to Hitler,

w stosunku do swych politycznych

Swięto 6

stwa zderzenia się pojazdów, cięż-
Ikich obrażeń cielesnych a nawet
śmierci,

Podobnych wypadków było już
kilka w Wilnie.

Komenda Straży Pożarnej w.
l trosce o to niebezpieczeństwo oby-
wateli miasta, apeluje za pošred-
mictwem naszego pisma do kierow-
©ów, by lekkomyślnie nie szatowali
zdrowiem i życiem współobywateli,
oraz prosi wszystkich mieszkańców.
by we własnym interesie więce;

mierzają robić po powrocie z Polski

do Ameryki, cdpowiedzieli, że w

dalszym ciągu pracować będą w

swej fabryczce wody sodowej.

° 7 lotnictwem nie zamierzają roz-

"stawać się, bo projektują branie

udziału w raidech turystycznych.

| Bracia Adamowiczowie z Radja

' odjechali wprost do. Aeroklubu,

gdzie odbyła się „czarna kawa” z

występami wokalno-muzycznemi.

p. L.
W, dniu 28 5. m. o godz. 9 m, 30

polowa Msza św. na boisku przy ul.

TT. Kościuszki, o godz. 10 m. 45 defi-
ul. Mickiewicza,

o godz. 13 wspólny obiad żołnierski

w koszarach śs. Piotra i Pawła, o

godz. 16 przedstawienia teatralne

dla żołnierzy, a o godz. 21 zabawa

taneczna w kasynie oficerskiem 6

p. p. leg.  
4 towarzyszów. :
Istnieje jednak olbrzymia, zasad-

nicza różnica pomiędzy czynami Hi-

tlera a króla Bolesława. Hitler ob-

myślił swą zbrodnię na zimno, doko-

mał jej przez s'asłanych zbirów —

król Bolesław działał w najwyż-

szym aiekcie i uniesieniu.
Większa jeszcze różnica zachodzi

pomiędzy tem, iakie stanowisko wo-*

bec dokonanej zbrodni zajęły oba

ma

ył narody. Hitlera zasypano powinszo-

waniami, na ktorych czele stoi tele-

gram gratulujący Hindenburga, star-

ca stojącego nad grobem, reprezen-

tanta dawnych, cesarskich Niemiec,

bohatera wielkiej wojny, przedsta-

wicielą narodu, jego tradycyj, ducha,

"Naród polski ongi z uczuciem

najwyższej zgrozy przyjął wieść o

krwawym czynie, króla Bolesława,

chociaż nie wisien przecie wspól-

nictwa — czynił zań ciężką pokutę,

wypari się króla-mordercy, który

samotny, przez najbliższych opusz-

czony, uchodzić musiał z kraju i

zakończył swe życie jako pokutnik,

daleko, na obczyźnie, w klasztorze.

O ileż wyższy był poziom moral-

funcjonarjuszy policyjnych 6 komi-
sarjatu spostrzegło na Belmoncie

jących się w kierunku miasta. Wy-

oraz oddaniu strzałów rewolwero-
wych udało się zatrzymać jednego

z uciekających niejakiego A. Frą-

ckiewicza. Drugi sprawca zbiegł.

Policja prowadzi dalsze docho-

tdwóch nieznanych osobników, uda:|dzenie.
3

Wybuch w garbarni Salmana.
W garbarni Salmana przy ulicy

Meczetowej 9, wskutek nieustalo-
nych narazie powodów, eksplodo-
wał wczoraj zbiornik z płynemc hemi-
cznym służącym do garbowania skór.
Jednocześnie z wybuchem nastąpi-
ło zapalenie się p łyau.

Bwaj robotnicy Jan Sierkutowicz
i Ignacy Burzyński obecni w po-
bliżu miejsca wybuchu odnieśli po-
wnżne poparzenia, Pozatem ulegli
oni zatruciu się oparami kwasów
Poszkodowanych przewieziono do

szpitala św. Jakóba.

 

ZAPISY NA

"DO GDYNI
zorganizowaną dla czytelników Prasy Wileńskiej

przyjmuje Administracja „Dziennika Wileńskiego" od godz. 9 rano
do 7 wieczór. -

 

Pod wpływem wódki...
płynął z Torunia de Gdańska.
IW tych dniach w Toruniu w

nej z restauracyj toruńskich zaba-
wiało się towarzystwo, Obłicie ra-
czono się wódką Tematem rozmowy
oczywiście była powódź,

Gdy gościom dobrze już kurzyło
się z głów, jeder. z nich 22-letni Teo-

dor Mielecki oświadczył, żepopły- |

nie Wisłą, aż do Gdańska. Stanął

zakład i wszyscy poszli nad Wisłę

koło mostu kolejowego. Mielecki

rozebrał się i rzucił się w nurty Wi-

ny ówczesnego społeczeństwa  pol-

skiego had poziomem dzisiejszych
Niemiec. Bo zbrodnie zdarzały się i

zdarzają zawsze i wszędzie — taka

już jest ułomność natury ludzkiej,

chodzi więc o ło, jakie stanowisko

wobec nich zajmie społeczeństwo:

gloryfikujące, potępiające czyli też

tylko obojętne? To jest nieomylnym

wskaźnikiem moralnego zdrowia

czy rozkładu, !ub też zgoła niemocy

i atrofji duszy marodu, jego in-

stynktu samozachowawczego. Od

tego też zależy przyszłość każdego

narodu — jego rozwój duchowy i

materjalny lub upadek.

Nie chcemy tu poruszać zbyt bo-

lesnego pytania. jak w podobnym
wypadku zachowałoby się nasze

dzisiejsze polskie społeczeństwo:

czy tak, jak przodkowie nasi, z epo-

ki Bolesławowskiej, czy tak, jak

współczesne Niemcy, czyli też zo-

bojętniałe na dobro i zło, tchórzli-

we, zachowało się całkiem biernie?

Wstrząsy tego rodzaju, jak ten,

którego widownią ostatnio były

Niemcy, jest oczywiście przede-

wszystkiem sprawą wewnętrzną da-

nego kraju i wtrącać się w nie są-

siedz; niemają absolutnie ani prawa,

WYCIECZKĘ

T

    
sły. Towarzysze odprowadzali go
wzdłuż brzegu.

Mielecki przepłynął w ten sposób
jed-! okoto 500 m. prawie do Nowego

| Mostu. Tu widocznem się stało, że
opuszczają go siły, a nurt znosił go

| na środek rzeki. Rozległy się krzyki:

ratunku, ratunku, Pośpieszono mu z

pomocą i wydobyto z wody silnie

| wycieńczoneżo i prawie omdlałego.
Policja spisała protokół i zabrałe

, Mieleckiego do aresztu do wytrzeź-

, wienia. Będzie mógł wtedy próbo-

wać drugi raz.

lio iniNiTTTTES

ani potrzeby, Całkowita "obojętność

li zlekceważenie byłyby jednak tak-
że nie na miejscu, gdyż ludzkość,

' bądź co bądź, stanowi jeden, żywy

organizm i schorzenie jednego człon-

ka odbić się musi na reszcie.  Bol-

szewizm był także sprawą we-

wnętrzną Rosji a jednak wiemy do-

skonale, jak odLił się w całym:świe-

cie,
Wypadki tego rodzaju posiadają

jeszcze tę właściwość, że inne naro-

dy mogą się w nich przejrzeć, jak w

źwierciadle, mierząc wedle tej skali

swe własne etyczne walory lub nie-

domagania. с

Zakończmy _— niniejsze uwagi

słowami, które Szekspir w owej

wielkiej dramatycznej kronice wkła-

da w usta jednego ze swych królew-

skich bohaterów, który, na wieść o

popełnionej, strasznej zbrodni, takie

wygłasza głębokie, pełne ducha

chrześcijańskiego i chrześcijańskiej

pokory zdanie: „Daj to Panie, aby-

śmy w grzechach cudzych niezna-

leźli obrazu własnych naszych win,

lecz raczej bodziec do wewnętrznej

naszej poprawy'.
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Z KRAJU.
Wypadek:w,Druskienikach. |

We wtorek wieczorem w Druskie-
nikach, podczas koncertu orkiestry
w parku zdrojowym, zaczął padać
deszcz.

Pewna ilość publiczności żydow-
skiej schroniła się przed deszczem
do altany parkowej.

Pod ciężarem wielu osób podło-
ga altany załamała się i wszyscy
obecni wpadli do rowu ściekowego,
znajdującego się pod altaną.

Pośpieszono im odrazu z pomocą
i wydobyto ich z rowu, przyczem
wiele osób odniosło potłuczenia.

Na miejsce wypadku przybył nie-
zwłocznie dyrektor zdrojowiska, se-
nator Abramowicz, le karz zdrojowyi

Pemoc powodzianom.
GŁĘBOKIE (Pat). Dnia 24 b. m.

odbyło się zebranie organizacyjne
Dziśnieńskiego Powiatowego Komi-
tetu Pomocy Ofiarom Powodzi. W
zebraniu wzięli udział wszyscy na*
czel- icy władz i urzędów oraz przed-
ste iciele  organizacyj w  liczbie|P
45 osób.

Zabranie zagaił oraz na niem
przewodniczył Starosta Powiatowy
Ludwik Muzyczka. (lstalonono, że
zorganizowana pomoc obejmie 2
etapy: doraźna zbiórka pieniężna
oraz pomoc w naturze ze strony
rolników po zbiorach plonów rol-
nych. W gminach zostały powołane
do życia komitety gminne. Na ze-
braniu został powołany do życia
Wydział Wykonawczy Komitetu na
czele którego stanął Witestarosta
Kowalewski.

 

 

dr. Rymkiewicz i komendant poste- ,
runku Lingner, |

Pierwszej pomocy rannym. udzie-
lili w ambulatorjum Ubezpieczalni
„Społecznej dr. Rymkiewicz, dr, Bryz
man i dr. Trusiewicz.

Wśród rannych najpowažniejsze
uszkodzenie ciała odniosła Albina
Frydman z Warszawy (pęknięcie
podudzia) i Lifszyc (pęknięcie kości
«w ręce) oraz Kiyńska Jocha (wy-
wichnięcie nog:). Lżej rannych od-
wieziono do domów, a ciężej ran-
nych: Frydman i Lifszyc odwieziono
samochodem do Szpitala Miejskiego
"w Grodnie.

Biały Dwór, gm. hermanowickiej,
gospodarstwo należące do Buczela
Alfonsa. Straty wynoszN 3500 zł.

'W czasie pożaru mieszkańcy ko-
lonli wskutek przesądów, iż pożaru
od pioruna nie wolno gasić, stawili
opór straży ogniowej, która gasiła
ożar. Wytoczono im sprawę karną.
BRARLAW, (Pat). C4 uderze-

nia pioruna spalił się dom miesz-
kalny, chlew i narzędzia gospodar-
cze, należące do Milewiczowej Mal-
winy z kol. Zazony, pow. brasław-
skiego. Straty poszkodowa podaje
na sumę 1200 zł.

——

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, "2 afisze
okólni plakaty, bilety wizytowa   

 

 

_ DZIENNIK MIGENSKI'

SPORT|
KUSOCIŃSK( TRACI REKORD
ŚWIATOWY W SZTOKHOLMIE.
Kucharski bije rekord Polski na

800 metrów.
Bezpośredni: z Rygi trzej zawod-

nicy polscy Kusociński, Kucharski i
Luckhaus udali się hydroplanem do
Sztokholmu na wielkie międzynaro-
dowe ' zawody lekkoatletyczne.
Pierwszego dnia Polacy startowali w
2-ch konkurencjach na 3.000 m. i na
800 m.

Bieg na 3.000 m. przyniósł olbrzy-
mią sensację w postaci zwycięstwa
duńczyka Nielsena w czasie 8:18,3
sek. Nielsen- pobił w ten sposób o
0,5 sek. rekord światowy, należący
dotychczas do Janusza Kusocińskie-
go (8:18,8 sek). Kusociński zajął do-
piero drugie miejsce w czasie 8:28,4
sek.

Na 800 m. Kucharski zajął 3-cie
miejsce w czasie 1:54,5 sek., ustana-

wiając nowy rekord polski na tym
dystansie. Zwycięstwo w tej konku-
rencji odniósł słynny amerykański
lekkoatleta Eastman w czasie 1:50
sek, przed Szwedem Ny w czasie
1:52,9 sek,

Zawody, które się odbyły na
miejscowym stadjonie, zgromadzity
przeszło 20 tysięcy widzów. (PATJ.

Na marginesie tej wielkiej sensa-
cji sportowej wyrażamy jeszcze raz
swoje wielkie vbolewanie, że P.A.T..
podała nam о dwa dni spóźnioną
wiadomość.

Przecież o smutnej przegranej Ku-
socińskiego przed P.A.T. podałaca-|
ła prasa warszawska, a tylko P.A.T.'
jakoś nie śpieszy się.

Wieczorek zśłosił próbę pobicia |

dziesięcioboju. Próba odbędzie się w
sobotę i w niedzielę na boisku Ośrod
ka W. F, na Pióromoncie, Zawody
w sobotę rozpoczną się o godz. 16,
Do mistrzostw prócz Wieczorka,
nikt więcej się nie zgłosił. I

Zaznaczyć trzeba, że rekord Poi-
ski w dziesięcicboju jest bardzo wy
śrubowany przez Siedleckiego. Wie-
czorkowi trudno będzie dopiąć swe-

go celu. Wielkim sukcesem będzie,
jeżeli uda mu się pobić własny re:
kord, który jest rekordem Wilna, a
był przez jakiś czas rekordem Pol-
ski.

Dziś przybędzie spływ kajakowy.
Od piątku płynie z Naracza do

Wilna 18 kajaków.
W. spływie biorą udział członko-

wie kursu wodnego Akad, Zw. Zbli-
żenia Międzynarodowego.

Zatrzymają się oai w A.Z.S.
a potem odja“ą samochodami do
Trok.

Wioślarze A.Z.S. wyjechali do Rygi.
Wczoraj o godz. 18 z minutami

wyjechali z W:lna do Rygi wiośla-
rze A.Z,S, wileńskiego.

' się prześliczne jeziora położone ko-

, mistrz

|

Zawody sportowe w Brasławiu.
Z każdym rokiem zaczynają co-

raz większem powodzeniem "cieszyć

 

ło Brasławia, Nad brzegami tych
licznie usianych jezior rozbijają swe
namioty kursy letnie jak harcerzy,
tak też i Centralnego Instytutu W,E.

(Na wodach jeziora panuje oży-
wienie, W Brasławiu jest piękna,
przystań żeglarska Ligi Morskieji
Kolonialnej, która posiada kilka do-,
brych łodzi i sporo kajaków, roz-,
chwytywanych przez turystów. |
W tym roku, prócz obozu CIWF.,

wyjechało na letnie wypoczynki spo-|
ro członków z Klubu Towarzysko-|
Sportoweżo Prawników wileńskich,
którzy zamierzają rozegrać mecz to-,
warzyski w tenisie w grach sporto-
wych z CIWF.
W drużynie CIWF. wystąpią gra-

cze: kpt. Herhold, por. Konopacki i
Jesionka. Prawników zaś reprezen-;
tować będą: mrok, Dowbór, mec.
Wiścicki i Zaborowski,
W Brasławiu przebywa również

Polski na nartach Bronek
Czech. '
MECZ TENISOWY POLSKA —- ESTONJA

O PUHAR DAVISA,

Mecz tenisowy Polska—Estonja o pu-,

har Davisa odbędzie się delinitywnie w,

!

Wilnianie wezmą udział w mię-| dniach 3, 4 i 5 sierpnia w Tallinie, Barw,
dzynarodowych
skich o mistrzostwo Łotwy.

AZS. startować będzie w biegu | dopiero pierwszy mecz Estonji o puhar Da-

czwórek, w konkurencji akademic-, visa.
kiej, a Keppel zamierza startować
w biegu jedynek otwartych i nowi
cjuszy.

Szanse Керр!а są większe, niż

 

regatach wioślar- Polski, jak już donosiliśmy, bronią Tłoczyń-

ski, Tarłowski, Wittman i Spychała. Jest to

UDZIAŁ POLSK. W WIOŚLARSKICH

MISTRZOSTWACH EUROPY. |
Na mistrzostwa  wioślarskie Europy,

które się odbędą w Lucernie, Polski Zwią-

czwórki, która pojechała po stosun-| zek Towarzystw Wioślarskich wysyła 4 osa-
kowo krótkim treningu.
Kierownikiem reprezentacji A.Z.S

jest Emir Tuhar Mirza Baranowski.

 

dy: jedynki, dwójki ze sternikiem, czwórki

bez sternika i czwórki ze sternikiem, W
jedynkach barw polskich broni mistrz Eu-

 

 

kalendarzyk  międzygrupowych rozgrywek|

o wejście do Ligi. Rozgrywki rozpoczną się

| Stanisławów, Wołyń — Lublin, Białystok—

| aów zlatuje się do lasku pod wsią i tu od<

bywają się ich narady. Gdy wszystkie grupy

O WEJŚCIE DO LIGI.
Polski Związek Piłki Nożnej ustalił już

dn. 19 sierpnia i trwać będą prawdopodo-

pnie do połowy listopada. Rozgrywki jak

wiadomo, odbywać się będą w 4-ch grupach.|

Terminarz rozgrywek jest następujący:

19 sierpnia Łódź — Poznań, Warsza-

wa — Pomorze, Śląsk — Kraków, Stanisła-

wów — Lwów, Lublin — Wołyń.

2 września Warszawa — Łócź, Pomo-

rze — Poznań, Lwów — Lublin, Wołożyn—

Stanisławów, Kielce — Śląsk, Wilno—Bia-

łystok. ы

16 września Łódź — Pomorze, Poznań

—Warszawa, Kraków — Kielce, Wołyń —

Lwów, Stanisławów — Lublin,

23 września Pomorze — Łódź, Warsza-
wa — Poznań, Śląsk — Kielce, Lwów —

Wilno.

30 września Łódź — Warszawa, Poznań

— Pomorze, Kraków — Śląsk, Lwów —

Wołyń, Lublin — Stanisławów, Polesie —
Wilno.

7 października Poznań — Łódź, Pomo*

rze — Warszawa, Kielce — Kraków, Lub*

lin — Lwów, Stanisławów — Wołyń, Bia-

łystok — Polesie,

  

Kongres bocianów.
Co trzy lub co cztery lata zbierają się

tłumnie bociany w Iwance w Chorwacji pod
czas przelotu na południe. Kilkaset bocia”

utworzą koło, zaczyna się klekot, któ!

trwa kilka godzin, co przypomina obrady

jakiegoś kongresu. Potem rozlatują się w

różne sirony, każda grupa oddzielnie, a na*

stępnego dnia od tana „obrady* zaczynają
się na nowo. Po kilkunastu dniach ptaki

znikają tak nagle, jak nagle się pojawiły:

 

  

 

 

      

 

 
 

 

  

 

  
 

 

 

  
 

 
 

    

 

 

 

 

 
  

Pożary ed plerunów. Ceny konkurencyjne, rekordu. 2 Regaty w Kydze rozpoczynają | ropy krakowianin Verey. Kierownikiem Boćki zlatują się tu z Niemiec, Polski i Ro*

GŁĘBE©KIE, (Pat). Wskutek ude-| WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 Wieczorek Jan z WKS. zgłosił się w sobotę, Wilnianie startują wj ekspedycji będzie kapitan związkowy sji,

rzenia pioruna spłonęlo w kolonii próbę pobicia rekordu Polski w niedzielę. PZTW, =

" ммм ее сенннннее | Bolecamy | nauczycielkę,Пе'гк.пк'. | | PRACA [ posiadającą wieloletnią

а po oje i Enota z musu. praktykę, najnowsze me-
a й x > kr

° ” ° MIESZKANIE MŁYNARZ potrzebny ze — Ja się z nikim nie| POST ože do dzieci

Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego S. А. :: оее si|ziomyoily wio Tgite Paksis. *| tro,Zodremon- wp Tylko Pw re > т I aa Aa zy?K

towane, wszelkie wygo- ektanci zgłaszać się a zasady = = ы w

AKTYWA. na dzień 30 czerwca 1934 r. PASYWA. dy. Zakretowa 11 (i mogą. ul. Konarskiego | №; macje м Administracji į
k ж IK nsS Ne. 13 m. T 3813 Nie. Z oszczędno- „Dzienniką Wileńskie- i

"TKasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne 8 i šci. Pomadka do ust jest go 3 į
a) gotowizna w kasie 192.183.55 a) zakładowy 2.500.000.- iska d !

b) pozostałość w B-ku Polskim, P. K. O, b) zapasowy 127.908.81] 2.627.908.81 LARAAAAAAAAMAALAA AAAAAA aką drogai з 1

i B-ku Gosp. Krajowego 93.071.13] — 285.254.68 Wiktady Ea PANI do reklamy w Oo нца лО: 1
Waluty zagraniczne = 88.717 65 a) terminowe 2,749.206.06| W rokpoślubie oknie wystawowem por seseseeesznesnzeweewnowwncawnaceeew| szykuje p dówój ‹
Papiery wartościowe własne b) ś vista 2.603.567.94] 4.752.774 - ; trzebna. Zgłoszenia 0s0- fub Innej pracy znajduje | |

a) peżyczki państwowe 3.858.33 Rachunki biežące (salda kredyt.) OREW — Ja wniosłam do na-| biste dziś od 10—3. Ho- Młoda inteligentna pan- sę w ketera ło- ]
b) papiery hipoteczne 574.267.18; otwartego kredytu ŽŽ 23.828.41 szego domu wszystko.| tel Bristol, pokój 47. na poszukuje posady do żeniu.  Zgłeszen'ia PE

c) akcje 491.689.81| 1.069.815.32 Zobowiązania inkasowe - 29.598.71 Ty przed ożenieniem slą |, « dzieci lub do _ehorych| ggministracji pod „wy- `
Udziały i akcje w przeds, konsorcj. - 75.000. - Redyskonto weksli — 1.078.502.13 ze mną nie miałeś nic. Jako pielęgniarka. Posla.|mąganie  najskromniej- | *
Banki krajowe 5 590493 Banki krajowe = 190.290.13 = Owszem. CE = mik a gsze”. 131 1

ež akos jc 2.176947.81 |" RABA: 3 WCM — Spokój. Młody z. Žšre- Ajmajanie Sw. Mishar

Rachunki bieżące isalda debet.) Procenty i prowizje różne — 205.546.67 "weiwewiiwo zaczwyksztao e j skl 6-5. ar
a) zabezpieczone 2.580.339.23 : Oddzialy - 1.066.158.29 szukuje |posady! Duro Sekcja Mładych Stron-
b) niezabezpieczone 391.437.11| 2.971.776.34 ЕННЕа ;:,ь'‚“сь aa nictwa Narodowego

Pożyczki terminowe > c= 194.025. — 1 ie). M = uprzsimie ргоз! о laska- :

Należności z tyt. układ. końwers. zaopatrz. ! RÓŻNE | aanalaija a. e” e we zgloszenie jakiejkol- | t
w akcepty B-ku Akcept. „e 521.633.91 i L ask i la ki ! ду| 9 lo małej| wiek pracy lub zatu- ‹

Nierdchómości p 894.465. - —————| OKOWO jo. ans e- rodziny z bardzo do'| dnienia, chociażby cza-
areas : = 907.964.39 ia: 3 °р гп.ь „Dz. brem gotowaniem lub za sowego w Wilale i na $

K. sóżnice kurs. i t. — 190.283.87 Stolarz Wi pod. otrze| ulacy i kucharkę do kasyna iub prowincji dla bezrobot- i
„Koszty. "óżnice kurs. i t. p. > Ša ienas A. S. gr3 ;pensjonaiu. W średnim nych swych  €zionków. r

— i 048502504 Suma bił |——  !przyjmuje wszelkie ro- wieku samotna, piamien*| Zołsszenia przyjmuje | t
Suma bilansowa 10.485.928.94 MR 10.485.928.94  boty wchodzące w za- m 2] 2 „posiada referencje| Administracja „Dalennl-

Udzielone gwarancje = 428.094.75 Zobowiązania z tyt udziel, gwar. 428,094.75 | kres stolarstwa jak rów- | Eee Nr. 5blka Wileńskiego”.

žukaėo = 623.065.47 Rėžni:ža žūkaso RAŻUDNERATzi PY WAR RY PSA \
z U —TT537089.16 D kr ri аака aa .

Mickiewicza 24 m. 17 —° ychowawczyni zna-
unum J. Chmielewski —° 61— — Owszem, Ale tylko, Polecamy ekspedjentke| jące frebl. metod. poszu. | I

| Šiais i widzenła wszelkich ko. | ule, Posady może się| Riedy krzyczą. 1 о- Ё
Ч- i Od dziś gościnne występy znakomitego warszawskiego artysty DRUKI a operatyw. hartu I dealu оа2 do16 let (me  $

aju/zciwszego charakte-10 - GEVA Znaleziono| — во wieży wy. па аееа оы|20 robam owalne )PILNE: rencji Mala Pohulanka la b. sgh“ dnia 17 VII — paczkę z| noszą. 1022 do poludai 2|genia b. skro ne ul. Ta- | W
„COLOSSEUM ". s BILETY materjałem. | Odebrzė | ©. Po 8 | tar ka 12 — 13 mvod:13

- - IZYTOWE można w Administracji do 5 g. °
Ceny od 25 gr. — Nziš. ANNABELLA | JEAN MURAT w najlepszej komedji francuskiej rea- w \ „Dz. Wil.* To|aus | ю
Uzaeji krėla režisėi“* GMIŁOSC w AUCIE» cENĘ SORA ADAMO. ZAPROSZENIE Poszukują p:sady o.| ptelgentna panienka

B daiее набанщ 1) „Ameryka“, 2) Wesele w Rad ec A KULISAMIwro no” „ Shmistrzyni tub gospo-| $mienna, zoszódcje = >lojarski wykona piosen „Ameryka“, esele w Ridzyminie“. w Opraco- Porzucona 2 2 5 $
KO и пвфід = J. Grzybowskiej Wesoła farsa muzyczna ze śpiewami i tańcami. Obsada: Tan'e« charak- > 10 ADD DADAUIAI bez ż:dnych Uakosda iarealių klejkolwiek pracy odpo- 2

terystyezny—Duet: Wąsowicz-Podgórska, Miki (fantazja baletowa) I Bachantki — Trio Grey, ©WYKONYWA Stać ich życia z 10 mies. dziec- ni, hodowli drob'u i mie wiedniej. w mieście Zam- 3

Polka warszawska—duet: Wąsowicz Podgórska. Makiza—pieśń (wspomnienia z epoki romaR- я, kiem, prosi Miłosiernych czarstwie Referencje do- kowa  18—17.; Karczew. P
«COLOSSEUM» tyzmu) J Grzybowska, Lopek szuka zsjęcia—L. Łukaszewicz. Pan Fiołek—kandydat na śpie-| DRUKARNIA Pańs wo Nowobogaccy| Czytelników o ratunek, bre. Oflarna 2 m 7 ska. 2

waka operowego — St. Janowski, Dyrektor Rozmaitości angażuje nowy zespół— B. Borski, wy iajęli mieszkanie. Zna-|pomoc, obronę przed : 4 г | SAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAA
Režyserja: J. Grzybewska. Zespė! orkiestrowy J. Borkuma. i ZAIERZYŃSKIEG Jossy zapytuje: głodem, dopoki ulokuje В

2 — A łazienkę państwo|dziscko w jakie) ochron | Po ierajcie
A DZIS. Płomiesne, żywiołowe, = a E asų kę? Po «o?|wiez 13" Łukaszewicz lub Wykwalifikowan - 2- e) лке 13 Łuk.

"x, DOLORES DEL RIO Omienń uu. suuuż5 я ! Polską |.w najnowszym arcyfllmie miłosnym ERY NISKIS  |na wyjazd nad morze?| „Dziecka”, SE eposady Macierz

Spiew. Smiech. Szał. Urok. Nad -"ogram: Dodatki dźwiękowe. й ""| l T BalosT
Ceny miejsc oa 25 gr. norus| ||||]]][1])1J1)11100111) ' ARA AREA | Zamkowa m. 77 gr Szkolną.

: Y 3 STTOKTEN NEO TIPAS =

'MIGNONG. EBERHART iz i л siu B) „Z tego względu posyłam znów Pana Lorna do A. z poleceniem | przysłał Jeiektywa, a to coś zaczy. ю a
> udziclenia Pani opieki ; olrony. Pani'rozumie,żewdanychokołicz- — Ow ;zem— rzekłem sucho, wstając i oddając jej list Ręce nasze ci

m ności*ch robię więcej, niz to jest moim obowiazkiem. Ufam, że mi| zetknęły *ię. Ująłem jej dłonie, tak jak poprzednio w korytarzu m

a się Pani wywdzięczy, stosując się do moich życzeń, To znaczy, — Muszę się panią zaopiekować. : ut

a będzie Pani oczekiwała w A. do mojego przyjazdu i nie zwierzy się Słowa te zabrzmiały w moich własnych uszach niezręcznie i banal- P
* nikowu ze swojej tajemnicy'. nie, ale oaa i tak odczuła ich <ens. Powiedziała „dziękuję” i 2р

i (Przekład autoryzowany z angielskiego). List był pisany na maszyzie, włącznie do urzędowego podpisu, pod ; w oczy. I znów nasze spojrzenia zlały się do A2.z RE a: ne
ROZDZIAŁ VIII. którym ręka autora umieściła skomplikowanie splecione inicjaty, dwie kilk+ sekund, a wydało się małą wiecznošcią aPuściiem jej rt o %

List zaczynel się nie po b-atersku: „Szanowna Pani!“ й * Sue obserwowata mnie badawczo. а cofnąwsz; się ku kominkowi, oparłem się o konsole 2 m
Spojrzałem na Sue. Uśmiechnęła mi się w oczy, ale twarz miała za- -— Brat pani — zacząłem powoli — robi wrażenie chytrego człowie- — Teiaz — wsunęła list za koronki stanika. Pomyślałem, że jak na ła

ciętą, a w źrenicach błyski gniewu. Najwidoczniej niedowierzanie brata | ka, może r1ebardzo spragnioneżo poznania siostry, taki list, byla 40 za rozkoszna kryjówka. Musiała to wyczytać RÓG, W

wpłynęło ra jej decyzję otwartości w stosunku do mnie. Przeczytałem Grana':c we oczy zagrały światłem. oczach, bo zarumieniła się i zapięła płaszcz jakby z pośpiechem, — Teraz
list powoli 1 uważnie: : — Więc pan mi więrzy? 5 pan rozurwie, Teraz pan dużo rozumie. : 4 W

„Szanowna Pani! Ria : — Czy pani czyta w moj, twarzy niedowierzanie? Odwróciła oczy. „jA

Raport pana Lorna v Pani — zadowalający. Jednakże ja i mój Potrząsnęła głową. — Ma'ka pani chowała ten dowód? wt

adwokat pozwolimy sobie odwiedzić Panią w A. w celu uzyskania —Nie, o! nie! — uśmiecinęła się, ale głos jej drżał lekko, — Nie. — Tak. Ja nie rozumiałam jego znaczenia. Przypóminat sobieziałi en

doda:kowych informacyj. Z powodu nawału interesów przyjazd | Czuję, że mi pan wierzy. Dla mnie to takie przykre. Ale... rozumiem,| przez sen, jak ojciec zawołał mnie i brata i dał nam po połówce żęM
nasz może ulec opóźnieniu. Oczywiście, Pani rozumie, że nasz dlaczego oi: tak pisze. Musi— być ostrożny, dowodu. Matka później wzięta moją i schowała, a sd deb at za
przyjszd nie będzie oznaczał, że uznałem Pani pretensje za słuszne. — jest dostatecznie ostrożny. Powiedziałbym nawet, że za | wyjaśniła, co to miało znaczyćPostąpiła Telis У ' i rozumu,

Pomino, że raport mego cetektywa okazał się zadowalający, pozo-| ostrożny : я — Czy można przypuścić, że matka pani zwierzyła się z tem przed | W
staje mi jeszcze do wyświetlenia coś więcej. © GRA Skinęła głową. Radość je, żem uwierzył, dała mi odczuć głębię jej | śmiercią kumu postronnemu? Н ski

Pani rozumie, że częsć spadku, przypadająca na moją siostrę | przykrych przeżyć. Dlaczegoz ieu brat nie rzucił wszystkiego i nie przy- Sue zmarszczyła brwi. Rz

(jeżel: ona naprawdę żyje i potrafi dowieść swej tożsamości ponad:| jechał na ;ej pierwsze wezwanie? Jakiż nawał interesów mógł być waż- — Zastanawiałam się nad tem, zwł od iZEE Ar : ь 1 27 : у 7 > i ę „ zwłaszcza paru ostatnich tygodni,  TZą
wszelką wątpliwość), będzie bardzoznaczna. Ponieważ rozstrzyg- , niejszy od siostry, pięknej siostry, która napewno potrzebowała brater- | kiedy zaczęłam się bać. O, nic mnie nie spotkło, oprócz tego porwani ' pa
nięcie całej sprawy zależy tylko odemnie, muszę działać jaknaj- | skiej opiexi? Przyszło mi na 1:yśl, że Francis możeby wolał zatrzymać | Denerwowslam się... Parę razy miałam adi ża er = ania. о

ostr;žniej. m jeszcze, że jeżeli pani jest rzeczywiście moją| całą fortunę dla siebie Nie powiedziałem tego, lecz Sue odgadła, co | rzeczach, że nie wszystko leżało na wójem niejózi A Po = w

siostrą i potrafi dowieść tego zcałą pewnością, to radziibym nie pomyślałem. . zaczęły m” działać na nerwy... Zresztą cały bótel. us 4 { о;_у;‘arze | :

wzierzać się ze swej tajemnicy nikomu — nikomu. Skutkiemnie- —Niech pan weźmie pod uwagę, że om już miał do czynienią z| dopełniło miary, p Р anie

ostrożności ojca mieliśmy już kilkakrotnie do czynienia z oszustami. | oszustkami, a mnie nie pamięta, bo przecież rozstaliśmy się jako małe !

Nie ust wykluczone, że Pani samej grozi niebezpieczeństwo. dzieci. To, że jest do mnie u;rzedzony, także jest zrozumiałe. Zresztą, - (d. c. n.) že
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