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REDAKCJA I! ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcjaotwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.
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Mnie spraw zagranicznych Polski м АУ,
Oświadczenie min. Becka

RYGA. Pat. — Wczoraj w posel-
stwie polskiem odbyła się konferen-
cja prasowa z udziałem przedstawi-
<ieli prasy łotewskiej i polskiej, na
której p. min. Beck udzielił nastę-
pującego wywiadu: „Oba państwa
mówił minister, które łączą stosun
ki przyjażni mogą z dumą patrzeć
na atmosferę, stworzoną w Europie
Wschodniej dzięki szeregowi ukła
dów, które Polska i Łotwa zawarły
równolegle ze Związkiem Sowiec-
kim, Układy te świadczą o pracy
konstruktywnej. Jestem przekonany.
ze rząd łolewski tak samo ocenia
Sytuację. Pom.ędzy Warszawą a

Wywiad dziennikarzy [pelskich z łotewskim ministrem
spraw zagranicznych.

RYGA. Pat. — Sekretarz general-
пу Min. Sp. Zagr. Munters przyjął
dziś dziennikarzy polskich towarzy-
Szących min. Beckowi i udzielił im
informacyj o rozmowach prowadzo-
nych w Rydze przez Becka z ło-
tewskimi męzami stanu.

Rząd łotewski jest bardzo zado-
wolony, iż min. Beck w drodze po-
Wrotaej z Tallina do Warszawy za-
trzymał się w. Rydze. W ten sposób
mówił min. Munters, rząd łotewski
miał możność nawiązania osobiste-
go kontaktu z kierownikiem polity-
ki zagranicznej swego wielkiego są-
siada Polski, z którą łączą Łotwę
węzły tradycyjnej przyjażni.

Omówiliśmy z min. Beckiem
Ogólną sytuację polityczną, jak rów-
nież sprawy paktu wzajemnej po-
mocy. ,Stwierdzić należy, że rozwój
Sytuacji politycznej w Europie
Wschodniej zrobił daleko większy
postęp niż w innych  regjonach

Powrót min. Becka do Polski.

RYGA Pat. Wczoraj o godz. 15.10
min. Beck z małżonką 1 towarzy-

 

Powódź
TORUN (Pat).

rem stan wody na Wiśle pod Świe-
ciem wynosił 5.88 cm. ponad nor-
malny. Woda zniosła ruchomy most
utrzymujący Komunikację między
nowem i starem-miastemw Świeciu.
Przejazd na tym odcinku odbywa się
na łodziach. Woda pozalewała ogro-
dy na starem mieście, sięgając do-
mów mieszkalnych. Woda wtargnę-
ła również dc kościoła tarnego.
IW Toruniuwodajużopada,

ak
3
1ų,
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nak sytuacja nie jest groźna,

BYDGOSZCZ (Pat). Woda w
Wiśle powoli opada. Dziś rano stan
wody przy Brdyujściu wynosił 760
cm. czyli obniżyła się o 16 cm, Wo-:
da w Brdzie pod Bydgoszczą sięga
72 cm. ponad normalny stan.

GDAŃSK (Pat). .Stan wody na
Wiśle wynosił wczoraj pod Gdań-
skiem2.25m.ponadstannormalny.
Rzeka zalała łąki i drogi, nie wy-
rządzając większych szkód. Woda
podnosi się stale, Dotychczas 4

STAN WODY W WARSZAWIE. |

   

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-
ma z dniem 1 sierpnia 1934 r. °
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zagranicą 8 zł.

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

LiKWIDAC
LONDYN (Pat), Reuter donosi z

„Wiednia, że oddziały wojsk rządo-
wych w walce z hitlerowcami od-
nieśli w Austni Górnej i Styiji cai-

| kowity sukces i że można uważać
sytuację na tym odcinku za opano-
waną,

WIEDEŃ (Pzt). Urzędowo poda-
ją, że w walkach w Styrji poległo 2

ołicerów i 7 szeregowych a 4 ołice-
rów i 6 szeregowych odniosio rany.

| Na terenie caiej Austrji komuni
| kacja kolejowa odbywa się nor-
! malnie, i я
| WIEDEŃ (Pat). Wydany w po-
łudnie komunikat urzędowy donosi,

że walki w Styrji i Karyntji zupeł-

  

wobecprasy łetewskiej.
Rygą panowało zawsze pełne zro
zumienie. A sądzę, że dobre są-
siedzkie stosunki są najlepszą pod-|““ 5
stawą prasy pokojowej. nie ustały. Wojskaodbierają reszt-

Z kierownikami polityki łotew-. 59m powstańców broń,  Osiatnie
skiej omówiliśmy sprawy interesu- | śniazda o.poru w St. Veil i Woliis-
jące oba nasze kraję, ©mówilśmy, bergu zostały rozbite, W dwudnio-
również szereg innych zagadnień; wych walkach padło, wedle urzę-
aktualnych i nowe pomysły, które dowych cylr, że strony wojssa 20—
w ostatnich czasach stały się przed- 25 żołnierzy. Z miejscowości Kolier-
miotem dyskusji międzynarodowej | schlag w AustrjiGórnej nadeszła dziś
Mamy w tej chwili zbyt mało ma-| wiadomość, że dziś rano przekro-
ay dla formułowania ostatecz- czyło 40 leśjonistów austrjackich z
nych opinij, Sądzę, że na przysz- Bawarji granicę austrjacką. Jednak-
łość aspow między Na-| że legjoniści cotnęli się wobec sta-
szemi rządami będzie utrzymana „| owczej postawy austrjackiej stra.

ży granicznej z powrotem do Ba-
"| warji.

WIEDEŃ. (Pat). Na konierencji
prasowej w czwartek udzielono
dziennikarzom :nformacyj o sytuacji
w Styrji. Toczyty się tam drobne

 
 
kentynentu. W regjonie Europy
Wschodniej niema podstaw do kon
fliktów. Pakty nieagresji, w których

Wczoraj wieczo- |

uczestniczą Łotwa i Polska, uzupeł-
nione przez protokuł londyński i
układy między Łotwą a Estonją
oraz układy fińsko-łotewskie przy-
niosły korzyści dla sprawy pokoju.
Zagadnienie paktu wschodniego jest
bardzo rozległe sprawa ta rozpatcy
wana jest obecnie przez wszystkie
zaiteresowane — rządy. Obecnie
trudno dać ostateczną otenę z tego
paktu, ponieważ nie znamy dokład
niej jego treści. Wizyta min. Becka
daje nam autentyczne wyjaśnienia
ze strony państwa, którego udział
jest czynnikiem decydującym o po
wodzeniu paktu. Min. Munters na-
stępnie eświadczył, iż w czasie roz-
mów poruszone były pewne sprawy
gospodarcze i wymiany towarowej,
które zdaniem rządu łotewskiego
powinne się rozwijać pomyślnie. 
szącemi mu osobami, opuścił Rygę

walki szczególnie w miejscowościach
Aussee i Donawitz, W Leoben po-
wstańcy skapituliowali i wydali broń
Straty wojska wynoszą 15 zabitych.
Powstańcy wycołali się w rozsypce,
Narodowi socjaliści usiłowali prze-
rzucić swą akcję również do Karyn-
tji w miejscowosci Aunabiche, Pod
Klagenfurt doszło do zaciętej walki
między wojskami rządowemi a po-
wstańcami, Powstańcy jednak zo-

0090000000GZ

-MinisterBeck |
jedzie do Pikieliszek?

Jak nas informują minister spraw
zagraniczaych J. Beck ktory opu ,
Ścił juz Rygę ma udać się do Piki:
liszėk. Minister Beck ma złożyć
sprawozdanie z przebiegu konferen-
cyj przeprowadzonych w Tallinie i udając się do Warszawy.

[LHS   

LINIJ KOLEJOWYCH.

nie 2 przerwy w komunikacji kole-|
jowej nie odbudowane, pierwszana |
szlaku Chabówka—Nowy Sącz, a
mianowicie od stacji Pisarzowa do|
Nowego Sącza podróżni przesiadają|
się na stacji Limanowa z pociągu @0 '

Pomorzu
ODBUDOWA ZNISZCZONYCH dniu wczorajszym na terenie woj. Źnianego”.

‚ |krakowskiego 1nin. inż, Butkiewicz ,
WARSZAWA (Pat). Odbudowa!oraz podsekre'arz stanu inż, Pia- Dollfussowa jest prz

wszystkich lini, kolejowych ; szos 'secki, którzy pozostaną jeszcze w nego współczucia. 4
postępuje szybko naprzód. Są jedy-| terenie przez %ilka dni dla, kiero- „stron świata otrzymuje ona depesze | WIEDEŃ.

Rydze.
  

wania odbudową linij kolejowych i
mostów.

SŁUSZNE ZARZĄDZENIE,
WARSZAWA (Pat).  Minister-

stwo skarbu poieciło wstrzymać na

 

JA PUCZU.
stalį rozpędzeni 9 padlo trupem, kil-
sudziesięciu Odiiosio rany,

3 nŁYMm (Fatj. Dzienniki donoszą

z Wiednia, ze w Styrji aresztowano
y0u maroaowycii socjalisiow. Siine'

' oddziaty tieimwehry zajęte są OSWO-
bodzeuiem linji kolejowej k0i0 Selz-|

| tuat, obsadzonej przez narodowyci|
' socjalistów. W >aizburgu i Linzu za-

tzymańo 2 samochody, wiozące

| czionkow bojówek narodowo-socja-
| ustycznych. INa granicy niemiecko-

| ausirjackiej miedaieko Linbaum zuaj-
Guje się 4UU uzbrojonych czionków
iegjonu austrjackiego, zaś po dru-
śliej stronie granicy na terytorjum

austrjackiem wzmocniono oddziaiy

reimwebry, W  Masendort koio
Graizu silne oddziały narodowo-
socjalistyczne atakowaiy obóz kon-
ceniracyjny. kod Gratzem doszło do
Starć, w czasie których zabito 2 żan-
darmów. W Loeben zbombardowa-
no okopy powstańców. Straty w
Stycji wynoszą 48 zabitych. Komu-
nikacja kolejowa pomiędzy Bruh,
Linzen, Saizburgiem jest przerwana.

! WLEDEN (Fat). „„Weliblatt“ do-

nosi: Ud wczoraj przekroczyło gra-
| nicę jugosłowiańską setki partyzan-
tów narodowo - socjalistycznych, u-

| ciekających ze Styrji Jugosłowiań-
ska straż graniczna rozbraja ich i in-

' ternuje. Wielu narodowych socjali-
„stów przepływa rzekę Murę w peł-
nym rynsztunku, Zostają oni rów-
mież aresztowari i rozbrojeni. Licz-

 

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
zato, czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

zy Wilii

 

Odgłosy burzy wiedeńskiej.
UMYWAJĄ RĘCE, ALE PO NIEWCZASIE.

BERLIN. (Pat). Narodowo socja-
listyczny dowóaca okręgu na Aust-
rję Habicht zos'ał złożony ze swego
sianowiska. Niemieckie biuro infor-
macyjne w związku z powyższem

donosi, że rząd Rzeszy przepiowa-
dził dochodzenie, by stwierdzić, czy
jakikolwiek urząd niemiecki ponosi
winę pośrednią bądź bezpośrednią w
związku z wypadkami w Austrii.

Dochodzenie wykazało, że żaden u-
rząd niemiecki nie miał żadnego
związku z wypadkami w Austrji, Je-
dynie stwierdzono, że kontrola wia-
dłomości dochodzących z Austrji nie
była wystarczającą wskutek czego
mogło wydawac się, że wiadomości
te są sprzeczne.

LONDYN. (Pat). Według donie-
sień z Berlina wanclerz Hitler zwró-
cił się do wicekanclerza Papena z

czasoweżo posła niemieckiego w
Wiedniu ze specjalną misją dopro-
wadzenią zaognionych stosunków do
bardziej normainych.

BERLIN. (Pat). Urzędowa wiado-
mość o nominacji wicekanclerza von
Papena mna s!anowisko. posła w
Wiedniu ukazoła się o godz, 3 nad
ranem. O wrażeniu jakie wywołała
ta wiadomość w Berlinie świadczy
fakt, że we wczesnych godzinach
rannych na ulicach miasta publicz-

BERLIN. (Pat). W liście nomina-
cyjnym kancle.z Hitler pisze m. in.
„Zamach na avstrjackiego- kancle-

propozycją objęcia stanowiska tym- °

, ba zbiegów dochodzj już do kilkuset.
| Jugosłowiańska straż graniczna zo-
| stała wzmociiona,

rza związkowego, który rząd Rzeszy
jaknajostrzej „otępia i nad którym
ubolewa, zaostrzył bez naszej winy i

| Przed pogrzebem kancierza Doilfussa.
| WIEDEN (Pat). Oględziny lekar- WIEDEŃ. (Pat) Radjo stacja
skie zmarłego kanclerza Dolifussa wiedeńska Raveg na znak żałoby po
wykazały, że jedna z kul, która tra- š; p. kanclerzu Dollfussie odwołała

Ма м szyję kanclerza, nie była swe programy i nadaje tylko głos
, wprawdzie śmiertelna,-mimo to na- dzwonów kościelnych oraz najważ-
| ruszyła rdzeń pacierzowy i spowo-. niejsze wiadomości bieżące.
| dowała porażenie kończyn. górnych. :
Druga kula w łepatkę nie była rów-

| nież śmiertelna, Kanclerz zmarł
wskutek nadmiernego upływu krwi. WIEDEŃ (Pat). Poseł Rintelen,

WIEDEŃ (Pat). Pogrzeb kancle-| który,” jak wiadomo, popełnił za-
rza Dolliussa odbędzie się w sobotę mach samobójczy, żyje i ma się po-
|28 bm. Uroczystość żałobna roz- , dobno lepiej. Celem wyjaśnienia roli
! pocznie się o godz. 14,30 przed ratu- politycznej, jaką odegrał Rintelen,
j szem, gdzie wyśłosi przemówienie przeprowadza się obecnie docho-
! prezydent Mik!ss, ks. Starhemberg|dzenia. Podejrzane jest, że spis-

|i burmistrz Schmitz, Orszak pogrze-|kowcy nieustannie powoływali się

 

 

a | bowy uda się następnie do kościoła |na Rintelena i dwóch przyjaciół oso-

| św. Stefana. Na cmentarzu wygłosi „bistych Rintelena, mianowicie ge-

| oraz przedstawiciele „frontu ojczy-|Boehma, których aresztowano. Przy
tej sposobności przypominają koła

Pani Albina| wiedeńskie, że Rintelen, jako poseł

edmiotem ogól-
Ze wszystkich

WIEDEŃ— (Pat).

kondolencyjne, m. in. nadeszło pis-; Р . "?ЁП' „ Dochodzenie
mo od byłej cesarzowej Zyty, Jak; policyjne stwierdziło, żeprzywódcą
donoszą, pani Dollfussowa oczekuje| zamachu stanu był były wojskowy

ь austrjacki nazwiskiem Friedrich. Ja-
„i bliśszysi:ferminie. gołomatwa, ko mordercy kanclerza Dollfussa
| UT kkiak|brani są w rachubę 3 uczestnicy za-
popierajcie Polską Macierz, machu, których nazwiska są znane

jednak nie pod':ne zostały do wiado-

 

 

° + s idę > 4 t
przemówienie* minister Schuschnigg | nerała Wagnera i radcę dworu

"Kto dokonał zamachu?

(

autobusów, który odwozi do Nowe-| terenach dotkniętych klęską powo-, Szkolną.
go Sącza i odwrotnie. Przywróce|dzi wszelkie kroki egzekucyjne bez
nie komunikacj. bezpośredniej spo | względu na stopień zniszczeń spo-
dziewene jest 30 b. m., oraz druga | wodowanych powodzią. Rownoczes
przerwa szlaku Kraków—Tarnów. |nie ministerstwo skarbu polecito
Przy moście na Dunajcu sprawa! odesłać sekwestratorów z tych te-
przywrócenia komunikacji bezpośre- | renów i zatrudnić przy innych pra-
sdniej w związku z odbudowąlinji cach służbowych lub przenieść na
kolejowej zniszczonej przez powsta-RE nie dotknięte klęską.
rai nowego A Dunajca, spo-
dziewana jest mi '8 a 10 sierp- ) ` ię j
nia. Obecnie air kiyijkė, o ile u. | Niesamowite historje.
chcą korzystać z komunikacji okręż- | GINĄ CAŁE TRANSPORTY
nej przez Skmżysko Sandomierz,| Z ŻYWNOŚCIĄ. |
zmuszeni są przechodzić torem kole-| W. „L K.C. czytamy:
jowym, omijając wyrwy i błota ва Ze stacji Grzegórzki wyszedł
przestrzeni póitora km. Ponadto transport ,„Czerwonego Krzyża”, za

 

į

okazały się puste, Pozatem w: trans-
porcie znajdowały się trzy krzesła,
trzy łóżka i dwie puste bańki na
mleko.
Sprawa jest bardzo poważna i wy-.

maga natychmiastowego wyjaśnie-
nia.

WAGON SŁONINY ZAGINĄŁ.

Krążą pogłoski, że wagon słoni-
ny, — wysłany z Warszawy przed °

KOMUNIKAT STRONNICTWA KARODOtygodniem na adres krakowskiego
komitetu pomocy  powodzianom,

mości publicznej.
WIEDEŃ (Pat). „Reichspost” do.

nosi, że główna część spiskowców,
którzy usiłowali dokonać zamachu w
urzędzie kanclerskim, składała się 2
byłych wojskowych, wydałonych z
armji za knówania narodowo-socjali-
styczne, Plan był oddawna przygo-
towany. W. poniedziałek spiskowcy
otrzymali rozkaz, aby trzymali się
w pogotowiu. Wi krytycznym dniu
otrzymał każdy z nich u drzwi wej-

 

  
  

tak już trudne położenie w Europie.
Jest zatem mom życzeniem przy-
czynić się, jeżeli to jest możliwe, do
„odprężenia całokształtu sytuacji w
szczególności sprowadzenia oddaw-
na już zmąconych stosunków  nie-
miecko-austrjazkiego państwa na
normalne i przyjazne tory”,

W. zakończeniu listu- kanclerz
Hitler wyraża uznanie von Papeno-
wi i zapewnia go o swojem zaufaniu.
Wreszcie oświadcza, że na stanowi-
sku tem von Papena będzie podlegał
osobiście kanclerzowi.
wi i zapewnia $0 o swoim zaułaniu

LONDYN (Pat). Donoszą z Ber-
lina, że von Papen odwiedził kan-

„clerza Hitlera, przebywającego w
Beyreuth, przyszem dziś jeszcze po-
wrócić ma do Berlina przed uda-
niem się do. Wiednia.

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
„donosi z Berlina, że wicekanclerz
Papen zgodził się przyjąć stano-
wisko posła Austrji w Wiedniu.
ność rozchwytywała nadzwyczajne
dodatki. 8 На

BERLIN (Pat). Ostre ataki prasy

włoskiej opublikowane zostały przez
niemieckie biuro informacyjne do-

| piero w piątek koło południa. Opa-
trzono je bardzo ostremj tytułami.

Dzienniki nazywają je histerją włos

ską, bezczelnością prasy włoskiej

it. d. „Angriti“ nazywa te wystą-

pienia niestychanem kłamstwem i
domaga się od prasy włoskiej, by

zgodnie z prawdą donosiła o wy-

padkach, „Deutsche Allgemeine
Zeitung“ pisze, że zadanie prasy
włoskiej nie może polegać na dole-
waniu oliwy do ognia przez nieby-
wałe ataki i podżegania Austrji
Niezależność Austrji, kończy dzien-
nik, uszanowaia będzie przez nas,

nie potrzebuje więc obrony przez

żadne strony trzecie. Adolt Hitler
'uprzedził wypadki i udowodnił raz
jeszcze, że jest mężem pokoju.
z

 
Zagadka sprawy von Rintelena,

w Rzymie, uczynił przed pewnym

„czasem ofertę Mussoliniemu, że go-
tów jest przeprowadzić w 24 godz.
 pacyłikację Ausirji i zawrzeć pokój

| z narodowymi socjalistami i Niem-
| cami, jeżeli będzie mu umożliwione
(objęcie rządów w Atstrji, Musso-
lini z całą lojalnością zawiadomił na-
|tychmiast. kancierza Dollfussa o tej
ofercie. Ceł:

'. LONDYN (Pat). Reuter donosi
|z Wiednia, że śmierć Rintelena zo-
stała oficjalnie stwierdzona.

; Peri

ściowych karteczkę z rozkazem, by
około południa przyjść na zbiórkę do
hali  gimnasiycznej niemieckiego
"Turnvereinu. Žamachowcy rozbroili
urzędników policji, pełniących straż
w urzędzie karclerskim słowami w
imieniu prezyčenta policji Stein-

,hausła i generalnego inspektora dr.
Gotzmanna. Przeciwko  Steinhau-
"slowi i Gotzmanowi wdrożono po*
stępowanie k.rne i obaj znajdują
"się w areszcie śledczym. Co do
osoby mordercy kanclerza, „Reichs-
post donosi, že jest nim 35-letni
były członek armji  austrjackiej
Otton Panetta, który służył przez 17
iat w armji austrjackiej, a w czasie
wojny służył w pułku jegrów cesar-
skich, W tym samym pułku jako oli-
cer służył kanclerz Dollfuss.

 

I iš šia „SK

Sekretarjat Stronnictwa Narodowego przyjmuje zapisy na wycieczkę

WARSZAWA — GDYNI .
lorganizowaną przez prasę wileńską łącznie z "Dziennikiem Wileńskim”

i „Głosem Wileńskim" codziennie od g. 9 rano do 9. 7 wieczorem w
Sekretarjacie przy ul. Mostowej 1.

|) WARSZAWA (Pat), Stan Wisły
koło mostu Kierbedzia dziś o godz.
12 wynosił 438 cm., t. į. 338 cm, po-
nad stan normainy, Woda opada o
1 cm. na godzinę,

4

wierający środk: żywności dla powo- przez miejskie zakłady mięsne, do-
dzian. Przewieziono na miejsce ka- czepiony podobno nawet do pociągu

Szczucin, a mianowicie od stacji Dą- tastrofy powodziowej w Mielcu 18 osobowego, dotąd jeszcze nie dotarł
browa do Szczucina. Celem skon- skrzyń z napisami: „Cukier, mąka na miejsce. Obecnie odbywają się
trolowania postępu prac bawił wlit d“ Skrzyni te po wyładowaniu poszukiwania zbłąkanego wagonu, |

istnieje jeszcze przerwa w komuni-
kacji na kolei lokalnej Tarnów—

  



Wzrok na Berlin,
Zamach w Wiedniu z tragicznym |

epilogiem zamordowania Dolliussa!
wywoiał we wszystkich zachodnica
stolicach europejskich wstrząsające >

wrażenie. W prasie politycznej Rzy |

mu, Paryża, Londynu wszystkie spra-

wy odesziy na dalszy plan, całe ko-
lumny przepełnione są wiadomościa-

mi z Wiednia, rozważaniami na te-

mat odpowiedzialności za zbrodnię,

przypuszczeniami co do jej па-
stępstw. Odczuwa się echą wypaż-

ków z przed lat dwudziestu, gdy pa-

dły mordercze strzały w Serajewie,

które były iskrą, podpalającą wo-

jenne ionty, '

Nic dziwnego, Europa pełna jesi
materjału wybuchowego, który przy
lada okazji może rozpętać katastro-
talną burzę. W. samym środku, w ser

cu kontynentu europejskiegu mie-

szka wielki liczebnie naród, który z

wojny światowej nie wyszedł pognę-

biony, który przeżywa teraz epokę

wewnętrzneżo burzenia się po czę-
ściowej klęsce, pełen wielkich świa-
toburczych ambicyj i zarazem dy-

szący nadzieją odwetu. Tego donie

dawna  jakgdyby nie rozumie”

wszyscy ci, którzy kierują losami
państw zachodnich, Nie mówiąc już

„o Anglji, kroczącej od wieków: dro-

$gami równania sił państw na kon-|'
tynencie i niepczwalania na zbytnią
przewagę jednego z nich, nawet

Francja błąkałą się długi czas na

bezdrożach locarneūskich,  brian-

dowskich i tym: podobnych. I dziś
jeszcze przywiązuje się w Europie
zbyt wielką wagę do paktów pisa-
mych, obietnic, deklaracyj uroczy-
stych, układów. „Wobec Niemiec,

które zawsze potrafią drzeć w ka

wałki dyplomatyczne świstki papie-
ru, maio to ma znaczenia,

Zdaje się, ze coraz więcej przy:
chodzi zrozumienia dla tego faktu :
dlatego drama. austrjacki kieruje

oczy nie tyle może ma Wiedeń, ile|
właśnie na Berlin. Szczególnie Fran-

cja patrzy dziś w stronę Niemiec

rozszerzonemi oczami. W, politycz-
mej оршй francuskiej nie istnieją

żadne wątpliwości co do odpowie-

dzialności polityki niemieckiej ze

wypadki austrjackie. Wske zuje się w

głosach prasy ка to, że po tryumiiz|
wewnętrznym w dn. 30 czerwca, t.|.

po krwawej masakrze „czarnej so:

boty” Hitler szuka dywersji na ze-

wnątrz. Zabójstwo Dollfussa nie jes*

zwyczajną zbrodnią polityczną. Po:

nosi za nią odpowiedzialność rząd
niemiecki  („Figaro'), _ „kanclerza

austrjackiego zabili austrjaccy agen-

ci rządu niemieckiego”, Nie obwijn

się w Paryżu w bawełnę zarzutów i

jaskrawo maluje możliwe  nastę-
pstwa dla bezpieczeństwa i pokoju
rozpętywanej coraz szerzej w Euro-

pie propagandy hitlerowskiej,

Nie można się temu dziwić, skora

się zważy, że cała prasa Trzeciej

Rzeszy przyjęła wiadomości o tra-
śedji wiedeńskiej jakgdyby z uczu'

ciem ulgi i ukrywanego zadowole:

mia. Zamach nazywa się „żywioło
wem powstaniem narodu przeciw
derrorowi rządowemu', Urzędowe

„Deutsche Nachrichten Biiro'* wyda-
ło nawet komurikat, w którym wy:

raźnie było powiedziane: „Cały lud
austrjacki powstał a armja austrja-

cka jest ludem. Hitleryzm tryumfuje
nareszcie w Austrji. Nowy rząd po-

trafi przywrócić porządek iwcielić

Niemców austrjackich w ideę Wiel-
kich Niemiec! ; :

Cały lud austrjacki, jak się oka-
zuje, nie powstai — przynajmniej na-

razie — i tego rodzaju oświadczenie.

w wysokim stopniu kompromitują
Niemcy. Wprawdzie urzędowo czy”.

się różne akty, które mają świadczy

o niemaczaniu przez kierownictwu

Rzeszy rąk w zamachu wiedeńskim,
uważa się je wszakże jedynie za wy-
raz obłudy, albo za posunięcie
taktyczne, ma;ące na celu uspoku

jenie wzburzonei opinji zagraniczne;.

Niemcom i Hitlerowi w szczegól-

ności zależy na stanowisku Włocn

Już zabójstwa z 30 czerwca oziębiły

znacznie gorącą atmosferę stosun-

ków niemiecko - włoskich, Nieustan.

mne zamachy teiorystyczne hitlerow-

. ców w Austrji spowodowały wre-

szcie nawet urzędową prasę włoską

do ostrzeżeń „Giornale dTtalia" w

dn. 21 b. m. pisał:

„Mówimy otwarcie Niemiec, bo jest

oczywistem, że one są na pierwszymplanie

teroryzmu austrjackiego. Wystarczy czytać

najpowołańsze dzienniki niemieckie, które

wielkiemi tytułami na pierwszej stronicy

chwalą imprezy tego teroryzmu... Czy rząd

niemiecki ma udział w tej akcji? Jeżeli tak,

to mie zdaje om sobie sprawy z odpowie-

DZIENNIK

z prasy.
„Łoiry u władzy”. pożądane obarczać się tym, dia każdego

Będzie tu mowa © stosunkach crobnomieszczanina bardzo ważkim, zarzu-

niemieckich. a sam tytuł zaczerpnę-, tem, że spowodowali nowe zakłócenie spo-

10 „Siowo Hvmurskie“ Z dzieia šw. koju umysłów w państwie, dla radykałów

Augustyna o „iaństwie Bożem”. „ zaś nowe wybory stanowiłyby w tej chwili

Utóż w dziecie tem pisze m. in. wyjście najgorsze ze wszystkich. Kompro-

św. Augustyn: | mitacja spowodu ufery Stawiskiego nie da

„Wyzute ze sprawiedliwości państwo, się tak szybko zamazać i chociaż zbiorowe

czyż nie jest bandą rozbójniczą? Boć i! wysiłki pracują mad tem, na wszystko !

banda jest małem państwem. — 1ат prze- | trzeba czasu.” |

cież szajka ludzi iakże podlega rozkazom | Zbytnią gorączka, okazana przez

wodza, jest skrępowana paktem swego sto- jewe skrzydło radykałów z okazji

warzyszenia i podług pewnych prawideł u-' zeznań Tardieu'go nie wyszła im na

mówionych dzieli się zdobyczą”. | zdrowie, bo zmusiła do szybkiego

Niesposób nie przyznać racji odwrotu, В

„Siowu Pomors*iemu“, iż „Lepiej już było chwycić się od ро-

„Wiekopomne to dzieło stało się w, czątku tej formułki, którą wysunęli obda-

stosunków w jrzeni zdrowem poczuciem rzeczy paryscyswej treśći dla dzisiejszych

(| Europie znowu tav bardzo aktualnem, że | kombatanci, że Tardieu występował jako

powinno znajdować się na biurku każdego|świadek, a nie jako polityk.

prawdziwego męża stanu i w ręku każdego | Natomiast autorytet

polityka i społecznika.” dieu'ego po niedovzłem przesileniu rządo-

Ostatnio « Niemcy hitlerowskie „wem doznał niewątpliwie wzmocnienia,

potwierdzają słuszność słów święte- ' zwłaszcza jeśli się zważy, że silne ataki by-

go męża. ły przeciw niemu skierowane niemal przez

„Tam gdzie depcze się prawa ludzkie i całą (za inspiracją masonerji) prasę pary-

Boskie — pozostają tylko łotrostwa wcałej | ską. Że on, a nie kto inny, obejmie w

| swej grozie z wszelkiemi sobie właściwemi przysziości sukcesję po Doumergue'u, staje

konsekwencjami." „się coraz prawdopodobniejsze”.

Etyka, morainość 1 religjąprze”| Istotnie ku temu idzie,

stały obowiązywać — „miarodajne =": i :

czynniki“ w Niemczech, Sezon podióży bałtyckich.

„Gdy wreszcie znika ostatnia zapora, Zaincjowała go Francja, gdyż,

tj. prawo — musiało zapanować totrostwo, ! jak stusznie stwierdza „Kurjer Po-

które tak jaskrawo uwydatniło się w dniu' znański”,

|30 czerwca.” „dyplomacja francuska przypisuje waż-

Zamordowano bez sądu 77 ludzi,! ne zadanie państwom bałtyckim w ogólnym

hitlerowski pariament, do któreżo pakcie wschodnim. co przebija również w

miała dostęp tylko „elita“, uchwalił,! licznych odgłosach prasyfrancuskiej ostat-

że Hitler działai zgodnie z prawem. nich dni, komentującej z żywem zaintere-

„Dobrany przezeń hitlerowiec na „mi- sowaniem sposób reagowania poszczegól-

n'stra sprawiedliwości”, na posiedzeniu ra- | rych stolic bałtyckich na wysunięty przez

| dy ministrów zaświadczył Hitlerowi, że p. Barthou projek: wschodniego Locarna".

| morderczy czyn jego z 30 czerwca jest „wy-

kwitem najwyższego poczucia sprawiedli-

wości”,

W. ten sposób dano sobie

"rozgrzeszenie — jednem słowem

moralny  Tar-

U

W. związku z tem na żywą uwaśę

zasługują ostatnie posunięcia francu-

„kie w Kownie. :

„Zapowiedziana jest podróż p. Herrio-

 

wzajemnie

jak się;

samobójstw, zabijania ludzi bez sądu, bez nością w Kownie p. Pfeiffera, wybitnego

|sposobności pojednania się z Bogiem, pa- „przedstawiciela radykałów francuskich

lenie w ten sposót pomordowanych — od-|Izby Deputowanych. Jak zeszłoroczny po-

syłanie rodzinom tylko popiołu pomordo- „byt Herriota w Rosji Sowieckiej, tak i no-

wanych — i to wszystko ma być prawem i wa jego podróż na wschód Europy służy

nawet „wykwitem najwyższego poczucia.rajwidoczniej utorowaniu drogi projektom

Paryża”.

Znamienne, że z trzech stolic

"bałtyckich Herriot wybiera właśnie

| Kowno. A

Zażegnana burza, ! „Najwidoczniej tutaj spodziewa się on

Z Niemiec przenosimy się 0 znaleźć najlepsze szanse dla poparcia

Francji, gdzie zanosiło się na bardzo ' projektu Francji ze względu na to, że roz-

poważną burzę. która jednak zosta- bicie sojuszu rosyjsko-niemieckiegowytwo-

"la zažegnana. !rzyło rzeczywistą próżnię. R

Zdaniem „ABC* zwyciężyło po- Uderza przytem, że wysiłki

| czucie rzeczywistości, | skie nad brzegiem Bałtyku czynione są w

„które u Francuzów jest wrodzone i tym samym. czasie, gdy odbywają się z

Vbardzo silne. Nowe wybory nie były w tej; Warszawy podróże. polskich osobistości kie-

chwili nikomu zbyinio na rękę: ani Dou-! rowniczych do stolic bałtyckich: ministra

mergue'owi, który mógłby kontynuować Becka do Tallina i Rygi oraz płk.Prystora

|działalność swego zarządu już tylko w cha- i kilku jeszcze polityków do Kowna. Nie

sprawiedliwości”,

Kto nie uwierzy, idzie do obozu kon-

centracyjnego."

ani też obu obozom już na naszych łamach  podkreślaliśmy —

owe tak liczne w sezonie letnim podróże

nad Bałtyk nie byżv dostatecznie wzajemnie

uzgodnione między ministerjum przy Quai

d'Orsay i naszym pałacemBrihlowskim“.

bioną pozycją moralną,

politycznym."

Do wyborów nie dąży w tej chwili;
ani prawica, ani lewica.

„Dla prawicy, na której korzyść naj-|

į wydatniej pracuje sam czas, nie byłoby:

 

mówi: zalegalizoweno zmuszenie ludzi do; ta na Litwę, przygotowana niedawną byt-|

frańcu-|

rakterze prowizorycznym, a więc z osła- | można się wyzbyć wrażenia, że — jak to

WILEŃSKI

Zjazd Polaków z zagranicy.
Wkrótce, to w dniach 5 — 15

sierpnia odbędzie się w Folsce wiel-

ki kongres Polaków, zamieszkałych
poza granicami państwa polskiego.
Łacznie się on w. Warszawie 5-go
sierpnia, następnie dalszy ciąg zja-
zdu odbędzie w Poznaniu w dn. 12

sierpnia, z Poznania udadzą się u-
czestnicy zjazdu do Częstochowy na
dalsze obrady i będą tam w dniu
święta Matki Boskiej 15 sierpnia,
Zakończenie zjazdu odbędzie w hi-
storycznym refektarzu ks. Korde-
ckiego w klasztorze Jasnogórskim.

Zjazd oczywiście obesłany bę-
dzie przez delegatów. Czynione już
są oddawna przygotowania do kon-
gresu i w dniach zjazdu Warszawa
będzie zapewne gościła kilkanaście

mych stron świata,
Pierwszy taki zjazd odbył się

w lipcu 1929 r. Zainicjowana wów-
czas próba zorganizowania polskie-
go życia narodowego, obejmującego
Polaków zamieszkałych na obczyź-
mie, była dość pomyślna. Wpraw-
dzie pewne. czynniki usiłowały na-
dać zjazdowi charakter jednostron:
mie polityczny, jak to się dziś w
Polsce dzieje, ale bez szczegól-
nego powodzenia. Taksamo i teraz
nie odbywa się bez tych usiłowań,
zwłaszcza na gruncie większych
skupień polskich, jak naprz. w Ame-
ryce, ale są te usiłowania doraźnie
udaremniane. Dochodzą wieści ze
Stanów Zjednoczonych, że na zjazd
obecny Polonja amerykańską przy-
śle dużą liczbę delegatów, między
„innemi z tego powodu, że koia naro-
dowe i katolickie naszego wychodź-
twa otrzymały solenne zapewnienia,
|iż będzie utrzymywany apolityczny
„charakter całego przedsięwzięcia.
„Korespondent ,Kurjera Poznańskie-
šo“ pisze między innemi z Nowego
„Jorku:

„Od organizatorów drugiego
zjazdu zależy, czy zjazd trzeci od-

| będzie się ze współudziałem przed-
stawicieli narodowych i katolickich
ugrupowań społeczeństwa polskiego
w. Ameryce, Jadą oni tym razem,

„14600 Polaków . rolników, zajmu-
jących się uprawą „yerby' (herbaty

paragwajskiej).

Na Kubie przebywa 2.000 Pola-
ków, w Meksyku 500, w Feru 200,

w Boliwii ponad 100 Polaków. Nie
„brak również Polaków w Australji,
a statystyki noiują około 2.000 emi-

grantów polskich.
iNa obszarze Azji mieszkają Pola-

skupienia notuje Martkko i Algier
—około 300 Folaków, oraz Sudan
około 150 Polasów.
Na obszerze Azji mieszkają Pola-

cy w większem skupieniu w Chinach
w liczbie około 7.000 osób, 4 czego

przebywa Polakow około
z doskonałej patrjo:

džurji
3.000, siynąc

tysięcy rodaków, przybyłych z róż-| tycznej postawy -(8-klasowe gimna-

zjum polskie i szereg szkół), W
Persji mieszka 200, a w Japonji rów-

nież około 200 Polaków.
Rozmieszczenie Polaków poza

granicami Polski, w Europie przed-
stawia się, jak następuje: Na pierw-

szy plam wysuwają się skupienia Po-
laków w Niemczech, gdzie

ich przekracza 1,400.000 osób. Ofi-

cjalne statystyk. niemieckie starają

się tę cyłrę pomniejszyć przez stwa-

rzanie odrębnych „narodowości.
Mazurów i Kaszubów.

W; Czechosiowacji liczba  Pola-

ków sięga 250.000 jednostek, stano-

wiąc najgęstsze skupienie na Śląsku

Cieszyńskim, 1a Spiszu, Orawie i

w Morawskiej Ostrawie.
‚ [We Francji wychodźtwo polskie

|liczy przeszło 700.000 osób. We-

dług okręgów, najsilniej skupili się

gu paryskim (160.000), w okręgu

strasburskim (70.000), w okręgu ljoń-

„skim (50.000), : w okręgu tuluzań-

skim i marsylskim (20—30 tysięcy).

Na terenie wschodniej Francji, za-
mieszkuje przeszło 100.000 obywa-

teli polskich.

50.000 robotników i rolników Pola-

ków, w Danji około 15,000rolników

Polaków, w Hoiandji 6.000 rolników

Polaków, z większym skupieniem w aby okazać swą dobrą wolę, będąc
zapewnieni urzędowo, iż praca kon-
,struktywna dla dobra wzajemnego
stosunku miacierzy i wychodźtwa
nie zostanie odsunięta na plan dru-
gi przez hołdy ! wiwaty”.

| Z okazji zjazdu naszych rodaków
warto sobie zdać sprawę z liczby
naszego wychodźtwa na całem świe-
cie. :

Najsilniejszem skupieniem— ро!-
skości zagranicą są Stany Zjedno-
czone Ameryk: Północnej, w któ-
rych żyje 3,500.000 Polaków. Dzieje

pięknemi kartarai, wiązanemi chlub-
nie z. dziejami Polski,

i Drugiem, liczbowo najsilniejszem,
,polskiem skupieniem, jest Brazylja.

chodźtwo polskie tam wynosi
275.000 osób, z. czego 165.000 prze-
bywa na terytorjum sianu Parana,
80.000 w stanie Rio Grande do Sul

tego skupienia poszczycić się mogą |.

Według danych statystycznych, wy- |

zagłębiu węglowem Limburgji holen-

i „derskiej. į :

j Ilu jest Polaków w Rosji Sowiec-

"kiej — trudno ocenić. Mniejszość

| polska w ZSRR liczy według spisu z|

r. 1931 — 863.000 głów. Największe

(skupienie mamy na Białorusi i Ukra-
inie. Na Białorusi istnieje polski re-

(jon narodowościowy z miastem Koj-

/danowem, na Ukrainie2 rejony (im.

Marchlewskiego. ma Wołyn'u i im.

„Dzierżyńskiego) Wiele jednak prze-
mawia za tem, że liczba Polaków w

ZSRR jest o wiele wyższa.

, Na Łotwie (w Letgalji i Rydze)
Polacy mieszkają w sile około 70.000

osób; w Rumunji przebywa ich oko-
ło 100.000 z czego olkoło 60.000
mieszka na Bukowinie.

‚ — М Litwie żyje ponad 200.000
„Polaków, a statystyka oficjalna da-
remnie zmniejsza. tę cyfrę.

Wi Austrji 1nieszka ich ponad
Wiedniu około

 

150.000 (w samym

ponad 4.000 w Charbinie, W. Man-|

liczba|

Polacy ną Póinccy (200.000), w okrę|

Wi Belgii przebywa  przeszło|

25,000 w stanie Santa Catharina, i 40.000), w Bułgarii 500, w Estonii
50000 na pozostałych obszarach Bra- |2.500 w Hiszpaoji 500, w Jugosiawji

—

MOSKWA Pat. Bawiący tu ma-
rynarze polscy z ambasadorem (ln-
rugem na czele zwiedzili wczora)
Kreml, poczem podejmowani byli,

śniadaniem przez dowódcę sowiec-
kiej marynarki wojennej Orłowa.

Wieczorem ambasador polski wydał

bankiet, na którym poza oficerami

polskimi przybyło wielu wyższych

wojskowych sowieckich z wice - Ко-

misarzem Tuhaczewskim na czele.

MOSKWA Pat). Ambasador Lu-

kasiewicz, kontradmirał Unrug oraz

Straszny wypadek
NOWY JORK. Pat.— W miejsco-

wości Schelton wydarzył się strasz-
ny wypadek, „w którem poniosło

śmierć 6 dzieci bawiących się na

torze kolejowym. Dzieci zajęte za-

bawą nie spostrzegły, że na dwóch

dzialności, jaką bierze wobec całej Europy.

Jeżeli nie, to.czy zdaje on sobie sprawę z

niewystarczalności swego wewnętrznego au-

torytetu, co wskazywałoby, że nie może on

powstrzymać rucha który już nie jest epi-

zodycznym.. Stawiamy te pytania w inte-

resie narodu niemieckiego, który powinien

zrozumieć, że jest ciężkim błędemwyod-

rębniać się i izolować moralnie i politycznie

pośród innych narodów”.

Zamordowanie  Dollfussa, osobi-

stego przyjacels. Mussoliniego i kie-

rującego nawą  Austrji po myśli po

lityki włoskiej, wywołało falę obu-

rzenia w opinji Włoch. Następstwem

będzie dalsze oziębienie stosunków.

a bezpośrednim skutkiem jest lekkie

otrzežwienie prasy niemieckiej,

Powstają teraz pytania, jak po-

płyną dalej wydarzenia: popierwsze

w stosunkach wewnętrznych au-

strjackich, podrugie w zachowaniu

się mocarstw europejskich wobe:

Niemiec, które uważa się w opinii za 
ZGON MARSZAŁKA LYAUTEY.

PARYŻ, (Pat). Dziś o godz. 15 zmarł marszałek Lyautey.

 

Marynarze polscy w Rosji,
towarzyszący mu oficerowie powró-

cili dziś do Lexingradu. Wieczorem

odbyło się przyjęcie, wydane na
cześ goćści przez leningradzki so-
wiet. O północy ambasador Łuka-
siewicz wyjechał z powrotem do
Moskwy.

Wszystkie pisma codzienne za-
mieszczają obszerne sprawozdanie z

przebiegu wizyty polskich okrętów

wojennych i przyjęć w Leningradzie

i Moskwie,

 

na torze kolejowym.
leżących obok siebie torach jadą
pociągi w przeciwnych kierunkach.

Gdy ujrzeli było juz za pózno.

Zwłoki dzieci zostały w okropny

sposób poszarpane przez mijające
się pociągi.

Co do pierwszego, to pomimo iż
rząd austrjacki test obecnie całkowi.
cie panem położenia, nie da się na-

pewno określić najbliższej przyszło-
ści, Doilfuss siłą swego talentu, upo

ru i mocą przekonania potrafił wal-

czyć z falą terroru i anarchji w pań-

stwie. Ani hr. Starhemberg, ani Fey,

ani Schuschniżg, ani ktoś inny nie

dorównywują mu pod żadnym wzglę-

dem. i

Pytanie drugie też nie może mieć

jasnej, dokładnej odpowiedzi. Doko-

ła wrzącego wewnętrznie wulkanu,

jakim są Niemcy, krzyżuje się mnó-

stwo różnych interesów wielkich

mocarstw. Obu:zenie opinji publ

nej, poczucie moralne nie są czyn-

nikam:, które w pierwszym rzędzie

decydują o taktyce politycznej. Late

powojenne aż nazbyt wiele dały te:

šo dowodów. lateresy — to czynnik sprawcę stanu rzeczy w Austrii.
magiczny, rozp.ątujący problematy,

гу!!. \№ Paranie Polacy stanowią
24,5 proc ludności.
Z kolei co do liczebności wymienić

należy emigrację polską w Kanadzie,
|liczącą ponad 140.000 osób, Emi-
gracja ta, ze względu na licznietsze
sąsiedztwo emiśracji 1uskiej, prze-
pojonej wrogiemi nastrojami do pol-
skości, wymaga serdeczniejszej o-
pieki. й

'W Argentynie, w krainie Pam-
pasów, mieszka w miastach lub na
dużych  hacjeadach  (folwarkach)
przeszło 120.000 Polaków. Są to
przeważnie na'emnicy, "W samem
tylko terytorjum  Missiones, „grani-
czącem, z Paraną mieszka około

KTO PODPALI
Jeden z byłych „szturmowcow“

ongiś przydzielcny osobiście do ka-
pitana Roehma E. Kruse, któremu
udało się uciec zagranicę w czasie
„krwawej soboty'* w Niemczech, na-
pisał ze Szwajcanrji sensacyjny list do
prezydenta Hinitenburga, a kopje te-
go listu — wysłał do trzech pism za-
granicznych.

W. liście tym szturmowiec Kruse
nazywa siebie ostatnim z żyjących
jeszcze „podpa!aczy Reichstagu" i
opisuje szczegójowo, w jaki sposób

rowców pożar Reichstagu pamiętne-
go 27 października 1933 r.

Otóż, wedłuś jego zeznań, akcją
podpalaczy kierowali: Roehm, Hei-
mes i Ernst (jak wiadomo, wszyscy
zostali zastrzeleni w czasie „krwa-
wej soboty”). Wybrali oni jedenastu
szturmowców, którzy pod przysięgą
zobowązali się milczeć i czekać na
rozkazy. Jeden z nich, nazwiskiem

zainscenizowany został przez hitle-|

100, w Luxemburgu 2.000, w Nor-
weśżji około 200, w Portugalji około
1300, w Szwecji około 1.000, w
"Turcji około 1.000, na Węgrzech
około 30.000, w Wielkiej Brytanii
2.500, we Włoszech 1.000 Polaków.

Oto są suche liczby. Zgóry 8
miljonów rodaków poza granicami
ojczyzny. Byt 1chi życie są nie-
zmiernie różnozodne pod względem
politycznym i społecznym, kultural-
nym i gosopdarczym. Zorganizowa-
nie tego rozrzuconego po całym
świecie żywiołu polskiego — to
piękne zadanie wielkich zjazdów w
Polsce. 2 
Ł REICHSTAG?
{ ©У # węzienia i wyślą do Ameryki z
| dużym majątkiem.

‚ 10 spiskowców zbierało się dwu-
krotnie przed dokonaniem wyzna-
czonego czynu w piwnicach pałacu

, Goeringa, ską4 przechodzili pod-
| ziemnym korytarzem do Reichstagu
s oglądali teren, na którym mieli pod
łożyć materjał palny,

Wieczorem 27 paźdzernika każdy
z nich otrzymał worek z materjałami
wybuchowemi, zaopatrzony w paski
z celuloidu. Heines i Ernst zapalil:
celuloid, podczas gdy van der Lubbe
znajdował się już na wyznaczonem
sobie miejscu.

Kruse stwierdza, że z 13 ludzi,
zamieszanych w spisek, jeden po
drugim znika w tajemniczy sposób,
z wyjątkiem Roehma, Heinesa i
Ernsta i dwuch szturmowców: jed-
mym: z nich jest przyjaciel Heinesa—
Nagel, a drugim. — om sam,
Przy końcu czerwca Roehm zagro. Lobike, nie chciał złożyć przysięgi:

nim. więcej. i

Van der Lubbemu powiedziano,
że zostanie aresztowany i skazany
dla uspokojenia opinii publicznej, że
jednak później uwolnią ž0 w tajemni- znikł bez wieści i nikt nie słyszał o!

ził ujawnieniem tajemnicy podpale-
nia: Reichstagu, o iłe Hitler rozwiąże
„„szturmówki”, i to miało doprowa-
dzić do wybuchu „krwawej soboty”,

WI liście swoim. Kruse oświadcza,

Narodowcy w Berezie
Kartuskiej.

Lista członków Stronnictwa Na-
rodowego i Wydziału
Stronnictwa Narodowego, zesłanych
do obozu izolacyjnego w Berezie
Kartuskiej, przedstawia się w chwili
obecnej następująco:

1. Antoni Grębosz z Wadowic,
| słuchacz prawa uniwersytetu Jagiel-
lońskiego;

2. Jakób Benaś z Wadowic;
3. Wilhelm Bartyzel z Żywca;
4. Żelawski z Nowego Targu;
5. Red. Józef Przybyszewski z

Łomży, kierownik okręgowy Mło-
dych Stronnictwa Narodowego;

6. Stefan Lniski z Łomży;

|teki;
‚ 8. Edward P:otrowski z. Łodzi;

9. Ludomir Eugenjusz Wajs z
Łodzi, b. kierownik placówki Śród
mieście Młodych Str. Nar.;

10. Jan Woźniak z Łodzi, sekre-

absolwent wydziału matematyczno-
przyrodniczego uniwersytetu war-
szawskiego;
| 15. Władysław  Pacholczyk z

[Końskich (ziemi radomskiej);

| 16. Anastazy Klama z Często-
chowy, kupiec, zastępca radnego m.
„Częstochowy;

17. Kurzypiński z Ciechanowa.
Wszyscy wyżej wymienieni są

działaczami  Sironnictwa  Narodo-

wego.

Zpośród członków rozwiązane-

go Obozu Narodowo-Radykalnego
przebywają w cbozie izolacyjnym:

1. Adw. Henryk Rossmann z
| Warszawy; ‘

2. Adw. Jan Jodzewicz z War-
szawy; i

3. Bolesław Piasecki z Warsza-

му
4. Zygmunt Dziarmaga z War-

szawy; :
|. 5, Mieczysłew Prószyński z War-

szawy;
1. Edward Kemnitz z Warszawy;
8. Włodzimierz Sznarbachowski

z Warszawy;
9. Władysław Hackiewicz z War-

szawy;
| 10. Czesław Łączyński z War-
| SZawy;

11. Edward Budniak z Poznania;
12. Bolesław Świderski, słuchacz

prawa, z Krakowa.

Do Berezy Kartuskiej.
[W ostatnich dniach wywieziono

do obozu izolacyjnego w Berezie
Kartuskiej kilkunastu. Rusinów z
pow. buczackiego, z Krzemieńca, z
Brzeżan, z Przemyśla, ze Lwowa, z
Tarnopola, z pow. zbaraskiego, z
pow. trembowe!skiego i t. d.

«W Polsce nie było i niema
- obozów koncedtracyjaych»,
Sąd Okręgowy w Kielcach rozpa-

trywał sprawę «arną, w której oskar
żeni powoływali się na siosowany
wobec nich przymus.

[W motywaci: Sąd odrzucił możli-
wość stosowania wobec oskarżonych
przymusu.

W, uzasadnieniu tem czytamy:
„Na przymus powołuje się rów-

 

 nież oskarżony .W..., który ani w do-
! chodzeniu, ani w śledztwie do winy
'się nie przyznał i wyjaśnił, że świa-
dek M... groził mi obozem koncen

'tracyjnym, Ponieważ w Polsce nie
było i nie ma obozów koncentracyj-
nych przeto tege rodzaju fantastycz-
na groźba napewno nie mośgła mieć
miejsca”...

Powyższe motywy zostały dorę-
czone oskarżonym w lipcu b. r.

UT
lit wolno dyskoniować.

‚ O usiłowaniach dyskontowania
pomocy dla powodzian małopolskich
na rzecz jednej grupy politycznej
wspomina niemal cała prasa. Nawet
„Prasowa Agencją Legjonowa”, or-
śan sanacyjnego „Leżgjonu Młodych”
nie jest z tego zadowolony. Organ
ten, pod datą 19 lipca, zamieszcza w
art. p. t. „Refleksje powodziowe”
między innemi takie uwagi:

„Natomiast prasa i organizacje t. zw.
„prorządowe“ starają się wyolbrzymić zna-

czenie wysiłku rządu — przypisując mu
wielkie zasługi. —.Możemy śmiało stwier-
dzić, że rząd spełnił swój obowiązek, nie

wolno było postąpić inaczej Rządowi Pań-

stwa Polskiego, ale bezinteresownej i ofiar-

nej pracy dla całego Państwa, którą oka-

zali nasi ministrowie, nie wolno dyskonto-

wać dla tej czy innej grupy politycznej ce-

lem podreperowania w terenie jej nad-

wątlonych wpływów”.

Zupełnie słusznie. Uwagę po-
wyższą powinn<. przeczytać prezy-
djum Wil, Woj. Komitetu Pomocy że przesyła dckumenty w tej spra-

wie rządowi angielskiemu,
powodzianom.
 

Młodych |

7. Stanisław Dyspolski z Ostro- |

|tarz koła Śród'nieście Stron. Naro-
dowego;

11. Roman  Kotasiński, radny|
miasta Łodzi;

„ 12. Jerzy Lewandowski z Pa-
bjanic;

| 13, Janusz Nowicki z Brzezin|
(woj. łódzkie);

14. Bogumił Dworak z Kielc,
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KRONIKA.
Echa czwartkowej ulewy.
W nocy z czwartku na piątek deszcze wyrządziły

nowe szkody.

Dopiero wozoraj można było |
zorjentować się. jakie straty wyrzą-|
dziła czwartkowa ulewa. Zresztą
deszcze padały jeszcze kilkakrotnie
w nocy, powodując dalsze zniszcze-
nie,

Pod ul. Suchą na Antokolu woda
rozsadziła kanaty, powodując wielką
wyrwę na całą szerokość i długość

wspomnianej uliczki, Rury kanali-
zacyjne zostały częściowo skruszone
1 zniesione wartkim prądem nad
brzeg rzeki. Nadto uszkodzone zo-
stały nieznacznie fundamenty paru
domów,

Deszcze nocne znacznie powię-
kszyły wyrwy ua ul. Tivoli i Kano-
nicznej oraz spowodowały małe
zresztą zalanie kilku piwnic i sute-

ren w śródmieściu ; na przedmie-
ściach.

Nie ucierpicł Brzeg Antokolski
Prawdopodobnie dlatego, że woda
Przez zniesienie w paru miejscach
©ulwaru miejskiego znalazła sobie
Ujście do rzeki

„ul, Kanonicznej wyrwę zabezpieczo-
mo palami przed dalszem osypywa
niem się, oraz ułożono na wierzchu

$rube deski dla zapobieżenia ewen-
tualnym nieszczęśliwym wypadkom.
Natomiast wylet ul. Tivoli dopro-
wadzono do stanu poprzedniego, u-
sypując nową skarpę i ustawiając
zerwaną barjerę. Narazie nie ułożo-
no tam tylko zerwanego chodnika,
gdyż woda, taszcząc płyty betonowe,
porozbijała je o kamienie i drzewa
przydrożne. Wyrwę na ul. Suchej
tymczasowo zarezpieczono deskami. '
Zrównano jezdnię ul. Antokolskiej
na odcinku od kościołą św. św. Pio-
tra
umożliwiając kursowanie autobusów.
I wreszcie zabezpieczono bulwar
miejski,

Tyle na Aatokolu.
dzielnicach miastą również oczysz-
czano ulice z naniesionego mułu i
„piasku, Zabezpieczono bulwar miej-
ski przy ul. Arsenalskiej i oczysz-
czono maszynę do wbijania pali,

"ustawioną na brzegu rzeki przy zbie-
REGULACJA

* ZNISZCZONYCH ULIC.
Roboty nad uporządkowywaniem |

zalanych ulic rozpoczęły się dopiero
Wczoraj rano, $śdyż czwartkowe pra-
ce, wobec niepewnej sytuacji, spro-
wadzały się jedynie do zabezpie-
czenia ulic przed dalszem ich znisz-
czeniem. :

Przystąpionc  przedewszyst!kiem
0 zabezpieczenia ulicy Antokol-

skiej przy zbiegu ulicy Kanonicznej ,
iu wylotu ul. Tivoli, ażeby umożli- ,
wić kursowani* autobusów. Koło

`

| gu ulic Arsenalskiej i Zygmuntow-
| skiej. Maszynę tę woda zasypala
ziemią i omal nie zniosła razem z

, nasypem.
Oprócz teg» oczyszczono doły

kanalizacyjne ъа ul. Witoldowej i
I-szej Baterji.

Jak można przypuszczać, prace
nad uporządkowaniem ulic przecią-
gną się prawdcpodobnie do połowy
następnego tygednia.

Wczoraj zrana podjęta została
normalna komunikacja autobusowa
z Pośpieszką. m. I. S,

Swieto 6 p. p. Leg.
Wczoraj 6 p. p. leg. rozpoczął

swe doroczne święto pułkowe.
Na boisku pułku o godz. B-ej w.

odbyła się symboliczna uroczystość—
apel poległych. Cały puik uformo-
wał się w szyku kompanijnym.
Przybyły zównież delegacje wszyst-
kieh oddziałów i formacyj garnizo-
nu wileńskiego, bardzo licznie re-

prezentowany był korpus oficerski i
ludność cywilna.

Z ust dowódcy pułku padła dłu-
ga lista tych, którzy życie swe zło”'
żyli już na ołtarzu Ojczyzny.

Po apelu na miasto wyruszył
czapstrzyk, zwiastując o rozpoczę-
tem święcie.

—

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
IW całym kraju pogoda o za-

chmurzeniu zmiennem z przelotne-
mi deszczami. Temperatura bez
zmian. 4Na wybrzezu dość silne, po-
zatem umiarkowane wiatry z zacho-
du i północo-zachodu o charakte-
rze porywistym.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr, 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul, Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhas-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Šni-
Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Szwedzki przyjaciel Litwy

w Wilnie. W niedzielę, dnia 29 b.
m. przybywa do Wilna p C. Lind-
hagen—były burmistrz miasta Sztok-
holmu,  deputowzny parlamentu
szwedzkiego, autor projektu Związku
Państw Bałtyckich, Skendynawskich.
i Polski.

Do Wilna przybywa p. Lindha
gen na zaproszenie Klubu Włóczę-
gów.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Walka z hazardem karcia-

nym. Władze postanowiły zlikwido-;
wać uprawianie gry w karty w róż-|
nych klubach i lokalach towarzys-
kich. Na grę w karty musi być u-
zyskane specjalne zezwolenie władz
administracyjnych. Nawet gry ko-

 

mercyjne mogą być dopuszczone
tylko za zezwoleniem specjalnem.
Tymczasem bridge, preferans, a na-
wet chmain de fere i macao kwitną
wszędzie iw każdym prawia lokalu
W tej sprawie władze adminis'ra-
cyjne wydały ostre zarządzenia.
Lokale, w których gra w karty od-
bywa się nielegalnie będą zamy-
kane.

SPRAWY SZKOLNE.
— Powtórne zapisy do szkół

powszechnych odbędą się w ciągu
sierpnia. Termin jeszcze ściśle nie
został wyznaczony, prawdopodobnie
jednak w dniach od 10-15 VIgl.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć,
że wiosenne zapisy do szkół przy-
niosły bardzo nikły rezultat gdyż
rodzice odłożyły zapisy do jesieni.
W Wilnie w r. b. przybędzie do

pierwszych oddziałów około 3 tys
dzieci. -

W Rika"di

Od i1-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY" z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
1 trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego ż Paulo.

 
 

ŚP. JÓZEF HŁASKO.
Można już oczy zamknąć. Zasnąć czas.
Ręce, nakrzyż złożone, odpoczną.
W ciszy wielkiej, najcichszej obejmie Cię brzask
z nieskończonością obłoczną.

DZIENNIK WILEŃSKI

fdezon ks. Arcybiskupa - Metropolity.
Najmilsi w Chrystusie Diecezjanie!
Niepamiętna i ogromna klęska spadła na wielką część kraju na-

, szego. Pustosząca powódź zalała rozległe okolice Małopolski i Wisły.
| W odmętach wody ginęło życie i majętność. Przed ludnością stanęło
j|widmo głodu. Wracają ludzie dotknięci powodzią do swych zniszczonych
domostw, na zagony zamulone, gdzie przepadła ich całoroczna praca
bez żadnych środków. To nieszczęście wkłada na was obowiązek nadzwy-
czajnego wysiłku i natychmiastowej pomocy. Pobudki wiary i braterstwa |-
chrześcijańskiego powinny stworzyć wielkie dzieło modlitwy i ofiary na
-zecz nieszczęśliwych br.ci. W Roku Jubileuszowym nie moglibyśmy
iepiej wyrazić Zbawicielowi swego hołdu i wdzięczności, jak špiesząc
; pomocą tym, którzy dzisiaj najbardziej jej potrzebują.

Najmilsi, składajcie datki na powodzian. Współpracujcie z Komi-
tetami pomocy, popierając je we wszelki sposób. „Obfitujcie ku wszel-
<iemu uczynkowi dobremu”, jak powiada Pismo Święte.

Składki na powodzian zarządzamy we wszystkich kościołach na nie-
lzielę w dniu 5 sierpnia. PWielebne duchowieństwo parafjalne i zakon-
ie zapowie to i przygotuje wiernych. W imię Chrystusa Odkupiciela
łóżmy wszyscy w ten dzień jałmużnę jubileuszową na rzecz nieszczęśli-
wych braci naszych. Fdministratorowie kościołów odeślą te ofiary zaraz
przez XX Dziekanów do Ku:ji Arcybiskupiej.

U
x

Ważne dla jadących nad morze
czytelników naszego pisma.

Nasza wycieczka madmorska ma jących jadącemu maximum wygody.
przed sobą jaknajpomyślniejsze ho-, W pociągu znajdą się dwa specjalne

| roskopy. Zapisy płyną wartko. przedziały — dla służby bezpieczeń-
| Ulność w sprawność organizacji —| stwa i pogotowia lekarskiego, Biuro
wielka i, powiedzmy to, usprawie- podróży Wagous-Lits-Cook włącza

| dliwiona. | do naszego pociągu dancing i restau-
Dziś chcemy poinformować czy- raucję, zaś Stała Komisja Wydaw-

telników o niektórych szczegółach,|nictw Wileńskich zapewniła uczest
ustalonych w dalszem stadjum przy | nikom wycieczki codzienny dopływ
gotowań do wyjazdu. | świeżych wieści z Wilna. Co dnia,

Wedle najsolenniejszego przyrze- |w naszym nadzwyczajnym pociągu
czenia dyrekcji wileńskiej kolei pań- i podczas pobytu nad morzem, kol-
stwowych, pociąg wycieczkowy bę- portowane będą bezpłatnie wszyst-
,dzie skompletowany z nowoczes- kie dzienniki wiieńskie,
nych wagonów pullmanowskich, @а-'

ZAPISY NA WYCIECZKĘ
 

i Pawła do Komendy Placu,|

W: innych |

Odszedłeś. Grób Twój w kwiatach, Na pomnik
miejsca brak na cmentarzu grodziskim,
Za prosty myślą byłeś, sercem za ogromny,
słońcu za bliski.

Zostało tyle lat. Każdy dzień — szaleniec
nowy trud podejmawał oburącz.
Minęło. Tylko chłodny wiatr od Przesiemieniec
westchnie — i przejdzie górą.

"Tylko nas mniej, A przecież siewu Twego starczy —
będzie Twe imię prawem
dla wszystkich, co umieli ukochać
1 walczyć
za sprawę.

Trzeba nam głowy podnieść i żal w piersi spętać,
po drodze Twej pójść dalej — — —
aż ta, którąś przeorał, Boża rola święta
bujny da plon
na skale. ы $

E. Sz.

*
go pokolenia pisarzy narodowych —
Zygmunt Wasilewski.

Wiieść o śmierci śp. Józefa Hłaski
doszła mnie podczas pobytu waka-
cyjnego w górach, a zły stan zdrowia
nie pozwalał mi stanąć w czasie po-
grzebu u jego trumny, jak nakazy-
wał obowiązek serca.

Pracowaliśmy razem, złączeni

Przed paru dniami zamieściliśmy

już na łamach „DziennikaWileńskiego"

obszerniejsze wspomienia, poświęcone

śp. Jozelowi Hłasce.

: Obecnie jednakże uważamy za ko-

nieczne przytoczyć gołsy najbliższych

współpracowników tego działacza na-

rodowego i wybitnego publicysty.
W. pierwszym rzędzie cytujemy z

Wilno, dnia 23 lipca 1934 r.
Romuald Jałbrzykowski
Arcybiskup Metropolita.

W związku z tą odeźwą Mrchidiecezjalny lastytut Akcji Katolickiej
wezwał wszystkie organizacje, wchodzące w jego skład, do brania czyn-
';ego udziału we wszystkich pracach
| mocą powodzianom.

 

, mających na celu przyjście z po'

—

Pomoc powodzianom
Wil. Woj. Komitet Pomocy ofiarom powodzi.

We czwartek odbyło się posie-
dzenie Prezydjum Wojew. Komitetu
Pomocy Ofiarom Powodzi, na któ-
rem zostały ustalone wytyczne re-
alizacji planu pomocy ofiarom powo-
dzi,

Prezydjum Komitetu ukonstytu-
owało się w następującym skladzie:!
p. przewodniczący wojewoda wileń-|
ski, wiceprzewodniczący: ks. prałat
Sawicki i ppłk. Stefan Błocki, sekre-
tarz Birkenmayer, skarbnik p. Miś-
kiewicz. Cztorkowie: p. Bortkie-
wicz i dyr. Brzezowski. Prezydjum
powołało przewodniczących sekcyj:
propagandowo prasowej, zbiórki
ofiar w naturze, zbiórki pieniężnej i

widowiskowo-in:prezowej.
|  iWiczoraj pod przewodnictwem p.
| wicewojewody odbyło się zebranie
! przewodniczących sekcyj wojewódz-
„kiego Komitet: Pomocy Ofiarom
Powodzi. :

Ogólno-polski Komitet Pomocy
Ofiarom Powodz; powiadomił, iż dat-

'ki na rzecz powodzian można bez-
pośrednio skłacać na P. K. O. w
Wilnie konto Nr. 15.555.

WPŁATY PIENIĘŻNE NA
POWODZIAN.

Wszelkie instytucje, wpłacające
na powodzian latki pieniężne winny
to uskuteczniać za pośrednictwem
P..K. O. Nr. konta 15,555. Ponadta
Wojewódzki Komitet otworzył w
Wileńskim Prywatnym Banku Han-
dlowym rachunek bieżący Nr. 1354
dlą doraźnych wpłat z terenu miasta
(Wilna. Zbiórki pieniężne będą usku-
'feczniane w drcdze zbiórek ulicz-
nych, na listy, sprzedaż znaczków i
w drodze opodatkowania się pra-
cowników — urzędów i instytucyj.
Kierownictwa akcją zbiórki pie-
niężnej podjął się dyrektor Brzo-
zowski,

POCZTA PRZYJMUJE BEZPŁAT-
NIE PRZESYŁKI DLA POWO-

DZIAN.
Ministerstwo poczt i telegrafów

zarządziło, ażeby wszelkie urzędy i
agencje pocztowe przyjmowały bez-
płatnie paczki « ofiarami dla powo-
dzian. Składane przez ofiarodaw-

| ców dary winny być oddawane urzę-
dom pocztowyra w paczkach goto-
wych do wysłauia z wypisanym na
paczce adresen. Komitetu Pomocy
Ofiarom Powodzi, w dowolnie wy-
branej miejscowości. Na samej pacz-
ce nadawca może na stronie adreso-
wej podać również swoje nazwisko i
adres, Przy qrzyjmowaniu paczek 
   

krotnie na oddalonych posterun-
kach,-to zawsze złączeni wspólną

! robotą, w tym samym rytmie ducha.
, Gdy rozchodziły się drogi osobistych
' zainteresowań ! zadań, to
! wiedziałem, że to miejsce, które zaj-

jednak |. muje śp. Hłasko, jest punktem mo-

Zmuszeni jesteśmy przy sposob-
ności do zwrócenia uwagi na fakt
niezwykłej niewłaściwości, popeł-
nionej przez prezydjum Komitetu.
Mianowicie sekretarjat i biuro Ko-
mitetu Pomocy powodzianom u-
mieszczono w sekretarjacie BBWR.
Jest to organizacja partyjna i
umieszczenie tam biura Komitetu
nadaje piętno  partyjno-polityczne
całej akcji. Do Komitetu należą nie-
tylko osoby z 53B i nietylko człon-
kowie BB będą składali ofiary na

rzecz powodzian.

Umieszczenie w  sekretarjacie
BB biura Komitetu nie pomoże wca-
le akcji, przeciwnie mocno jej za-
szkodzi, gdyż wiele osób i instytucyj
nie będzie chciało, ażeby ich praca
1 ofiarność były dyskontowane przez
sanacyjną organizację polityczną.

MW gmachu urzędu wojewódzkiego
jest dość miejsca na to, by tam po-
mieścić biuro Komitetu, Mamy na-
dzieję, iż prezydjum naprawi swój
nietakt.

urzędy pocztowe niepobierają żad-
mych opłat. Na wyraźne życzenie
nadawcy urząd pocztowy obowiąza-
ny jest wydać bezpłatnie potwier-
dzenie odbioru

KOLEJ BEZPŁATNIE TRANSPOR-
TUJE WIĘKSZE PRZESYŁKI DLA

POWODZIAN.

Przesyłki kolejowe dla powo-
dzian mogą być nadawane bezpłat-
nie na stacjach kolejowych. Dla uzy-
„kania bezpłatnego transportu osoba
madająca winn. przedstawić wła-
dzom kolejowym zaświadczenie, że
dana przesyłką jest przeznaczona
dla powodzian. Zaświadczenia tego
rodzaju wydawać będą Komitety
Pomocy ofiaron: powodzi.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego",
Dla Ogólno-Polsk, Komit, Pomocy dla

Powodzian, letnicy z maj. Tupalszczyzna
złożyli zł. 18 gr. 50.
W Wileńskim Prywatnym Banku Handlo-
wym S, A. na rachunek Nr. 1354 Wiień-
skiego Wojew. Komitetu Pomocy Ofiarom

Powodzi
wpłacono w dniu 27 bm.: Wileński Bank
Ziemski zł. 500,—; Zarząd, Komisja Sza-
cunkowa i Pracownicy Wileńskiego Banku
Ziemskiego 1 proc. poborów miesięcznych
zł. 656.51; Pracownicy Wileńskiego Pry-
watnego Banku Handlowego 1 proc. pobo-
wów miesięcznych zł. 132.85; Akc. Tow.
Kurlandzkiej Olejarni S. A. zł, 500—;
Kino „Rewja“ zł. 51,02, Razem zł. 1840,38,

 

narodową, a co znaczy sztandar ta-
kiej idei, o tem wiedział wróg ze-

| wnętrzny, Wierym, niezłomnym cho
rążym tej idei był śp. Józef Hłasko.

A teraz damy głos młodemu poko-
leniu. Oto jak: o śp. Józefie Hłasce pi-

sze red. Jan Rembieliński, który pod |

Likwidacja ostateczn

Zgodnie z uaszą zapowiedzią, z
dniem wczorajszym strajk robotni-
|kėw kanalizacyjnych został osta-

| W Ośrodku Pracy Nr. 10 w Wil-
nie, w czasie rewizji przeprowadzo-
|nej przez specjalną komisję z War-

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim: Dziś i jutro o godz. 8 m. 30
wiecz. powtórzenie arcywesołej farsy wie-
deńskiej Franka Arnolda „Zgorszenie pu-
bliczne”,

—Jutrzejsza popołudniówka w Teatrze
Letnim. Jutro o godzinie 4 popoł. przed-
stawienie popołudujowe wypełni doskonała
farsa w 3-ch aktach F. Arnolda „Zgorsze-
nie publiczne”, po cenach propagandowych
— Teatr muzyczny „Lutnia”*, Dziś po

raz 5-ty barwna operetka Gilberta „Katia-
tancerka”, która zyskała ogólne uznanie i
cieszy się wielkiem powodzeniem. W ro-
lach głównych pe'madonna teatrów war-
szawskich Janina Kulczycka, oraz wybitny
artysta operowy Radzisław Peter. Ceny
letnie, Wycieczki korzystają z ulg bile-
towych.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni”.

Wobec wielkiego powodzenia na przedsta-
wieniu popołudniowem po cenach znižo-
nych ukaże się operetka Gilberta „Katia-
tancerka", w premjerowej obsadzie z J.
Kulczycką i R. Peterem na czele.

Polskie Radjo Wiino
Sobota, dnia 28 lipca.

6.30: Pieśń, Mvzyka. Gimnastyka. Dzien.
por. Chwilka pań domu. Rozmaitości. 11.57:
Czas. Hejnał. Kom. met. Przegląd prasy.
12.10: Muzyka lekka z Ciechocinka. Dzien.
poł. 1305: Muzyka popularna (płyty).
Wiad. eksp. Giełda rolnicza. 17.00: Transm.

‚ лыесги tenisowego. 17.15: Słuchowisko dla
dzieci. 17.4: Koncert. 18.156 „Co czytać”?
felj. 18,30: „Delegaci 8-miljonowego

' polskiego zagranicą na zjeździe w Warsza-
wie” pog. 18.55: Pogadanka muzyczna. 19.10:
Transm. z Salcburga. Wiad. sport. Wil
kom. sport. Dzien. wiecz. 22.00: Koncert
chopinowski. 22.30: Pogadanka
22,40: Muzyka taneczna, Kom. met.
„Kukułka wileńska" — X wieczór kabare-
tu literuckiego p. t. „Kukułka w kajaku”.

Pocztowy Komitet pomocy
ofiarom powodzi.

W dalszej akcji pomocy dla po-
wodzian komunikujemy, że utwo-
rzył się w Wilnie Ogólno-Pocztowy
Wileński Komitet Pomocy dla Po-
wodzian pod przewodnictwem dyr.
Okręgu ppłk. A, Wallnera.
W skład komitetu weszło Pocz-

towe Przysposobienie Wojskowe o-
raz wszystkie organizacje i związki
zawodowe pocztowe.

Komitet uchwalił opodatkowanie
się pocztowców jednorazowo w wy-
sokości 1 prec. miesięcznych pobo-
rów.

 
 
zręcznym chwytem, ale przekonać
skrupulatnem zestawieniem faktów
i dowodów. Nie agitował w swych
artykułach, ale argumentował, W
dobie dzisiejsze, zwłaszcza w prasie
t. zw. politycznej, pisze się przede-
wszysitkiem w: tymi celu, by „zdekla-

DO GDYNI
zorganizowaną dla czytelników Prasy Wileńskiej

przyjmuje Administracja „Dziennika Wileńskiego* od godz. 9 runo
do 7 wieczór.
 

szawy, wydelcyowaną przez Cen-[ >
tralny Zarząd Stowarzyszenia opie-|ustalono. Dalsze dochodzenia w tej
ki nad niezaiiudnioną młodzieżą, sprawie prowadzi wydział śledczy.

ludu |

aktualna. .
23.05: ,

3

 

a strajku robotników
kanalizacyjnych,

tecznie zlikwidowany. _ Wczoraj
„wszyscy strajkujący w ogólnej licz-
bie 230 osób podjęli normalną pracę.

Nadużycia w Ośrodku Pracy Nr. 10.
wykryte zostały nadużycia, polega-
jące na zdefraudowaniu sumy po-
nad 1000 zt. *

Kto jest sprawcą nadużyć, nie

 

Utónięcie adw. J. Kopcie
Wczoraj nadeszła do Wilna wia-

domość z Pucka, iż utonął tam ba-
|vlacy nad morzem Ś. p. Józef Ko-
peć, młody adwokat z Wilna.

(WW w bony jalnužaioe „aria“
iż zaopatrzyłeć się?

KRONIKA POLICYJNA.
— Jeszcze jeden oszust ma-

trymonjalny. Policja zdemaskowa-
ła jeszcze jednego oszusta, trudnią-
cego się wyłudzaniem pieniędzy od
niewiast, wzamian za obietnicę o-
żenku. Jest to niejaki Jan Kościu-
kiewicz zam. przy ulicy Holendernia
2. Aczkolwiek Košciukiewicz jest
już zonaty po raz drugi, wyłudził on
od dwóch niewiast pod obietnicą o
żenku od jednej 150 zł. a od dru-
giej blisko 700.

Kościukiewicz będzie miał spra-
wę sądową.

— Dochodzen'e w sprawie aresztowa*

nego Balsewicza, oskarżonego o kradzież

zegarka z pracowni jubilera Dyakowskiego

oraz dokonanie na terenie miasta szeregu

napadów witryolejowych na kobiety, znaj-

* duje się już na ukończeniu. Niebawem

|akta sprawy przekazane zostaną do dys-

pozycji prokuratury celem spisania aktu

oskarżenia.

` Balsewicz nie przyznaje się do doko-

nania napadów witryolejowych, jednak na-

| gromadzony przeciwko niemu materjał do-
wodowy jest podoł:no bardzo obciążający.

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszen'a afisze
okólniki plakaty, bilety wizytowe

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

 
 

 

 

„dzy. Nic też tak obce nie było du-
szy Hiaski jak przypuszczenie, że
„/pożyteczne' jest szerzyć np. o
przeciwniku zarzuty, gdyż prawdzi-
wości ich samemu nie daje się wia-

ry, że w imię taktyki” wolno jest
popełniać czyny, nie zgadzające się 

kierunkiem Hłaski rozpoczynał w „Ga-

zecie Warszawskiej” swą pracę publi-

'jego wyjścia i powrotu. On był dla
nas wszystkich stałym punktem or-

' jentacyjnym, jako' trwałość i konse- cystyczną.
, kwencja. Powiedzieć można — re- Chociaż polem pracy Józefa
' prezentował statyczną stronę wspól- Hłaski było przez cały ciąg życia
nie przeżywanej historji. dziennikarstwo, stanowił on najzu-

Przywykliśmy korzystać, jak z pełniejszą  antytezę
cienia w znojne dni, z murowanej przedstawiciela tego zawodu. Trze-
postawy Jego indywidualności i z ba było zobaczyć zgorszenie, z ja-

| Jego opiekuńczych skrzydeł. Udzie- kiem młodsi szczególnie „fachow-
lało się od Niego to, co w robocie cy*, wychowani w kulcie „tłustego
nazywa się braniem rzeczy na serio druku' i „sensacji, spoglądali na
"w programie dcsłownością, w wy- pisane przez śp Hłaskę artykuły. W.
konaniu solidarnością.  Czuło się ich przekonaniu dogmatem świętym,

(przy Nim grunt prawdy pod sto- niewzruszonym jest dla publicysty
pami. zasada, iż cały swój światopośląd

Dobra to była sprawa, skoro łuk wypowiedzieć musi zawsze ‚„ wstu
życia śp. Hłaski, zawsze wiernego wierszach garniondu'—conajwyżej...
sobie i prawdzie, łuk, łączący dobę Tymczasem rozmiar artykułów Hła-
popowstaniowej, bezdziejowej Pol- ski nie wynikał bynajmniej z wielo-
ski z chwilą obecną, ani razu się nie smówności. Był to skutek Jego meto-
załamał, Znosił nieraz ucisk re-
presyj za swą działalność, nie zaznał ,
jednak tego, akty ręka przeciwnika,
politycznego znieważała w Nim po-
wagę sprawy samej, Była to roz-

podjętych obowiązków i zadań,
Józef Hłasko należał do tych pu-

normalnego |

„Myśli Narodowej”, to co pisze o Ś. p.

Józefie Hłasce przedstawiciel starsze-
przyjaźnią i ideą od r. 1889, więc 45
lat. Jeśli niezawsze razem, bo paro-

grywika dziejowa serjo. Rodziła się
za życia śp. Hłaski Polska z duszą

naczelnym nakazem jest rzetelność,
co oponenta chcieliby nie pokonać

rować swe stanowisko ', by zwolen- z nakazem lojalności i nierycerskie.

ników swoich, tuż zjednanych, umoc. Bezkompromisowy w swych przeko-
"nić suggestywiem  powtarzaniem naniach ; sądach, nigdy w walce nie
pewnych haseł by nakoniec, doko- posłużył się argumentem, którego

‚ паб „posunięcie taktycznego”, sta- sam nieuznawałby za bezwzględnie
wić swojego przeciwnika partyjnego słuszny, podejrzeniem, którego nie
jw kłopotliwe, niewygodne położe- umiałby udowodnić.
j nie, Józef Hłasko pisał z tą myślą i Dziś, kiedy duch żydowskiej tan-
| zamiarem, by rzeczywiście wyświe-; dety moralnej zapanował w dzien-
tlić omawiane zagadnienie, gruntow, nikarstwie niemal wszechwładnie,

i nie, na serjo porozumieć się ze kiedy  kłamsiwo świadome jest
| swym czytelnikiem 0 sprawie pu-| czemś powszedniem, kiedy artykuł
| blicznej i przedstawić mu racje swo-| stał się plakatem agitacyjnym, nie
| ich poglądów. pouczeniem — publicystyka Józefa
|  Tkwiło u podstaw takiego stano- „Hłaski ; jego metoda jako polemisty
lywiska: głębokie przeświadczenie we-| mogą wydawać się czemś niemal
' wnętrzne, że n»ród jest jednością, że| anachronicznem „nieaktualnem”.
każdy Polak, w głębi serca, uczucio-: Ale czas przyjdzie, gdy naród zda

| wo pragnie tego samego, więc rozu- sobie sprawę lepiej, jak wielką
'mowo wszyscy mogą ulegać per-| wartość dla jeżo zdrowią duchowe-
swazji co do wyboru dróg, prowa-' go i jedności posiada właśnie ten typ

dy pisarskiej, co więcej: . Jegosto- ;.dzących do tego wspólnego celu.: człowieka i pisarza, ten sposób dy-
sunku uczuciowego i moralnego do| Tkwiła też wiara, że w istocie rze-: skutowania o sprawach politycz-

czy, droga prawdy i interesu naro-| nych, ta prawość ducha, ten poziom
dowego musi być jedna i ta sama,| rzetelności w myśleniu, na który Jó-

blicystów wyjątkowych, dla których| że nie wychowa: się społeczeństwa| zef Hłasko przez całe życie przy-
przez okłamanie, ani umocni przez| kładem swym usiłował podciągać
szerzenie w niem frazesu i niewie- swoich współczesnych.
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W październiku odbędą się wiel-
kie uroczystości K. O. P., związane
z 10 rocznicą istnienia Korpusu
Ochrony Pogranicza i objęcia przez
ten korpus służby na pograniczu
kresów wschodnich.

Uroczystości odbędą się w sze-

Pe pożarze
Jak już donosiliśmy, groźny po-.

żar nawiedził Ejszyszki Korespon-
dent nasz nadsvia nam następujące
szczegóły:

(Dnia 22 lipca b. r. o godz. 22-ej
na skutek nieostrożnego obchodze-
mia się z ogniem spaliło się w Ejszy-
szkach na ulicy Wileńskiej 10 do-
mów w tem poczta, ochrona. Szkody|
obliczane są na setki tysięcy zł. Ro-'
dziny i sieroty pozostały bez dachu
nad głową i pożywienia.

Miejscowa straż ogniowa nie była,

 

AJU.
K. 0. P.
regu miast i miasteczek Wileńszczy*
zny i Nowogródczyzny. Na uroczy”
stości do Wilna przybędzic szereg
wybitnych osobistości. Na uroczy-
stości również jest zaproszony cały
rząd z Prezydentem Rzeczypospo-
litej.

Ejszyszek.
w stanie zlokalizować ognia, brak

wody i niesłorność członków straży

powiększała niezaradność. Dopiero
po przybyciu straży ogniowej z Lidy
' Radunia nieco polepszyła się sy-

tuacja i zdołano ogień ugasić ; niedo-

puszczono do większych szkod,
Susza, trwająca od kilku tygodni

sprzyjała pożarowi i ogień mógł stra-

wić całe miasteczko. Takie są skutki
nieostrożnego obchodzenia się z

ogniem.
Miejscowy.

wielki pożar we wsi Kupiszki.
gm. lubczań-
który strawił

16 chle-

We wsi Kupiszki
skiej wybuchł pożar,
10 domów mieszkalnych,

wów, 2 stodoły oraz około 100 sztuk
nierogacizny spaliło się żywcem.
Straty wynoszą około 40 tys. zł.

Ulewa nad pow. wileńsko-trockim.
Nad terenem pow. wileńsko troc-

kiego przeszła niebywałych rozmia-
rów ulewa połączona z uderzeniami
piorunów. Wielki deszcz padał około
70 minut, zaś pioruny biły nieustan-

nie. Strumienie wody pozalewaly
pola i drogi. Na terenie gm. troc-
kiej woda wdarła się do mieszkań
i budynków gospodarskich.

Samobójstwo kasjera urzędu skarbowego.
* Kasjer urzędu skarbowego w
Szczuczynie P. J. nie mógł wyliczyć
się z kilku tys. zł. i w związku
z tem popełnił samobójstwo strzela-

jąc sobie w głowęz rewolweru. Przed

przybyciem lekarza P. J. zma R. Na

miejsce wypadku przybyły władze
śledczo-skarbowe.

- Zwijanie agencyj pocztowych.
Z dniem 15 sierpnia zwija się

agrację pocztowo-telegraficzną Tro-
k de, pew. Lida, woj. nowogródzkie,
a na jej miejsce uruchamia sięzdnia
16 sierpnia 1934 rosu pośrednictwo
pocztowo-telegraficzne o rozszerzo-

nym zakresie działania.
Z dniem 15 sierpnia zwija się

agencję zwa Mu-

rowana Oszmianka, pow. Oszuiiana,
woj. Wileńskie.

 

Uroczystość ku czci Narbutta
w Dubiczach.

W dniach 4 i 5 sierpnia r. b.
+ Dubiczach odbędą się podniosłe

uroczystości zorganizowane przez

76 p. p. ku czci dowódcy powsta-
nia w pow. lidzkim w 1863 r. Lud-

wika Narbutta.
<br, _ -

Walka ze śmiercią najeziorze
trockiem.

W dniu wczorajszym podczas

kąpieli w jeziorze trockiem poczęło
tonąć dwóch harcerzy, przebywają-

cych w óbozach letnich. Harcerze

niechybnieby utonęli, gdyby nie

szybka pomoc funkcjonarjuszy KOP.,

Dwa utonięcia.
W rzece koło wsi szejbaki, gm.

lidzkiej utonął b. braciszek O. O.
Pijarów Lipiec. Koło stacji Niemen
w rzece utonęła uczenica B. Wiś-
niewska. :

4 =

Brak robotnika do sprzętu
uredzaju.

Z Turmont donoszą, iż na tere-
nie powiału brasławskiego podczas
tegorocznych żniw zanotowano brak
pracownic i robotników. Brak ten
tłumaczy się tem, iż w b. r. do Ło-
twy udało się około 6000 robotnic
i robotników ma roboty rolne. Lat
poprzednich ilość emigrujących na
roboty sezonowe wynosiła około którzy zdołali wydobyć nieprzytom-

nych chłopców na brzeg.

KINO -REGJA
«COLOSSEUM»

Ceny
lizacji k

Jo
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terystyczny—Duet:

4—5 tys. maximum.

róla reżyserów

DZIENNIK MILENSKI

Profanacja
W. Podbrzeziu, miasteczku od-

ległem o 28 klia. od Wilna na pół-
noc, mimo barczo znikomej liczby
mieszkańców wyznania prawosław-
nego (coś ledwie 5 rodzin), stoi
wprawdzie opuszczona, w miejscu
wyniosłem — niemal reprezentacyj-
mem, bo naprzeciw ryneczku i plącu
targowego — cerkiew. Ё

O cerkwi tej mówią starzy tam-
tejsi mieszkańcy że był to dawniej
kościół katolicki, który skutkiem
jakichś zbiegów akoliczności za-
mieniono w przytułek religji prawo-
sławnej.

Dookoła cerkwi znajdował się
cmentarz, który łączy się z ogrodem |*
owocowym, należącym widać daw-
niej do plebanji polskiej — później
prawosławnej, Całość wraz z cmen-

tarzem nie przekracza 11/2 — 2 dzie-
sięcin. Teren ten dwiema stronami

dotyka drogi. Frontowa przy szosie

z Wilna, boczna przy drodze.do Kró-|

likiszek.

Otóż ponieważ ta boczna droga
stromo spada już przy samej
|cerkwi, z biegiem czasu — kiedy
zaniedbanym cmentarzem przestano
się interesować — wytworzyła się z

tej strony cmentarza skarpa, stale
przez deszcze i przechodzących na

kim kierunku pała sympatją,

zma”łych.
Otóżnajpierw «wydała jako depu-

tat ogród jednemu ze swych leśnych,
czy leśniczych, który ogród ten (oko-
ło 20 drzew starych) wydzierżawił
żydowi. Jego to rzecz osobista, w ja-!

zł

choć»

SPO
Dziś dziesięcióbój

R T
Tłoczyński i Tarłowski. Jak już podaliśmy,

6 mistrzostwo Wilna, „Polski Związek Lawn-Tenisowy pioponował

Dzis o godz '16 rozpocznie się-
dziesięciobój o mistrzostwo okręgu,

Danji wystawienie w singlach 4-ch naszych

zawodników: Tio.zyūskiego, Hebdę, Tar-

wileńskiego. vłowskiego i Wittmana. Dotychczas jednak
pono

sach cały ten
i 7 3

małe paseczki w bym celu, ažeby$0 | 100 mir., skok w dal, pehniecie kulą

punkt handlowy.

50 zł. jedno drzewo „żydowi płaci Do mistrzostwa, prócz Wieczor-
"Ala: wiam. =-wakialnich= dza” jka, zostali dodatkowo zgłoszeni:

SA LS|Żardzn, Fiedoruk i Zieniewicz.
Dziś są następujące konkurencje:

wydzierżawić. Komu? a

wezmą ;go żydzi, bo tylko oni mogąii PieĖ na 400 mir. —
płacić za dzierżawę placu choćby: , Dokończenie zawodów w” nie-
najdroższego, włąszcza że jestto | dziele- :

Wydzieržawią na
lat wiele, postewią swe budki czy :
nawet chałupki na miejscach świę-| Polska oglądała już wielu znakomitych
conych. tenisistów, jak Tilden, Cochet, Cramm,

A do tego dopuścić nie należy. |Perry czy Austin, jednak nigdy nie widzia-

Czas wyświetlić, skąd sięwzięła ła tenisistek o klasie światowej. Przyjazd

ita cerkiew —jakiem prawem weszła .do Warszawy Krahwinkel-Sperling, która,

we władanie Dyrekcji Lasów, czego jak wiadomo, walczy w barwach Danji, wy-
nie należy tani robić, a co należy ; wołał bardzo wielkie zainteresowanie.

niezwłocznie zrobić dla uświęcenia Niemka należy do najlepszych tenisistek.
tych widniejących kości zmarłych. Mecz Polska—Danja zaczął się wczo-

A jeśliby się.aie udało udowodnić, raj i będzie trwał dziś i jutro w Warsza-

że to była własność Kościoła kato-, wie na kortach Legji Program meczu obej-

lickiego, zużyć należy cały wysiłek, muje 7 spotkań, 4 gry pojedyńcze, gra po-

| HILDA KRAHWINKEL W WARSZAWIE.|

by wyperswadować, że miejsce to
mie nadaje się do tego, czem stać się,
„może w dzierżewie u żydów. ! przełaj obrywara, z której zaczyna-

ją całkiem wyraźnie wyglądać kości

Judzkie. A więc — piszczele, żebra,

nawet czaszka. A w jednym miejscu

widać nie całkiem jeszcze zbutwiałe!
drewno trumny, w której widnieją|

również kości.
Te właśnie szczątki trumny

świadczą o niedawnej jeszcze usłu-
dze, jaką zmarłym  wyświadczał
cmentarz — dając ciału schronienie
do sądu ostatecznego.

Te bielejące na słońcu i szarudze
dna kości ludzkie domagają się nie-

wzłocznej opieki. To tak jasne, że

j nie silimy się ne jakieś argumenty.
Jeszcze co innego domaga się

opieki i uporządkowania.
Otóż, jak powiedzieliśmy, był

«tam wpierw kościół a później prze-

ikazano to cerkwi prawosławnej. Kie
dy liczebność prawosławnych, sztu-
cznie dawniej hodowanych przez za-

wo'nie, mie było komu i dla kogo
utrzymywać cerkwi — opustoszała
ona, aż doczekzła się, że ni stąd ni
zowąd zaliczono ją wraz z tym ka-

wałkiem ziemi do majątku rządowe-
go i przydzielono do administrowa-

nia Dyrekcji Lasów. Jak ona gospo-

„darzy? : į

RIZIKOS

Zabity przez pociąg.
Na linji Nowogródek—Nowojel-

nia pociąg najechał na przechodzą-
cego przez tor M. Żwirkę, miesz-
kańca wsi Igolniki, gm. kuszelew-
skiej. Żwirko odniósł ciężkie poka-
leczenia i w niespełna pół godziny po wypadku zmarł.

gr. —1Dziś. ANNABELLA i JEAM MURAT w nejlepszej komedji francuskiej rea-

«MIŁOŚC w AUCIE»
Bojarski.wykona,piosenki 1) „Ameryka”, 2) Wesele w Radzyminie". ZA KULISAMI w opraco-
waniu J. Grzybowskiej. Weso/a farsa muzyczna ze Śpiewami I tańcami. Obsada: Tan'ec

wWąsowic*. Podgórska, Miki (fantazja baletowa) I Bachantki — Trlo Grey,
Polka warszawska—duet: Wąsowicz Podgórska. Markiza—pieśń (wspomnienia z epoki roman-
tyzmu) J. Grzybowska, Lopek szuka zejęcia—ł. Łukaszewicz, PanFiołek —kandydat na śpie-

NA _ SCENIE: GORĄ о-
WICZE.—Włodzimierz Orsza

arak-

 

[ELI
Płomiesna, żywiołowe,

«a DOLORES DEL RIO
w najnowszymarcyfllmie miłosnym „s: Płomień

Splew. Smiech. Szał. Urok. Nad program: Dodatki dźwiękowe
Ceny miejsc od 25 gr.
 
 

 

 

 

borcę, zmalała podczas wojny į po

  

Jeśli ma być dochodowem—oddać|
go jakiejś organizacji społecznej

| która zaopiekuje się zmarłymi, a sa- $
| dem owocowym: zarobi na dzierżaw- da i Wittman, a w grze mieszanej Hebda i

ną tenutę, |
Przyjezdny. |

dwójna panów, gra pojedyūcza paž i gra

mieszana. Duńczycy przysyłają najlepszy

swój skład z Ulrichem, Jacobsenem i

Krahwinkel. W barwach Polski walczą

ostatecznie w grze pojedyńczej pań Ję-

drzejowska, w 'grze podwójnej panów Heb-

Jędrzejowska. Single panów nie są jeszcze

ustalone. Prawdopodobnie walczyć będą

 

Los kościoła
Trudne jest położenie kościoła na-

rodowego, popieranego przez osoby
panujące, lub związanego z pewnym
systemem politycznym.

Wymownym obrazem i dowodem
tego jest sytuacja prawosławnej
cetkwi rosyjskiej, nie posiadającej
swej głowy widzialnej i nie będącą
Chrystusowym Kościołem Powszech
nym.

Ostatnio prasa rosyjska sygnali-
zuje mającą nastąpić zgodę i jedność
biskupów - metropolitów _prawo-
sławnych Antonjusza i Eulogjusza.

Paryska gmina prawosławna w
swoim czasie szukała opieki u Gre:
Ików to jest u patrjarchy Konstanty-
nopolskiego, co grupa prawosławna
białogrodzka uznała za błędne, bo-
wiem rosyjska cerkiew prawosławna!
winna (zdaniem: ostatniej grupy)to- |
czyć walkę za wiarę z bolszewickie-
mi bezbożnikami. Patrjarchat Kon-!

Znamienna odezwa de
Kilkanaście wybitnych osobisto-

ści, między innymi ks, kardynał
Verdier oraz byli prezydenci Poin-|
carć i Millerand, wydało odezwę do
narodu francuskiego spowodu stałe-
go zmniejszania się liczby ludności.

Według danych urzędu staty-
stycznego liczba urodzeń wyniosła w

 

DO SPRZEDANIA

narodowego.
stamtynopolski zaś, jak stwierdza
„Carskij Wiestuik“ (17.6.34), nie po-
zostaje w żadnym stosunku do tej
walki i żadnych ofiar odeń w tym
względzie nie można wymagać. Po-

nadto grupa biełogrodzka liczy się z
możliwością wpiywu bolszewików na
śrupę prawosławną paryską za po-
średnictwem rządu tureckiego, a w
następstwie Patrjarchy Konstanty-
nopolskiego. Ten zaś iakt pociągnie
za sobą oderwanie się prawosław- |.
nych gmin i grup zachodnio-europej- |.
skich ed cerkwi macierzystej rosyj-
skiej. Jedynyr: i ostatnim wyrazi-
cielem oraz. opiekunem prawosław-
nej cerkwi rosyjnskiej jest Sobór Ar-
chierejów w Jugosławji, Z tego wi-
dać, że oprócz chaosu, panującego w
łonie tej cerkwi — nie czuje ona
twardego gruntu pod nogami z chwi-
ią gdy zabrakło cesarstwa i cesarza.

(KAP).

narodu francuskiego.
roku 1933 tylko 682.000, wobec peł-
nego miljona w roku 1870. W, ostat-
nich miesiącach zauważono spadek
ilości zawieranych małżeństw, nale-
ży więc przypuszczać, że liczba uro-
dzeń zmniejszy się © dalsze 80.000.

We Francji jest obecnie procen-
towo o wiele więcej starych ludzi

(nie wiadomo,

R zgodzą.

czy Duńczycy na to się

NOWE.REKORDY SAMOCHODOWE
| ŚWIATA.

2 Na torze automobilowym w Monthlery

|pod Paryżem  automobilistka angielska,
|miss Stewart, ustanowiła dwa nowe rekor-

dy światowe w kategorji 1500--2000 cmt.

Automobilistka vzyskała na 1 klm. lance

czas 15,13 sek., co stanowi średnio 237,845

klm. na godzinę. Na 1 milę lance czas p.

| Stewart wynosi 24,35 sek., co daje średnią

szybkość 237 klm. 845 mtr. na godzinę.

Miss Stewart stanęła ponadto do pró*
| by pobicia rekordu toru w Monthlery.

W czasie próby tej automobilistka uległa
wypadkowi, z kiėrego maszyna wyszła

znacznie uszkodzona, sama avtomobilistka

'natomiast doznała tylko lekkiego zranienia

oka.
ZIE d

Н

 

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.
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Gleł
WARSZAWA (Pat).

LL

Gieida.

Kopenhaga 119,20—119,80—118,60,р Londyn
26,67—26,80—26,54. Nowy Jork 5,29%/s—
5,32*/s—8,26*/s. Nowy Jork kabel 5,297/+—
5,32'/:—3,26'/8. Paryż 34,90—34,99—34,81.

Prąga 21 98—22,03—21,93. Stokholm 137,65
138,35—136,95. Szwajcarja 172,70—173,13—
172,27, Włochy 43,43—45,55—45,35, — [en-
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 85. Lilpop 9,50—
9,65. Starachowice 10,50—10,60, — Ten-
dencja przeważnie mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowiana 44,50.
Konwersyjna 62—63. Kolejowa 57,50. Do-
larówka 52,70. Dolarowa 71,50. Stabiliza-
cyjna 66,63—67. Listy ziemskie 47. — Ten-
dencja słabsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
1 LNIARSKA W WILNIE

z dnia 27 lipca 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno;

Ceny tranzakcyjne: Żyto II standart 14.
Mąka pszenna gat. I C 33,50—37,50. Mąka
pszenna gat. Il E — 33.75. Mąka pszenna
gat. II © — 27,25. Mąka żytnia 55 proc.
25—26. Mąka żytnia 65 proc, 22—23. Mą-
ka żytnia razowa 18.

Ceny orjentacyjne: Żyto I standart 15
—16. Żyto II standart 14—14,50. Mąka
pszenna gat. III A — 25—26. Mąka pszen-
na gat. III B — 18—18,50. Mąka żytnia sit-
kowa 16—18,5. Mąka żytnia razowa 18—
18,50.- Otręby żytnie 10,50—11. Otręby
pszenne miałkie 11,50—12.

Len — bez zmian. , niż w innych krajach, Odezwa zamy-
ka się słowami: „Przez depopulację
jest Francia poważnie zagrożona.
Taki stan Francji jest dła naszych
wrogów zachętą do
2 braku żołnierzy, będziemy о-
szczętnie wytepieni“, -

towar sprzed dzie sięciuMŁYNARZ potrzebny ze

\ Waluty: |
į Belgja 123,95—124,26—123,64. Berlin 205—
206 — 204. Holan(ja 358,10 — 359 — 357,20. |

wojny, w. której,

dom drew. nowo wybudo-
wany bez podatków do
15 lat, kryty Gynkową
blachą, plac 990 m. kw.
4 mieszkania po 3 pokoje
dochód roqzny 2860 zł,
na Zwierzyńcu. — Cena

waka operowego — St. Janowski, Dyrektor Rozmaitości angażuje nowy zespół— B. Borski,| 21.000 zł.  laformacje:
Reżyserja: J. Grzybowska. Zespół orkiestrowy J. Borkuma. Mickiewicza 46 m. 9 od

— - godz. 3—4 ppol. 885

Styl handlowy.

Iksiński pragownik han-
dlowy, spotyka swege
znajomego z elegancką
ale nie bardzo ładnąI

Nazajutrz
znajorny spotyka go.
— Jak się panu podo-

bała ta dama, z którą
mnie pan wezoraj wi-

— Opakow.nie prima,   odpowiada lksiński, ela

sezonów, zanadto zie-
żały Nie reflektowałbym.

S

 

ROŽNE

Stolarz
yjmuje wszelkie ro-

loty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
mież reperacje i opako-
wanie mebli, -Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.
Mickiewicza 24 m. 17.
J. Chmielewski. 812

il
i:
0

—

 

 

dnia 17.VI! — paczkę z
materjałem. Odebrać
można w Administracji

   „Dz. Wil.“ -0

znajomością obsługi mo-
toru, Tylko poważni re
flektanci aszać się
mogą. ul. onarskiego
Nr. 13 m. 7. 881-—3

Polecamy  nauczycialkę,
posiadającą wieloletnią
praktykę, najnowsze me-
tody nauczania i język
polski. Może do dzieci
w wieku przedszkola i
szkolnym. Chętnie na
wyjazd. Bliższe  infor-
macje
„Dziennika _ Wileńskie-
go”. 5

 

Polecamy ekspedjentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wedzeniu wszelkich ko-
operatyw hurtu i de alu
najuczciwszego charakte-
ru | znakomitych refe-
rencji Mała Pohulanka
10—2 do południa.  gr2

 

| iza1
1

Sekcja Młodych Stron-
| nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
wa zgłoszenie Jaklejkol-

i wiek pracy lub zatu-
| dnienie, chocizżby <za-
‚ зомедо w Wilnie | na
„prowincji dła bezrobot-
jmych swych członków.
, Zgł szenia przyjmuje
j Adrinistracja „Dzienn!-
ka Wlieńskiego*.

w Administracji! ————————
Poszukują posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do*
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien*
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 oć 3 do 7. gr2
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ZAPROSZEKIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONWYWA

l. TWIERZYŃSKIEGO
tostowa ul. ir.1.
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MIGNON G. EBERHART || iš „ «i. 299%

ś : й 5 tj
; (Przeklad autoryzowany Zangieiskiego).

— Rozumiem panią. Dlaczego pani nie pojedzie do Paryza? Poje:

jechalibysmy razem... to jest jedzocześnie. Mogłaby pani stanąc w ja-

kim dobrym hotelu i tain czekać na brata. sz

— [ o tem myślałam. Ale toby było niezręczne posunięcie.Gdybym

stąd wyjechała Francis nie uwierzyiby 'w moją tożsamość. Mówiła

odniechcenia, 'ecz z przekonabiem. Sądząc z listu, który czytałem, mia-

ła słuszność. — Nie chcę mu dac powodów do niedowierzania, I iakjest

zbyt podejrzliwy. Niech pan tylko nie sądzi, że mi tak zależy namiljo-

nach. To nie, ale muszę przecież z czego żyć, a ojciec zostawił mi część

spadku. Jestem Sue Tally i chcę, żeby on mi uwierzył.

— Ma pani słuszność — odparłem, patrząc na nią z zachwytem.

Granatowe oczy pocieraniały, swieże usta zacięty się energicznie. Pierw-

szy raz myśl o tych miljonach przejełą muie chłodnym dreszczem. „Wie-

rzyełm, że była tem, za co się podawała. Wobec tego mogła prędzej, czy

później zostać milojnerką. To znaczyoddzieliłaby się ode mnie nieprze-

bytem murem ze złota, To znaczy straciłbym ją na zawsze. 3

MWziąiem się w karby. Ostatecznie była dla minie niczem,Niczem.

Niczem. Zschwycałem się nią, ale znajdowała się w takiem niebezpie-

czeustwie, że każdy mężczyzna wyciągnąłby dla niej pomocną rękę. I to

jstko.
RemCz; te dokumenty — świadectwo ślubu matki, metrykę itd. ma

pani także w >ezpiecznem miejscu? | Е

— 0, tak. W. sejfie, w kancelarji Lovschiema. | , :

— № sejiie u Lovschiema7! — krzyknąłem z niedowierzaniem,

—Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

- DrukarniaA. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

— Dlaczego pan się dziwi? Pani Greta i on byli dla mnie bardzo,
och! bardzc dobrzy. Mogę powiedzieć, że oprócz nich nie miałam żad-
nych przyjaciół. A prawda, 1 Marcel, portjer, okazywał mi dużo serca
różnemi drobnemi usługami. Lovschiemowie robili dla
wszystko, co mogli.

 

| — Czy oni wiedzą o tej sprawie? į
= Popat:zyła ną mnie niepewnie. Zawsze odgadia každe niedopowie- |
enie, !

— Lovschiem nie robi na oko sympatycznego wrażenia aie to po- '
*ządny człcwies, Powiedziałam im... trochę.
— Co im pani powiedziaia?
— Tyle tyiko, że czekam na przyjazd brata. 1

Spotkawszy się z moim wzrokiem, spłonęła rumieńcem. j
— Muże to... dziwne, że im nie powiedziałam wic.. a panu... a panu

Urwału z braku słów, a ja rzekłem:
! — To dowód, że im pani całkowicie nie ufa. Nie chciała się pani do

tego przyznać, ale to jest oczywiste. |
! — Nie, nie. Oni mi naprawdę dobrze życzą, Chciałam się komuś
zwierzyć 1.. pam się trafił. — Urwała, jakby nie wiedząc co powiedzieć |
i dokończyła z nagle rozjaśnioną twarzą: — Bo przecięż.., tu wchodzi w

. rgę także bezpieczeństwo pana.
| Poczułem wyraźny zawód.
: — Pani chyba nie oddała im na przechowanie tego... dowodu?
! — O, ine. O tem oni nie wiedzą. Pokażę to tyiko bratu dla porów-
nania z jego połówką, To go pizekona,

! — Na'uralnie, Jeeżli ludzie już coś zwęszyli, «ak to wynika z listu
brata pani. to może pani grozić poważne niebezpieczeństwo. Czy jednak

: mie rozsądniej RZ wyjechać do Paryża lub jakiego innego miejsca?
' A może dajlepiejby było, śdyby pani pojechała wprest do Ameryki i od-
| szukała brata. i : Ki

tocząc 4

 

mojej matki -

« ślałem, że i jest cudn.
tak dużo. Ale pan jest... pan: jest... ! salas и

‚ — Моге. Туко, że ja tego nie zrobię. Brat powinien przyjechać do
mnie, a mnie wypada zastosować się do jego życzenia. Przecież prosił,
żebym tu czekala na przyjazd jego i adwokata, Więc będę czekała,

— Czy jednak ten zamach na panią... Przykro mi o tem wspominać
' ale to bardzo poważna sprawa,

AWiem. Przeżyłam chwile okropnej trwogi. Strach mi nawet o tem
myśleć, Sama wiem, że to bardzo poważna sprawa, — Popatrzyłą na
mnie zamyslonym wzrokiem. Co pan też sobie o mnie wczoraj pomyślał?
s. ze... zwarjowałam...

znów oczy nasze spotkaiy się na dł chwiię, W! ogniu t
przepalające się drzewo i dźwięk ten sata wsNi

i ostrzeženių,
— Pani chce wiedzieć, co pomyślałem — rzektem powoli. — Pomy*

Powacedziałem to poważnie, ona również była poważna. Przez chwi*
! lę przedzielające nas powietrze pulsowało elektrycznem życiem. Znów
utonęliśmy w swoich oczach. Rozległo się pukanie do drzwi,

, iWszedł Lorn — spokojny i rzeczowy. Spojrzawszby na Sue, po:
wiedział „dobry wieczór”, poczem zajął wskazane przezemnie krzesło,

> Powiedziałam panu Sumdeanowi, dlaczego się lękam, że ten wczo-
rajszy mo'd mnie dotyczy — zaczęła Sue. — Uważałam to sobie za obo-
wiązek zewzględuna to, że pan Sundean został zaplątany w tę okrop-
ność, Przykro mi, że postąpiłam wbrew žyczeniu brata, ale inaczej nie
mogłam.
. wykonał nic nie mówiący gest. SĘ

‚ — Brai pani wyraził tylko swoje życzenia, co iednak ni 2
panisę s'ę donichstosować. KAS

— Wo'ę się do nich stosować — rzekła sucho. — DI unde-
ana musiałam zrobić wyjątek, żeby się mógł bronić. SS

(d. c. a.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISLAW JAKITOWICZ, “ |
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