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 śkiego zajecza1 jeden samochód 0s0-
Dowy i 11 cięzarowyci, na których

Opłatz pocztowa uiszczone ryczałtem.
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Zabójcy kancierza Dolifussa stanęli
przed sądem.

WALEDEN (Pat). Dziś popoiudniu
przed sądem wojskowym rozpoczęia
siĘ rozprawa przeciwko mordercom

1za olliussa, pomocnikowi

wemu Uttonowi Flanetcie i
Przeciwso przywódcy napadu na
Wząq wancierski eleKtrotecanikowi
trauciszkowi ti0izweberowL. Ubaj

zeni są o zdradę stanu, a k'la-

ūėlia ponagio o morderstwo doko-
Чаде ца osobie kancierza Lolitussa.
FO odebraniu generaljow od oskar-
*0nycn zabrai gios prokurator iup-
Py. Uswiadczyt on m. in.: W. dniu
<> bm. przed giaaca urzędu kancier-

zmajiowaji się narodowi socjaliści,
Przebrani za žoinierzy. Samochód
osobowy i 4 ciężarowe zajechaiy na
Podworze urzędu  kancierskiego.
UKOio Zud terorystów wyskoczyjo z
samochodów i owiadnęio strażą woj-
skową i policją i obsaaziio z wydo-
bytemi rewoiwerami różne salėurzę-
u kanclerskiego, Wozny Fedvizeck
Widziaj z okua niebezpieczenstwo i
Staraj się uratowac kanclerza. W
tym celu prosit kancierza, aby udał
SIĘ daiėj, gdyz pragnie go przepro-
Wadzic uo archiwum tajnem wyj-
Šciem, skąd mógiby się uratowac,

 £amiar ten nie udai się. Lymczasem
teroryści wtargnęli do sali. Uciecz-
Ka kanclerza staia się niemozliwa.
Veden z terorystów strzelił do kan- 

|;

- Przypadkiem.

_Glerzą dwa razy. Kanclerz wzniósł

| dodz, i9-ej, znaleziono cąty skład

IĘce wgórę, jak do modutwy, Lo-
tychczasowe dochodzenia stwierdzi-
ty, że kanclerz jeszcze paręgodzin
był przy życiu, a częściowo nawet
Przywaany, Mimo, że opatrunki za-

 iC6zono mu w ŻU minut po zranieniu,
 Mógi on jeszcze rozmawiać kilka-
krotnie z ministrem F.eyem. Ukoio
dodz, 17-ej kanclerz wydai ostatnie
technienie,  Oględziny lekarskie
stwierdzity, że obie kule przeszły
Przez szyję kanclerza. Jeden ze

<aden z obu strzałów nie byi bez-
Pośrednio smiertelny. Śmierć nastą-
Pila wskuteś krwotoku. Po rozbro-
Jeniu terorystów, co nastąpiło ©

broni 1 amunicji przez nich porzu-
onej, m. in. 6% pistoletów systemu
Steyer, 21 bagnetów, 200 ładownie
i 765 nabojów. Różne poszlaki wska-
Zują na to, że strzały do kanclerza
dai oskarżony Otton Pianetta, który
zresztą przyznaje się, że, być może,
strzelij raz do kancierza, nie miał
Jednak zamiaru trafić go ani też za”
bijąć śo, ponieważ wydany został
; niestosowania żadnego $wał-
U, w szczególności zaś niestrzelania,
Yba w nagłym wypadku. Planetta

Wierdzi, że strzały traliły kanclerza
"Tłumaczenie to jest,

zdaniem oskarżyciela, niesłuszne,
Byłoby to szczeżólnym przypadkiem,
$Śdyby obą strzały trality kanclerza
Prawie w to samo miejsce, Świa-

strząjów przebii rdzeń kancierza.|!

obrońcom porozumienia się z oskar-
zomymi mOzprawę WZAnOWiONO ©
godz. 17,56. Dała, w Kiorej odbywa

się rozprawa, piiioówana Dyia przez

Gūdziaiy woOjsa, Ktore śtaiy na
siuzgaukach < karabinami z masa-
aGzonenu bagnetami Po przerwie
przystąpiono da przesiucaańia 0-
skaizonych, UskarzonyUtton Pla"
uetia oświadczy, że wtargiąi do

urzędu kańcietskiego, ponieważ mia
tami rozkaz. Na zapytanie, od
ieu rożkaz ouzyma, Flaneita me' -
vapowlada. Ijo sirūnnictwa narodo-
wo-socjalisty: go oskarźony naie-
zai od i. 1949.Łaagitację narodowo-
socjalistyczną  zosiai wydaiony 2
wojsaa przed Z-ma laty. Pianetta
   

Rozprawa trwadalej,
Wyroki: należy się spodziewać

po'północy. :
"WIEDEN(Put.Pó'Planetcić ze-

znawał drugi oskarżony Holzweber.
Następnie jako świadkowie-zezna-
wałi minisier Fsy, podsekretarz sta-
ny: Karwinsky | minister Neustaed-
ter-Stuermer. Karwińsky i Stuermer
zeznali, że umywa, którą zawarli z
powstańcami, miała być nieważna,

jeżeli który z człońków rządu bę-
dzie zabity.

O godz. 1,15 w nocy oświadczyli
obrońcy, że z powodu przemęczenia
nie mogą brać udziału w sprawie.
Przewodniczący odroczył wobec te-
go sprawę do godz. 9-ej rano.
ZEZNANIA DO: :

ZABOJCY DOLLFUSSA.
PARYŻ (Pat). AgencjaHavasa

donosizWiednia, żedziśtanood“

zamachuna pałackaacienski wWie.
i wedle przypuszczeń,

sprawcą zabójstwa kancierzaDoll-
jussa. № czasieprzesłuchaniaPla-
netta przyznałsię,żeżabiłkancle-
rza,tłumacząc,żebyłato zemsta

Ino, A wa 1. Telefon Redakcji,
Redakcjaotwarta od М > 16 i od

Administracja czynnaw dni.powszednieod 9 do Z0-ej,
w niedziele od 12

„Dziennik Wilenski“ codziennie.

Dalszy rozwój wypadków w Austrii

Cena numeru 20 gr.

Nr 204
 

Vilno Wtorek 3! Lipca 1934+,

  

 

  
 

 

 

  

 

  

NOWE PLANY ZAMACHU?
WIEDEN. (Pat). W niedzielę wie-

czorem krążyły w Wiedniu najroz-
maitrze niepokojące pogłoski; o no-
wych planach zamachu ze strony
narodowych socjalistów. £ kół urzę-
dowych zapewniają, że pogotowie
alarmowe w Wiedniu otrzymało za-
rządzenia, aby przeszkodzić wszel-
kim ewentualneściom. Gmach kan
clernski otoczony został ze wszyst-
kich stron wojsisiem. W gmachu tym
toczyła się konierencja ministrów w
sprawie utworzenia nowego gabi-
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ZNAMIENNY KOMUNIKAT.
‚ LONDYN (Pat). „Times* ujawnia
szczegół, dotyczący ostatnich wy-
padków w Austrji W dniu zamachu
na Dolliussa niemieckie biuro inior-
macyjne rozesłało w godzinach wie-
czornych komunikat dla prasy nie-
mieckiej, zawierający gorące po-
chwały powstaucom, którzy sprawo-
wać mają sąd nad rządem Dolliussa.
Komunikat stwierdza, że rząd Doll-|
fussa został obalony i wyraza na-
dzieję, że wbrew temu co utrzymują
obce mocarstwa, związek Niemców
z Austrją dojdzie do skutku. „Ti-
mes“ įwierdzi, 4e komunikat ten był
tylko pół godziny w redakcji berliń-
skiej, następnie go wycofano i zaka-
zano publikować. Komunikat, we-
dług „limesa', był oparty na infor-
macjach, otrzymanych od inspektora

į narodowo - socjalistycznych
Habichta, który dlatego został na'
drugi dzień przez Hitlera usunięty,

REWELACJE FRANCUSKIE O LE-
GJONIE AUSTRJACKIM

HABICHTA.
PARYŻ. (Pat). „Paris Soir' pisze,

że legjon aus'rjacki Habichta był
gotów przekroczyć granicę Austrji
jeszcze w dniu 1-go marca. Marsz
ten nie doszedł do skutku dzięki

energicznej interwencji Mussolinie_
go, który w porę dowiedział się o
przygotowywanym zamachu stanu.

W. czerwcu i. b. odbyło się rze-
«emo posiedzenie, w którem wzięli
udział również 2 przywódcy au-

| strjackich narodowo - socjalistów
Braicht ; Frauenfeid. Na posiedzeniu
tem postanowiono prowadzić inten-

| sywną akcję terorystyczną w Austrji,
| abliczoną na to, aby kanclerz Doll-
ifuss wybrał pomiędzy kapitulacją a
į wojną domową Miasta Lindau i
' Passau miały być
; patrującemi hitlerowców
i ckich w materjaiy wojenne,
|  Pucz, jak twierdzi dziennik, miął
ibyć dokonany najpóźniej we wrze
,śniu, O plaiowanym zamachu stanu

ł

austrja-

  

   

 

  

ośrodkami, zao-;

„  Zama-
chowiectwierdził,żedałdokancle-
rzadwastrzały rewołwerowe.

jekich. |Wykomanie planu zostało
| przyśpieszone jedynie na skutek ra-

] 3 „ |pottów Rintelena, który donosił, że
WIEDEŃ (Pat). „Wiener Zei-|w Riccione Mussolini i Dollfuss za-

už donosi, Eaaa mierzają uczysić z niepodległości
czyki się w: śledzt , 4: ar t As
się. pod. próyE gdyż w tetie Atsteji rodzaj >zz ut europejskie

odmowy groził im sąd kapturowy., » ! dek, ślusarz Stein, dowodzi, že Pla-
Netia pokazywał, w jaki sposób!
strzelał do kanclerza. Oskarżyciel

Planetię zas prócz tego za zbrodnię
Morderstwa. Na wniosek obrony!
Przewodniczący odroczył rozprawę
la pewien czas, aby dać możność 

| NIEMCY AZAJŚCIAWAUSTRJI.

P BERLIN. (Pat). „Der Montag
1 ost" w następujące punkty ujął sy-
tuację Europy wobec ostatnich wy-
padków:
ь 1) Zbrodnią wiedeńska stoi w
ezpośrednim związku z odruchami

Narodowych socjalistów w; Austrji,
„ 2) Rząd niemiecki odseparował

Się wyraźnie od zbrodn:, co dowodzi,
= uważa wypadki ostatnie za wy-
Sznie austrjackie,
3) Pomimo niebywałych ataków
„Niemcy części prasy europejskiej

Węędzace o solidarnem stanowisku
Ji Francji i Angljii przeciwko
_.iemcom, rząd Rzeszy wyraźnie za-
deklarował również swoją solidar-
Rość w potępieriu zbrodni,
„_ 4) Przesunięcia wojsk włoskich
ogą wywołać wrażenie, że Rzym
uważa wkroczenie za wskazane

Jednakże Mussclini posiada dosta  

Prosi o zasądzenie za zdradę stanu, go.

 

4 о + „Pomimo wypierania się udziału
napań Z zi w wypadkach wiedeńskich przez naj
oaz de NA 0 ski 1). wyższe czynniki hitlerowskie Rze-
= Z: =[| = ciężko tia_'szy, fakty powyższe zdaniem ko-
mych. Prócz tego с 4 respondenta, „nieulegają wątpliwo-
sko 48 а ’! ""…'""‹‚Ё; * эоюпз Оъеіше legjony aa

Stysfi, kai 0a | Karyetja i zostały rzekomo przeniesione z Ba-

Salzburgu. > ‚
 

teczne wyczucie polityczne, by nie _ WIEDEŃ. (Pat). Około godz. 2-ej
przeoczyć wszystkich końsękwencyj w nocy został sgłoszony następują-
który:h należałoby się po tem spo-' cy komunikat urzędowy:
dziewać, Zajścia w Austrji nie są _ Prezydent związkowy Miklas
wydarzeniem ogólno . europejskiem,'zamianował dziś dotychczasowego
chodzi jedynie o to, by gosztucznie min, oświaty S chuschniżga kancle-
nie wywołać. rzem i zatwierdził listę członków

a nowego rządu przedłożoną mu przez
PODEJRZANE SAMOBÓJSTWO kanclerza Schus hnigga.

POLICJANTA, і :Lista nowych członków gabinetu

 

WIEDEŃ. (Pat). 2 gmachu poli jest następująca: kanclerz dr. Schu-'
cji na Schotteniingu rzucił się pe- schnigg, który równocześnie obejmie
wiem policjantz drugiego piętraizra ministerstwo obrony krajowej, mi-
nił się ciężko. Krążą wersje, że Sa- nmisterstwo oświaty i ministerstwo
mobójstwo to pozostaje w związku sprawiedliwości Wicekancl. Ernest
z zamachem stańu 25 lipca, ! Starhemberg, któremu powierzono
ROZRUCHYW ACHJUM.  rówriocześnie kierownictwo spraw
MONACHJOM (Pat). W obo- bezpieczeństwa publicznego. Min.

zach legjomu austrjackiego, stacjono- Berger obejmie min. spraw zagra-
wanego w okolicy Motiachjum, na nicznych, Min, Fey obejmie oprócz
wieść o mieudariu się zamachu w dotychczasowej funkcji, funkcję ge-
Austrji doszło do rozruchów: > - — | neralnego komisarza do spraw we-

Pra

 

QGŁOSZENIA:

warji do Turyngji, Twierdzenie, że
rząd niemiecki mie brał udziału w
wypadkach austrjackich, wywołało
przedewszystikiem _— silną reakcję
wśród członków legjonów austrja-
ckich. Koresptndent „Paris Soir“
pisze, że w Berlinie rozrzucano
ulotki, głoszące że narodowi socja-
liści w Austrji zostali zdradzeni,

NIEMCY MIĘSZAJĄ SIĘ W SPRA-
WY WEWNĘTRZNE AUSTRJI.
WIEDEŃ. (Pat), Komisarz rządo-,

wy do spraw propagandy pułk. A-
dam ogłosił (komunikat, w którym
twierdzi, że koła narodowo - socjali-
styczne w: Niemczech przypisują
zamianowaniu wicekanclerza Pape-
na na posła w Wiedniu przesadne
znaczenie iże niedoceniają kryty-
cyzmu opinji publicznej w Europie
i całym świecie, Prasa niemiecka
jest zdaje się zdania, że Austrja po-
winna na wiadcmość © zamianowa-
niu Papena zmienić radykalnie swój |
kurs polityczny. Twierdząc, że w
ciągu ostatniego półtora roku Niem-
cy i potężne organizacje niemieckie
mięszały się w sprawy  austrjackie,
posłużując się często środkami nie-
dopuszczalnemi w stosunikach mię-
dzynarodowych autor komunikatu
uważa, że teorctyczne oświadczenia
nie są dla Austrji wystarczające. W.
.ciągu ostatniego roku Niemcy kilka-
krotnie obiecywali nie mięszać się
w sprawy wewaętrzne Austrji, Przy-
rzeczenia tego nie dotrzymały, Żą-

"danie, stawiane przez prasę nie-
„miecką z niezwykłą gwałtownością,
co do nowej orjentacji polityki Au-
strji, oznacza ponowną próbę mię

|szanie się w wewnętrzne sprawy

| Austrji.

: WOJSKOWE POSUNIĘCIA
WŁOCH.

BERLIN (Pa:). Prasa niemiecka

somdwia wiadomności o koncentracji

"wojsk włoskica nad granicą au-

i strjacką.
„Vėlkischer Beobachter“ zapew-

nia, iż wojskowe przesunięcia włos-

kie nie możą być skierowane prze-
ciwko Niemcom i mają najwidoczniej

na celu zabezpieczenie interesów

| włoskich w Austrji. Niemcy przyglą-
! dają się temu wraz z innemi pań-

stwamj z całym: spokojem, tembar-

dziej, że ograniczali się oni wobec

| Austrji zawsze i wyłącznie do roli

obserwatora.
„Der Tag“ pisze, že zachodzi tu

bezsprzecznie mieszanie się do sto-

sunkėw austrjackic.h Coby się sta-
ło, zapytuje dziennik, gdybysšmy sto-

sowali podobne środki i przykładali
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Wiedniowi pistolet do piersi, 4

PARYŻ (Patj. Agencja „Havasa'
donosi z Rzyrau, że 4 dywizje na
granicy austrjackiej zajmują przełę-
cze górskie.

| NA GRANICY JUGOSŁAWJI.
| WIEDEN (Pat). „Telegraph“ do-
"nosi z Mariboru (Jugosławja), że na-
pływ terorystów narodowo-socjali-
stycznych ze Styrji jest ogromny,

, Władze jugosłowiańskie  rozbrajają
, wszystkich i umieszczają w obozach
, koncentracyjnych, Liczbę zbiegów
obliczają na przeszło 1000 ludzi.

 

NOWY RZĄD AUSTRJACKI
KANCLERZEM ZOSTAŁ SCHUSCHNIGG

wnętrznych. Ministrem finansów z0-
stał Burech. Ministrem handlu
Stock'nger. Mimistrem opieki spo-
łecznej Neusschiten Sturmen. Mini-
sterstwo roinictwa nie zostało je-
szcze obsadzone.

Kanclerz mianował zastępcą
swoim do spraw obrony krajowej do-

| tychczasowego :ekretarza stanu gen,
Wilhelma Zehnera. Zastępcą w mi-
nisterstwie oświaty szefa sekcji
Pertnera, Zastępcą w min. spra-
wiedliwości dotychczasowego sekre-
tarza stanu Karwiūskiego. Wice-
kanclerzowi przydzielony będzie do
spraw bezpieczeństwa publicznego
specjalny sekretarz stanu, którego
nominacja wkrótce nastąpi, Sekre-
tarz stanu, do spraw socjalno - poli-
tycznych przy ministrze opieki spo-
łecznej zostanie powołany z kół
przedstawicieli robotniczych. Prz

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., -z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zl.

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Mr. 89197.

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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'P. Raczynski—wice-minist. rolnictwa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu Rady ministrów postanowiono przed*
stawić P. Prezydentowi do podpisu nominację p. Rogera Raczyńskiego
nawice ministra rolnictwa.

r ° = ”P. Starzyński prezydentem stolicy.
(7 eletonem oa własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Uchwalono na posiedzeniu Rady ministrów mianować
Pp. Stefana Starzyńskiego komisarycznym prezydentem m. Warszawy |
do czasu wyborów przyszłej Rady miejskiej.

 

r ® *

Zgon 5. р. Кз. A. Szwejnica.
Ieletonem od wlasnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj po południu zmarł ks. Antoni Szwejnic, re-
ktor kościoła akademickiego.

— ro

 

° ° r ° ®

Pertraktacje japonsko - sowieckie.
TOKIO (Pat.) Ambasador sowiec- |tejsze koła polityczne twierdzą, że

ki w Tokio Jureniew przedložyl ja-|jekkolwiek Sowiety odrzucają рго-
pońskiemu ministrowi spraw zagra- |pozycję japońską, jednakże poczy-
nicznych Hirocie odpowiedź sowiec- |nią one prawdopodobnie nowe u-
kiego rządu na propozycję japoń |stępstwa Japonji, a to eelem nie-
ską ż dnia 23 b. m.' w sprawie ku:|przerywania pertraktacyj.
pna kolei wschodnio-chińskiej. Tu-

Następstwa unieruchomienia wielkiej
elektrowni.

LONDYN. (Pat). Wczoraj po po- cie 13 hrabstw na przestrzeni 12 tys.
łudniu jedna z największych elek- mil kwadratowych. Na olbrzymiej tej
trowni w Anglji w Bettersea, poło- przestrzeni zamieszkałej przez bli-
żona ma południu Londynu, wskutek sko 14 mil. ludzi, zamarło częściowo
uszkodzenia w transformatorze z0-, życie, gdyż zarówno ruch pociągów
stała na kilka godzin całkowicie u-; jak i tramwajów, sygnalizacja elek-
nieruchomiona. Elektrownia ta za-| tryczna i normalne życie domowe
opatriije w prąd całą południowo-| uległo przerwaniu,
wschodnią częś: Anglji, a mianowi-

DRT MAKS ROCKA IISTRYST RAIVRPIIA NTPETN

Nie będzie pożyczki. | Minister Seljamaa
kołach rządowych podobno opuścił Meskwę.

stanowczo zaprzeczają pogloskom 0| MOSKWA (Pat.) Minister Seljemaa
projekcie rozpisania nowej pożyczki|ogjechał dziś wieczorem przez Le-
wewn. Twierdzą, że aby rozpisać |njngrzd do kraju, odprowadzony na
pożyczkę, trzeba mieć wyraźny jej|dworzec przez przedstawicieli po-
cel, tego zaś obecnie nie widać. Je- |selstwa esteńskiego orsz wyższych
żeli chodzi o kredyty, związane z |urzędników komisaijaiu spraw ża-
klęską powodzi, to pomoc ze strony |granicznych z komisarzem Litwino-
państwa. w dziedzinie rozbudowy jwem?na czele.
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dla powodzian nie przekroczy nara-
zie sumy kilkunastu miljonów zł i
zmieści się w ramach obecnego bu-
dżetu Pozatem państwo ma dostar-
czyć powodzi«nom materjałów na
odbudowę oraz płodów rolnych,
resztę zaś pokryje szeroko zakrojo-
ma akcja zbiórkowa wśród społe-

| czeństwa.

Tragiczny wypadek
na Bugu.

W miejscowości Rykienko nad
Bugiem zdarzył się tragiczny wypa-
dek, w którym znalazła śmierć cór-
ka b. miaistra cšwiaty p. Czerwiń-
skiego oraz syn naczelnika wydziału
w tem ministerjum, p. Suchenka.

Młodzi ludzie wybrali się na
przejażdżkę małym jachtem žeglo-
wym po Bugu. Gdy już byli po
środku rzeki, nagły powiew wiatru
wywrócił łódź. Wobec braku świad-
ków, trudno jest ustalić szczegóły
Córka ministra i syn naczelnika
utonęli. Zwłok rie odnaleziono.
еееенн ее m rim NN

wódnictwo  utworzonego: komitetu
ministrów dla nadzwyczajnych za-
rządzeń policyjnych obejmie wice-
kanclerz Stahrhemberg, zastępować
$o na tym miejscu będzie min. Fey.
W. okresie przejściowym powierzo-
no min. Bergerowi kierownictwo w
ministerstwie sprawiedliwości. Se-
kretarzowi stanu Karwińskiemu da-
no kierowanie sprawami publiczne-
mi. Dotychczasowy sekretarz stanu
Tauschitz załazyma przez pewien

, okres przejściowy agendy sekreta-
rza stanu spraw zagranicznych.

!
| 

Wiadomości
°

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Wczoraj o godz. 19,10 pOWró-
„city do Gdyni nasze okręty wo-
jenne „Burza* i „Wicher* pod do-
wództwem kontradmirała Unruga.

ZAGRANICZNE.
** Litewski minister spraw

zagranicznych Lozoraits przybywa
1 sierpnia do Moskwy z wizytą do
rządu sowieckiego.

** W Londynie rozpoczęłysię rez-
mewy anglelsko-włoskie w spra-
wach morskich. Rozmowy te mają
obecnie charekter wstępny wobee
spodziewanego przybycia pełnej już
delegacji włoskiej do Londynu je-
sienią r. b.

** Konsul generałny R. P. w
| Chicago Zbyszewski opuścił pla-
cówkę, którą kierował w ciągu kil-
ku lat.

** W miejscowości Jansee pod
Berlinem wydarzyła się tragiczna
katastrofa samochodowa. Samo-
chód prywatny najechał na drzówo,
'4 osoby odniosły ciężkie obrażenia,
jedoa z nich podczas przewożenia
„do szpitala zmerła. Samochód uległ
całkowitemu rozbiciu. е

|  ** Strajk robotników portowych
w San Francisco zakończy się osta-
tecznie jutro o godz. 8 rano. Robot-
nicy we wszystkich portach wzdłuż
całego wybrzeża w liczbie 12.000 po-
wrócą do pracy Nie będą oni po-
ciągnięci do żadnej odpowiedzialno-
ści z powodu należenia do syńdyka-
tów robotniczych jak i z powodu

 
| działalności strajkowej.



  

Przed 20 laty.
NV. roku bieżącym przypada dwu-

dziestą rocznica wybuchu wojny

światowej. Koaiec lipca i pierwsz:

dni sierpnia — to najbardziej dra-

matyczne chwie w życiu Europy

z zapartym odcechem wyczekującej

decyzyj, zapadających w jej stoli-

cach.
Wreszcie działa zagrzmiały, E-

ropa, więcej — świat cały w tych

dniach „wypadł z zawiasów”. Wy

padki, najtragiczniejsze może w Žy-

ciu ludzkości, potoczyły się później

z pioronującą szybkością. Naród
polski zawdzięcza im wyjście z nie
woli, dlatego imo wszystko były

dla nas błogosławieństwem.

Ale ludzkośś kosztowały wiele

ofiar. Na polach walk legło zgóri

dziesięć miljonów mężczyzn w siie

wieku, drugie tyle ucierpiało od ran

i potraciło zdolność do pracy. Niej

słychana ilość dorobku ludzkiego

poszła w gruzy, lub z dymem na
marne. Donioślejszy jeszcze od ofiar
ludzkich i materjalnych był głęboki

przełom psychiczny i moralny, jaxi

nastąpił po! wielkiej wojnie. Skutki

wstrząsu odbiły się na wszystkica

ważniejszych dziedzinach życia ludz.
kiego i po dziś dzień trapią nas т

postaci różnych kryzysów moral

nych, politycznych, gospodarczych

it. p.
Jest niewątpliwe, że gdyby włać-

cy Europy, dzierżący jej losy w rę
kach, byli przewidzieli możliwość

tych następstw, które dziś ogląda-
my, byliby p.zed 20 laty uczynił
wszys.ko, aby zapobiec katastrofie
Dotyczy to przedewszystkiem tych,
którzy rozpętali zawieruchę, sam.

bowiem w pierwszym rzędzie doznai

kary.

Kilkanaście łat powojennych d1-

ły wiele materjału dowodowego.

stwierdzającego z niezbitą pewno-

ścią, kio parł za wszelką cenę do

wojny. Rewolucje i przewroty wy-
rzuciły ze skrytek dyplomatycznych

dość dokumentów tajnych i jawnycn,

dających pełny obraz owych fatal
nych dni lipcowych. Warto przy

pomnieć niektóre daty.

23 czerwca 1914 zamordowany
został wraz z małżonką przez spi

skowca serbskiego Principa następ
ca tronu austrjackiego arcyksiąże

Franciszek Feraynand. Od tej chwili
rozpoczyna się wielce zawiklana 4:2

dyplomatyczna między stolicami eu-

ropejskiemi Wiedeń pod wpływem

Berlina wywiera wielki nacisk na
Serbję. Serbją pod wpływem Rosji,
będącej znowu pod sugestjami Pary-

ża i Londynu robi bardze dalek»

idące kroki, aby uniknąć walk“ 7

Austrją. Zgadza się Białogród na

zmiany w admisistracji wewnętrzne

na rozwiązanie organizacyj patrjo

tycznych, na zawieszenie wielu pism|

w: duchu antiaustrjackim, na zmianę

programów szkolnych i usunięcie z

nich wszystkiego, co mogłoby dra-
żnić Austro - Węgry, na uwięzienie
dwóch domniemanych organizatorów

zamachu sarajewskiego. Odmówiła
tylko jednego: mianowicie dopit-

szczenia do śledztwa specjalnych

urzędników austro-węgerskich, przy

słanycn z Wiednia, Inaczej być nie
mogło. Godność niezawisłego pań-
stwa nie mogłaby znieść takiego
upokorzenia. `

Pod wpływem Berlina, a raczej aa
rozkaz Berlina Austrja nie przyjęła
odpowiedzi serbskiej i dnią 28' lipca
sędziwy Franciszek Józei podpisał
wypowiedzenie wojny Serbji. Histc-
ryczny dokument, który następnie

wywoiał tak nieoczekiwane skutki,
miał następujące brzmienie:

„Ponieważ serbski rząd królewski nie

dał zadowolającej odpowiedzi na notę, któ-

rą mu doręczył 23 lipca poseł austrjacko-

węgierski w Belgradzie, — c. i k. Rząd wi-

dzisięzmuszonym postarać się sam o strze-
żenie swych praw i interesów i w tym celu

zpeluje do siły breni.
: Austro - Węgry uważają się od tej

chwili za będące w stanie wojny z Serbją:

(podpis) Berchtold
minister spr. zagranicznych**

W. tych dniach pełnych grozy i
katastrofalnych zapowiedzi cesarz
Wilhelm II „wypoczywa” na jachc.e
na morzu Północnem. Odwraca uwa-

śę świata od swej osoby, chociaż —
co się później staje widocznem — na

oryginale przysłanego przez Wiedeń

dla wiadomości Berlina ultimatum

do Serbji dopisał własny upokarza-
jący punkt o ewakuacji Sandżaku
przez Serbję i, co więcej, dodał: „Po

to,aby wywołać większy hałas'
Wywołał — piekło najstraszniejsz<i

wojny.
Rosja, Francja, Anglja, Włochy

nie chciały wojny. Rosja, nieprzygo-

 

Zasiużeni.
Prof. Rybarski pisze w

Warszawskiej':
Żasiuga jest niewątpliwie czemśwznio-

słem: narod powinien czcić tych, którzy po-

mieśli zasiugi dla jego bytu i rozwoju. sie

z chwilą, gdy chce się zrobić Zzasiužonych

instytucję narodową, gdy się tych zasiuzo-

nych wj.suje w katalog, tworzy ich odręb-

ną organizację, caiż spoieczeństwo dzieli na

tych, którzy ponieśii zasiugi i na tych, kló-

rzy mie sąZasiužėlLi, wchodzi się na grunt

bardzo śliski. у

Mowa tu oczywiście o sławnym

pomysie „elity' zapisanej i skatalo-

gowanej. Kwes!ja ta bynajmniej je-

szcze nie zostaia zlikwidowana i

dlatego trzeba o tem pisać. W dal-

szym ciągu chce się z tych, którym

przyznaje się w ten czy inny sposób

zastugę, utworzyć grupę uprzewile-

jowamą. Chce się rović rzecz nie-

przemyślaną, nieracjonalną.

W dobie niewoli nauczyliśmy się

cenić zasługi, unikające rozgiosu.

Niema powodu aby teraz otaczać

zasiugi hałasem reklamy.
Jesi źle, gdy ktoś, kto

w przeszłości poiożył prawdziwe czy rze:

kome zasiugi, kts miai młodość gorną i

chmurną, chce zrobić z tego patris bene mo-

rentium, całe życie chce je dyskontować i

czerpac z tego tytułu korzyścimaterjalnej

nawet natury. Rzeczywiste „zasiuśi trzeba

nagrodzić, ale przydaioby się więcej dy-

skrecji 1 skromnoś.i w eksploatowaniu tych

zasług. Najwyższa zasługa nie domaga się

nagrody. Wystarcza jej poczucie spełnione”

go obowiązku. й

A co najważniejsza, niema często istot-

nego związku między rodzajem zasfuś, daw-

niej poniesionych, a iunkcjami politycznemi

{ społecznemi, w których sprawowaniu

chcą czasem uzyskać specjalne przywileje

owi zasłużeni Ostatecznem kryterjum zaj

mowania jakiegoś stanowiska w państwie

musi być fachowa kwalifikacja.Nie można

np. urzędów w panstwie traktować jako na-

rzędzie wynagrodzenia zasług, „bo na tem

źle wyjdą zarówno urząd, jak i społeczeń-

stwo. A już polityka wymaga specjalnych

kwalifikacyj, specjalnego przygotowania.

Kryterjum zasług, bardzo nawet pięknych

przy których oddawaniu wchodziły w grę

zalety, nie mające wiele wspólnego zpoli-

tycznem wykształceniem, nie może się stać

rodstawą doboru politycznego. з

Pomysły podobne należy zanie-

chać. Idea „elity“ zasłużonych za-

służyła już sobie na wieczny spoczy-

nek. i

„Gaz

„Wychowanie państwowe

Tegoroczne pokolenie maturzy-

stów iaiało już czas wzrosnąć, wy-

chować się ; zdać swe „egzaminy doj

rzałości” w wc!lnej Polsce. Nie po-

z prasy.

DZIENNIK

mysłowej. Ich pojęcia , sprawach
publicznych dają obraz pojęć ich wy-

chowawców. 10 operujących me-
todami „wychowania państwowego”

Trzeba zajrzeć — pisze „Mysl Narodo-
wa w dusze przedstawicieli pokolenia naj-

młodszego, aby zdać sobie sprawę ze spu

stoszenia, jakie zrządza w nich ta doktryna,

zaczerpnięta od nauczycieli, poprawiona w

pisemkach młodzieży, które nie są jej pi-

semkami, uproszczona na zebraniach dysku-
syjnych fikcyjnego samorządu szkolnego,

zorutalizowana w ideologji „Legjonu Mio-

dych”. Dopiero zajrzawszy, do „swiata myś-

li” tej młodzieży, uprzytomnić sobie mo-

żemy całą bezwzględną szkodliwość „ide-

ologji państwowej”, wrażanej w te nieskrzy

wione psychicznie młode dusze. Kreślimy te

słowa z pełnem poczuciem odpowiedzial

ności. Szkodliwa stanowczo jest metoda wy-

chowawcza, która na świat wyprowadza a-

biturjentów z poglądem, że państwo to rzecz

dobra, ale naród, ojczyzna — to „głupstwo =

Skutki dziatenia doktryny wyja-

wiają się dopiero teraz. Nie trudno

w gruncie rzeczy zrozumieć, diacze-

go tak fatalne okazuje się jej oddzia-

ływanie. To, co jest lekarstwemdla
dlachorego, może być zabójcze

zdrowego:

Ideologja „państwowa” i doktryna

„państwowego wychowania' były wynalaz-

kiem pokolenia psychicznie chorego, które

czuło w duszy swojej brak pierwiastków

„państwowych”. Zapytajcie którego z przed.

stawicieli tego pokolenia, a odpowie wam.

że potrzebna jest ta przesada, bośmy zbyt

długo myśleli tylko narodowo, a nie pań-

stwowo; że teraz, dla przywrócenia równo-

wagi, trzeba akcentować tylko państwo...

Rozumowanie takie samo, jak to, pręt jest

zgięty, trzeba go zgiąć w przeciwnym kie-

runku, będzie prosty. Tylko, że pręt prosty

poddany tej operacji, wykrzywi się gwal-

iownie. Dla dusz przedstawicieli starszego

vokolenia, zgiętych w niew>li, ideologia pań

stwowa mogła byc rodzajem jakiejś auto ›

terapji; ale zgiąć : wypaczyć musibezlitoś-

wienną, przyjmują naiwnie, bez oporu.

Doktryna była obliczona na opór:wywołała

nieprzewidziane skutki, gdy (w kołach nło-

dych piłsudczyków) spotkała się z oporem

psychicznym — papugi. Natychmiast zo-

stała przez nich ulepszona i uproszczona.

Starsi, którzy ją wynaleźli, nie chcieli właś-

ciwie powiedzieć, że ojczyzna to rzecz nie:

ładna: ale papugi tak właśnie, trochę proś-

ciej, — pochwyciły to i powtarzają... Olśnie-

wające niespodzianki, jakie sprawia zet-

knięcie się nagłe ze światkiem „myśli” naj-

młodszych wychowanków tego obozu, nie są

więc właściwie niespodziankami, ale ileż zła

zostaje do odrobienia! Napompowane bzdu-

rą młode głowy odrzucą z czasem głupstwo,

dochodząc kiedyś do większej samodziel

ności umysłowej; ale co powiedzieć o sy-

stemie, który dusze te, proste i zdrowe, u

samego początku ich samodzielności przez

pomyłkę deprawuje. ciadają naturalnie samodzielności u-

Dotychczasowe obliczenie strat,

wyrządzonych grzez powódź, nie da-

-je jeszcze naiezytego obrazu klęski.

Ustalenie wysokosci strat materjal-

mych nie jest jeszcze moziiwe, gdyż

cały szereg terenów nie wytonio się

jeszcze z pod wody, aibo jesii nawel

wody z nich opadiy, to są jeszcze

niedostępne dia luaności.

Stery rolnicze oceniają jednak,

że majbardziej ucierpiaiy w woje-

wództwie Krakowskiem powiaty:

bocheński, brzeski, tarnowski, dąb-

rowski i mielecki, Największe straty

wśród tych powiatów są w powia-

tach dąbrowiskim ; mieleckim, bo-

wiem tam był r.ajwiększy zasięg za-

iewu, gdyż powiaty te są nizinne,

MW innych powiatach obszary Za-

iane były mniejsze, ale za to fala

powodziowa była większa tak, iż

większość gruntów jest całkowicie

zmyta, lub też pokryta 30—50 cen-

tymetrową warstwą piasku lub żwi-

ru. Doprowadzenie więc tych grun-

tów do stanu użytkowego będzie wy

magało olbrzymiego nakładu pracy i

środków materjalnych. Są to straty

bardzo ciężkie, ecz trudno jest je już

obecnie obliczyć.
Natomiast „traty w inwentarzu

żywym są mniejsze, niż można się

było spodziewac. skutkiem tego, że

chłop polski z całem poświęceniem

się i marażeniem własnego życia

bronił dobytku. Koni utonęło stosun-

towana jeszcze do walki, w porozu*

mieniu z Paryżem i Londynem dora-

dzała Serbji jaiknajdalsze ustępstwa.

We Francji : Anglji łudzono się na-

dzieją zlokalizowania zatatgu serb-

sko-austrjackiego, a nawet przeka-

zania go konferencji wielkich mo:

carstw w Hadze. Jeszcze 28 lipca

naradzal się w tej materji ambasado

niemiecki w Londynie, Lichnowsky,

z Greyem i ambasadorami Rosji,

Francji, Włoch W: dniu następnym,

29 lipca, poseł włoski w Berlinie su-

gerował rządowi: niemieckiemu, aky

porozumiał się z Londynem co do

wspólsej formuły, mogącej zażegna*

wojnę europejską.
W dniu 31 lipca trwają w dalszyu

ciągu rozmowy pomiędzy Wiedniem

a Petersburgiem. Witrąca się do nicn

Berlin pod pretekstem, że ma wia

domosci o tajnej mobilizacji w Rosji

Wysyła ultimatum do Paryża i Lon-

dynu, grożąc stanem wojny. Wów-
czas rząd rosyjski ogłasza urzę:

downie mobilizację, zapowiadają:

jednocześnie, iż armja rosyjska nie

przekroczy granicy, dopóki będą
trwały układy z rządem  austro-wę- gierskim.

a
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Obliczanie strat po powodzi.
kowo mało, a bydła kilkaset sztuk.

nie dusze zdrowe i proste, umysły, które |

| 1'ednostronność jej i przesadę, rzekomo zba-

Ża to wśród świń są bardzo duże |,

WILEŃSKI

zaisa oi
Ji 9 sierpnia ciągnienie 3 Klasy

Główne wygrane:

zł. 300.000, 100.000,
2 po50,000 zł.i wiele in.

1, LOSU dla posiadacza losu 10
EMEA klasy poprzedniej. | zł.

30zł.
Kolektura SSPeas,

„LICHTLOS“
„DROGA DO SZCZĘŚCIA"

Wielka 44 | Mickiewicza 10.
Oddział: Gdynia, św. Jańska 10.

 

Świat jest obecnie w fazie w któ-
rej instytucje nne mogą nadążyć za
wynalazkami, Na przestrzeni ostat-

niego wieku uczeni polkonaii nowe

sity przyrody; przeobrażenia tech-
niczne pociągnęły za sobą zmiany

socjalne, które stworzyły koniecz-
ność zmian politycznych. fo też je-
steśmy w: okresie poszukiwania me-

roli bardziej skomplikowanej.  Ry-

"sem istotnym, wyróżniającym dzisiaj
państwo jest moc jego funkcyj eko-
,nomicznych, W czasach, obecny roz-
'wój gospodarczy poprzedzających,

| życie ekonomiczne niemal całkowi-

„wój spółek akcyjnych jest cechą
znamienną dla współczesnego stad-

/staniem ich mali ludzie mogli wziąć
udział w wielkich interesach, Emisja,
kupno i wymiara papierów w krót-
kim czasie dawały zwłaszcza w Sta-
nach Zjednoczonych i Niemczech
więcej zysku, niż fabryki, kopalnie i
t p. lnteresy stały się operacjami

nego związku z irudną i ciężką czyn-
nością ludzką. Majątek, który czło-
wiek mógł zdobyć w ciągu swego
życia pracą jako przemysłowiec,
handlowiec, luż rolnik, był ograni-
czony jego zdolnością do pracy, ale
fontuną, którą można było zdobyć
jednem pociągnięciem pióra przez

zgrupowanie interesów, wymianę
alkcji, stała się nieograniczoną.

Potęga w świecie ekonomicznym
przeszła w ręce nowej klasy, której
intencje może nie były gorsze od in-
nych, ale która musiała uczynić wię-
cej złego, bo miała mniej styczności
'z rzeczywistością.

Po wojnie świat gospodarczy, 
straty, oraz wśród drobiu, tak np.

W miejscowościach, przez które

przeszło fala powodziowa, brak jest

przedewszystkiem wszelkiej paszy

dla bydła, to też powodzianom za-

graża teraz druga kięska — koniecz-

ność wysprzedawania inwentarza ży:

wego, któreżo nie mają czemkarmić.

Rozpoczęło się to wysprzedawanie

w gwałtowny sposób po cenach nad-

zwyczaj niskich. To też przede-

wszystkiem trzeba powodzianom

oprócz żywność. dla nich dostarczyć

paszy dla inwentarza. Strat wbu-

dynkach, które są bardzo duże, je-

szcze dziś określić nie można.

Strat, jakie poniosło rolnictwo w

innych powiatach, jeszcze nie można

obliczyć, gdyż woda nie opuściła

jeszcze dostatecznie zalanych tere-

nów

—

'$.p. Stanisław Osada.
W niedzielę zmarł w Aleksan-

drowie ś. p. Stanisław Osada, pre-

zes syndykatu dziennikarzy polskich

w Ameryce, redaktor „Sokoła*, wy-

bitny i zasłużony działacz społeczny

na emigracji.

;, Pogrzeb odbędzie się dziś rano

w Aleksandrowie.

S Eda EO Sii Si,i

WI dniach 31 lipca i 1 sierpnia

widoczne jest zaniepokcjenie w

Wiedniu pod wpływem niemal po-

wszechnej mobilizacji w Europie.

Rząd austro . węgierski gotów jest

pójść na rozjemstwo w sprawie swe

go uliimatum do Serbji, chociaż już

wypowiedziano jej wojnę. Ale tu

znowu wkroczy: Berlin. 1 sierpni:

1914 r. rząd Rzeszy Niemieckiej »

godz. 7-ej wiecz. wypowiedział woj-

nę Rosji, 2 sierpnia wojska niemie

ckie wtargnęły na obszar neutraine-

go Luksemburgu, 3 sierpnia Niemcy

wypowiedziały wojnę Francji, 4 sier-

pnia armja memiecka runęła n*

Belgję, tegoż dnia Anglja wypowie-

działa wojnę Niejmcom

Burza rozpętała się odrazu w

wielkiej skali, aby niebawem ogar

nąć cały świat.

Odpowiedzialność Niemiec

iwybuch wojny stwierdzoną została

w alkcie pokoju wersalskiego. Pó-

źniejsze dowody w postaci tajnych

dokumentów, listów, zapisków, pa-

miętników mężów stanu potwierdzi-

ły sąd konferencji pokojowej, Histo

rją nie zmaże z nich tej odpowie

za 
kury wyginęły prawie doszczętnie. |

zwłaszcza w Ameryce i w Niem-
czech stał się czarodziejskim i mgli-
stym, w którym też panowali cza-
rownicy. Powstała potrzeba inter-

| wencji państwa i przeszliśmy do no-
wego okresu—:tadjum ucieczki pod
opiekę państwa. Stała się ta opieka
potrzebą mas i nastąpiła przy zejściu
z głównej sceny kapitalistów.

Niegdyś społeczeństwo, wytwór
organiczny i żywy, składało się z nie
zliczonych komórek mocnych; igły
rzemieśiników, małe warsztaty wy-
twarzały produkty, które wymienia-
no nawzajem. Komórki żywiły się
wzajemnie i tworzyły tkanki zróż-
niczkowane tego społeczeństwa. Ze
związku komórek tworzył się naród,
wielkie ciało żyjące, którego móz-
giem było państwo, ale mózg ten nie
regulował tunkuyj chemicznych, we-
wnętrznych komórek ciała, Państwo
ignorowało  chemję wewnętrzną

-kiem elementów społecznych, mię-

dzy tem społeczeństwem a naroda-

mi obcymi, Wi końcu tego procesu

wiele komórek społecznych rozpadło
się, zadusiło się, zaszła wówczas po-

irzeba, by mo; i system nerwowy

wykonywały ica funkcje,
Jeżeli się cciniemy do roku 1834

i porównamy go z 1934, to zobaczy-

my, że maszyna rządowa stała się

nieskończenie bardziej skompliko-
waną obecnie i, że w trudnych dzi-

siejszych czasach została obciążona
pracą, która pierwej byla wykony-
wana przez organizmy niezależne.

Czy ta maszyna przestarzałej kon

strukcji może spełnić nowe zadanie?

Przyjrzyjmy :'ę bliżej deformacji
państwa, którs nastąpiła. Każda
akcja zbiorowa wymaga szefa. Ale
kierownik, który nie podlega żadnym
regułom, byłby niebezpieczeństwem

dla spokoju i szczęścia jednostki,
Stąd konflikt stary jak społeczeń-
stwo ludzkie między dwiema potrze
bami, które wydają się być sprzecz-
nemi: autorytetem i wolnością. Za-
leżnie od okoliczności narody waha-
ją się od jednego do drugiego. Gdy
jest trudne zadanie do wykonania,
nacisk się kładzie na pierwszy, śdy

"jest dzieło dokunane, wolność woła
o swe prawa. Naprz. teodalizm, re-
akcja autorytatywna, zrodził się z

uznawany, bo w swoim czasie sta-
wał się zbawie:iiem narodów. Prawa
są dla istot żywych, rozwijają się,
rosną i umierają jak one, W, świecie
politycznym taksamo jak w świecie
ekonomicznym organizm zdrowy mu
si reagować spontanicznie. Powstają dzialności,

 

siejszego tarcia? Wynalazki tech-

 

tod i praw, któreby pozwoliłydo- |

stosować państwo współczesne do

i cie było w rękach prywatnych. Roz.|

| jum rozwoju gospodarczego. Z pow=

abstrakcyjnemi, które nie miały żad-| ną

przedsiębiorstw i było tylko łącznie,

poprzedzającego anarchji, I długo był |
| kich krajach: w St. Zjedn. i we Wło-

"dzi o to, by dać ludziom kompetent-

'rabydziałała nie osobno, ale w zwią

więc tarcia. * į

Jakież są główne przyczyny dzi-

PALI SIĘ,
„Gazeta Polska', najbardziej mia-

urodzajna w wyrażaniu stanowiska
rządu polskiego zabiera głos po wi-
zycie ministra spraw zagranicznych
w Tallinie ii w Rydze.

Artykuł orgenu, uchodząceżo za

półurzędowy, wiąże wyniki tej wizy:|
ty ze sprawą „paktu wschodniego”,
proponowanego przez Francję i bę-
dącego dziś jedną z najaktualniej-
szych kwestyj międzynarodowych.

„Gazeta Polska” w artykule p. t.

 

Zacholanie się ustrojów państoowych.
niczne nietylko przeobraziły ustrój
ekonomiczny, ale równiez zmieniły

naturę si policyjnych wewnątrz kra.

ju. Niektorzy żywią nadzizję, że lot-

nictwo pozwoli nawet panować nad

masami. Uodaji:y jeszcze, że sposo

by przenikania myśli (kino, radjo)

' pozwalają kierownikowi partji zwra-

'cać się ao narodu poza parlamen-
tem również łatwo jak w siarożyt-

nych republikach. le zmiany wywo-

! łaty naturalne «wstrząsy. państwa,

| demagogja stworzyia plutokrację, a

zamęt, który się wkradł do władzy,

|znióst ostatnie pierwiastki dyteren-
cjacji życia i kontroli, W ten sposób

w chwili rozkiadu społeczenstwa,

kiedy rząd jest powołany do przyję-
cia trudnych funikcyj, ten rząd staje

się również bez autorytetu, bez gięt-

|kiej reakcji,” tez ciągłości swego
przeznaczęnia. - Coprawda zwycię-

stwo aljantów w 1918 r. podniosio
prestiże parlamentaryzmu lberalne-
go i żadne z nowych państw nie myś-
iaio się obyć bez dwóch izb, Nawet
Airyka i Azja zdawały się być zara-

żonemi ideą liberalno . parlameniar-

Ale niemoc aljańtów w -przywró-
ceniu równowagi europejskiej od
1920 do 1930 roku zrujnowaia ten
prestiż.  Filozotowie polityczni po-
częli szukać przyczyn do potępienia
tego, co było przedmiotem uwiel-
bienia. ldee są „araźliwe. Można po-
wiedzieć, że najważniejszym wypad
kiem w historji Anglji XLIX w. było
wzięcie bastytj, a w historji Nie-
miec po wojnie był pochód na Rzym,

Lecz idee, zmieniając miejsce,

mocno się różni od swego wzoru wło
skiego.

Łastanówmy się jednak, czy zmia
ny praw mogą wywrzeć wpływ głę-
boki na życie krajw i czy nie tkwi
zło w duszach obywateli bardziej,
niż w prawach państwa? Prawda, że
wiara w pewnych momentach two-
rzy tyle, czegc prawo nie uczyni,
Prawda, że w naszych bolączkach
osłabienie zasad moralnych ma taki
sam wpływ, jak i starość naszych in-
stytucji. Prawda, jak to pisze wielu
młodych z czasów dzisiejszych, że
„rewolucja niezbędna”, to pizedew-

szystkiem rewolucja duchowa. M.
Paule Valery w przedmowie do Mon
teskjusza daje przykłady, jak w o-
kresach pomyślności człowiek zapo-
mina o cnotach które pomogły mu
do zdobycia powodzenia i jak w
dniach upadku zaczyna nanowo sza-
nowac jakości, bez których społe-
czeństwo nie może istnieć, Ale tylko
reforma insty'ucyj może zapewnić
trwałość zmian, które zachodzą pod

* wpływem przewrotów uczuciowych.
Byłoby  niebezpiecznem budować
przyszłość narodów wyłącznie na

(podstawie jego entuzjazmu,  Co-
| prawda wysokie napięcie uczuć pod-
| nosi naród na poziom wyższy, ale je-
żeli przeszkody są nie do pokonania,
to upadek może być straszny.

Reżym, ktcry poczynił wielkie
obietnice, a uzyskuje tylko skromne
rezultaty, prowadzi do obniżenia
wzbudzonych einocji i wówczas rzu-
'ca się w awaniury zewnętrzne, by

zapomnieć o upadku wewnętrznym.
Rodzi się więc pytanie, w jakim

kierunku mogą iść reformy? Wiado-
mo, że kierownictwo gospodarcze w
ręku rządu zawodzi, Cóż więc pozo-

 
reform, małych e
rodzić imstytucje autonomiczne w

St. Zjed, w Niemczechi we Wło-
szech Zbyt długo dawaliśmy mło-
dzieży jako ideał produkcję wzra-
stającą, „gigantyczną”, fortunę, Moz
nasobie wyobrazić generację, która
będzie szukała życia spokojniejsze-
g0, pracy pros'czej. Ale nie w tem
tkwi jeden z eiementów problemu.
Natura niektórych gałęzi techniki
wymaga tylko olbrzymich warszta-
tów. Koncentracja środków tran-
sportu, ciężkiego przemysłu, potęga
syndykatów funkcjonarjuszy, to są
fakty, których 7aprzeczyć nie można.

Dochodzimy do idei, która już
została zastosowaną w dwóch wiel-

 
szech. Jest to .dea korporacji, Cho-

nym z każdego zawodu możność
stworzenia realnej organizacji, któ-

zku z innemi, Grupując tych, którzy
powinni uczes*niczyć w decyzj; o-
statecznej — przedstawicieli patro-

CZY NIE?
„Nie pali się”. pisze:

„K. minister J. Beck, w zgodzie

ze swymi kolegami ministrami spraw |
zagranicznych zaprzyjaźnionych
państw bałtyckich, stwierdził — po-
wołując się na historję lat ostatnich |
— że na Wschodzie Europy dokona-
na została piękna praca dia stabili-
zacji i normalizacji stosunków są-
siedzkich, a tem samem i dla trwa-
iego pokoju. Opinje wyrażone w Tal-
linie i w Rydze są jednym jeszcze
dowodem, jak wiele zostało w tej |
dziedzinie zrobione, Cóż bowiem
może lepiej świadczyć o stworzonej
tu sytuacji, niż fakt, że Polska i pań-
stwa biatyckie mogą dziś traktować
zagadnienie bezpieczeństwa, nie

kwapiąc się nerwowo do pośpiesz-
nych aecyzji. Natomiast zgoła dzi-
wacznie na tle iego spoko;u wygląda
podniecenie naszych przyjaciói na

Łachodzie, kt.rzy konieczne na
swój sposób chcą nam zapewniać
bezpieczeństwo, właśnie teraz, gdy
budzi ono daleko mniej obaw, niż np.
przed lat dziesiątkiem — w epoce

paktów lokarneńskich — kiedy zo-
stawiono Polskę w kleszczach Ka-

pallo, zaś istnienia innych państw
bałtyckich wogóle nie brano pod u-
wagę.

rozostawiamy w tej chwili na u-
boczu meritum t. zw. paktu wschod-
niego. Nie możemy jednak zrozu-
mieć dlaczego masi zachodni przyja-
ciele z tak bezceremonjalną natar-
czywością domagają się od nas de-
cyzją pośpiesznych i nagłych. Czyż-
by historja narodu polskiego lub też
estońskiego, czy łotewskiego wska-
zywała, że narody te nie przywiązu-
ją dostatecznej wagi do swej całości
i niepodległości, że nie są dość wraż
liwe na zagrożenie swego samodziel- 

zniekształcają się same, — Hitleryzm |

staje? Popierać odrodzenie małych.
zedsiębiorstw? Od_

ramach regionalnych? Probują to w *

nego bytu? Czy może nie wykazały
' gotowości do jego obrony przeciwko
| każdej, choćby rajwiększej potędze?
Skądże tedy ta zdumiewająca chęć
załatwiania tych spraw za nie z ła:
skawym pozostawieniem im głosu
doradczego i to w  ultimatywnych
niemai terminach.

- Nie znajdujemy powodów do poś-
piechu w sytuacji obecnej, która jest
w naszym regjonie Europy bez po-
równania lepsza niż kilka lat temu;
nie zachodzi też brak dostatecznej
dbałości narodów tu bytujących o
swe bezpieczeństwo i o pokój po-
wszechny“'.

Dalej artykuł twierdzi, że na
wschodzie Europy stosunki między
państwami ułcżyły się w ciągu o-
statnich lat bardziej pokojowo, niż
dawniej, że państwa tego regjonu
zdały „egzamin dojrzałości politycz-
nej”, iże w ich sprawach im też
decydujący głos się należy”, Projekt
„paktu wschodniego“ jest skompli-
kowaną konstrukcją, niewiadomo,
jakby ona funkcjonowała, Kończy
„Gaz. Polska“ iaką uwagą:

„Niechže nam tedy pozwolą po-
myśleć. Za siebie a — może i za
nich”. 5

Jest to, jak widzimy, došė cierpka
odpowiedź па głosy prasy francu-
skiej, domagające się decydującej
odpowiedzi od rządu polskiego, czy
Polska popiera projekt „paktu
wischodniego”, czy też mu się prze-
ciwstawia.

Odpoowiada się: mamy czas, „nie
pali się”. Czy. „pali się”, czy „nie
pali się“ to jest istotnie kwestja. W
każdym razie dla orjentacji w spra-
wach powyżej poruszonych przez
„Gaz. Polską" przypominamy czy-
telnikom artykuł prof. Strońskiego w
„Dzienniku Wil" z niedzieli:

 

ty w bony jałmużnice „„taritau”
inż zaopatrzyłeś się?

 

 

wii

du, czy nie stworzymy radę, w
której namiętności jednych będą ne-
utralizowane przez namiętność in-
nych? Zobaczyn:y co da doświadcze-
nie przy stosowaniu tej metody w
"St. Zj, i we Włoszech.

Ale przy wszelkich reformach
społeczno - państwowych pamiętać
jednak należy o zasadniczej idei:

. „Mieć "wspólną chwałę w przeszłoś-
ci, wolę wspólną w teraźniejszości,
wspólne wykonanie wielkich czy-
nów, pragnienie dokonywania ich w Е
dalszym ciągu, to jest warunek istot-
ny, by być narodem... Istnienie na-
rodu jest codziennym  plebiscytem
taksamo jak istnienie jednostki jest
potwierdzeniem wieczności życia”.
Renan w tym słynnym tekście słusz-|
nie zaznacza, że codzienny  plebi-
scyt, który tworzy naród, dopuszcza
wspólny .program.

Mąż stanu, pisze A. Maurois w
„Revue de Paris”, skąd czerpaliśmy
materjał niniejszy, któryby potrafił
zaszczepić obywatelom - mieszcza” |
nom, robotnikom, chłopom, urzędni-
kom ideę dokładnej i śmiałej prze”
budowy narodowej, wzbudzi w nich
nadzieję, zaparcie się siebie i szczęś
cie, które osiąga się tylko w pracy
„twórczej, į

L. P,

      
   

 

  

     
 nów, robotników, konsumentów. rzą
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"_ tychczas jak wiadomo chodnik był 

KRONIKA.
Wycieczka dziennikarzy polskich

z Ameryki
Wczoraj o godz. 11 min. 45 przed

południem pociągiem ze Lwowa'
Przyjechaią do Wilna wycieczka!

dziennikarzy polskicn z Ameryki '
Na dworcu: wycieczkę powitali!

przedstawiciele dyndykatu Uzienni-|

karzy Wileńskich, na czele z pieze-
sem p Marjanem Szydłowskim, wi-
ceprezydent miasta inż, Jensz i wi-
ceprezes dyrekcji kolejowej inż. Ma-

zurowski,

£ wycieczką przybyli do Wilna:
Karol Fuątkiewicz, redaktor „Dzien-
nika Związkowego”, członek Zarzą-
du Syndykaiu Dziennikarzy Polsko
Amerykańskich: Edmund Wołczyń,
ski, redaktor „Rekordu Codzienne-
$o' w Detroit; Marcin Kędziora, re-
daktor „Kurjera Polskiego" w Mil-
waukee; Józef Karaś, redaktor „Ku-
ijera Polskiego” w Milwaukee; Lu-
wik Leśnicki, redaktor „Wiadomości

Codziennych* z Cleveland; Artur
Waldo, redaxtor „Gwiazdy Polarnej''
z Stevens Point (z żoną Stefanją
Waldo); Kazimierz Majewski, re-
daktor (karykaturzysta) „Dziennika
wiązkowego” „= Chicago, organiza-

tor teatrów polskich w Stanach Zje-
dnoczonych (z żoną Leokadją i cór-
Kami Janiną i Haliną); Helena Min-
czewska, dzienikarka polska w pra-
sie amerykańskiej (South Ben News
Times); ks. Stanisław lciek, „Pitts-
burczanin'; Iśnacy Morawski, „No-
wy Świat* w Newy Jorku; dr. Marja
Krysiakowa, „Gios Polek“, Chicago;
Marją Krėlėwne, „Nowiny Codzien-
ne“, Miiwaukee: Jan Sikora, dzien-
nikarz z Kanady, redaktor „Czasu”
i „Slowa Polskiego“ z Winnipeg.  

Towarzyszyli wycieczce: z ramie-
nia M. $. Z. konsul Hulanicki, z ra-
mienia Związku Dziennikarzy R. P.|

 

w Wilnie.
red, Sikorski, dalej przedstawiciel
Kady Urgan:žacyjinej Kolakow z za-
granicy red Uszelda 1 Mieczysiaw
Węgrzecki, zasiępca szeia wydziału
turystyki biura podrožy „Oibis“.

IW salonie rzcepcyjnym na dwor-
cu krótkie przemowienia powitalne
wygłosili prezes Syndykatu Dzien-

nikarzy p. M. Szydłowski i wice-
prezyden. miasta inż. Jensz; odpo-
wiedział w imieniu gości amerykań-
skich redaktor Artur Waldo.

Z dworca goście amerykańscy
udali się pieszo do Ostrej Bramy,

poczem zwiedzili celę Konrada w
murach Bazyliańskich. _Następnie
samochodami wycieczka udała się
na górę Zamkową, dalej do kościoła
św. Piotra i Pawła, kościołą św.
Anny i Bernardynów 1 do Bazyliki
Katedralnej.

O godz. 3-e; Syndykat Dzienni-
karzy Wileńskich podejmował kole-
gów amerykańskich obiadem w re-
stauracjj Georges'a. Szereg przemó-

wień w czasie obiadu zainicjował
prezes Szydłowski, poczem przema-
wiali w imieniu Syndykatu Dzienni:
karzy Wileńskich red. dr. Stanisław
Kodź, w imieniu wojewody wileń-
skiego starosta grodzki Wielowiey-,
ski, poseł dr. Biokowski, w imieniu,
wycieczki ainerykańskiej redaktorzy,
Piątkiewicz i Morawski, wreszcie
krótko przemówił wiceprezydent
Jensz, wręczając gościom albumy
z widokami Wilna.

Po obiedzie wycieczka udała się
saimochodami na wzgórza za Sołta-|
niszkkami, skąd podziwiała panoramę
Wilna, oraz na cmentarz Ro sę.

O godz. 6 min. 50 wiecz, goście
amerykańscy odjechali do Biało= |
wieży, j 1

Restauracja nowego pałacu Arcybiskupiego
W. tych dniach zdjęto rusztowa-

nia, otaczające od blisko półtora
roku dom przy ul. św. Magdaleny 4
który w niedalekiej przyszłości sta-
nie się pałacem arcybiskupim i nad
io pomieści biura Kurji Metropoli-
talnej i ściśle z nią związanych
użend.

Dopiero obecnie, gdy usunięto
rusztowania, możemy podziwiać pię
kny dom. Chociaż remont nie jest
jeszcze ukończceny, możemy już zdać
sobie sprawę, jska będzie całość.

Roboty restauracyjne nie są jesz-
cze zakończone, W roku zeszłym
otynkowano zzewnątrz tylko parter
W. ciągu lata bieżącego roku wy-
wańczano parter i rozpoczęto re-
mont pierwszego piętra. Parter jest

JAKA DZIiś BĘDZIE POGODA?
Pomorze, Wileńskie i Polesie:

Najpierw zachmurzenie zmienne z
przelotnemi gdzieniegdzie deszczami,
potem stopniowe polepszanie się
stanu pogody. Temperatura bez
większych zmian. Umiarkowane wia-
try z kierunków zachodnich.

Pozostałe dzielnice kraju: rano
chmurno, miejscami mglisto, w cią-
gu dnia rozpogodzenia. Cieplej Naj-
pierw umiarkowane, potem słabe
wiatry zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet,

2-90), sukc. Chomiczewskiego — ul. W,
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
piszek.

Z MIASTA..

—Przyjaciel Litwy w Wilnie.
Bawiący w Wilnie poseł do parla-
mentu szwedzkiego, p. Lindhagen,
w dniu wczorajszym zwiedził miasto
i zabytki historyczne. Gość szwedz-
ki żywo interesował się historją
Wilna, jego mieszkańcami i stanem
gospodarczym i oświatowym miasta.
P. Lindhagen złożył wizytę p. wice-
wojewodzie Jankowskiemu, który
go rewizytował w hotelu Georgesa.

: ość finiandzki. W dniu
wczorajszym bawił w Wilnie w prze-
jezdzie do Rygi wybitny polityk
finlandzki, dr. Kolitha. |

| SPRAWY MIEJSKIE.
° — Kanał odciekowy. W tych
dniach nad brzegami Wilji na od-
cinku od ul. Tivoli do Kanonicznej
rozpoczęta zostanie budowa kanału
odciekowego, który będzie sprowa-
dzał do Wilji ścieki ze wszystkich
okolicznych ulic.

„ — Nowy chodnik przy ul. T.
Kościuszki. Z dniem wczorajszym
zarząd miejski przystąpił do ukła
dania chodnika na regulowanej
obecnie ulicy T. Kościuszki. (lica
ta otrzyma obustronny chodnik. Bo-

przerzucony ER z jednej strony
— Wydział Opieki Społecznej

m. Wilaa w ciągu czerwca i połowy
lipca r. b. udzielił około 200 oso-
bom, pozostającym bez pracy i bez
żadnych środków do życia zapomóg
pieniężnych i w naturze na sumę
3400 zł. Niezależnie od tego około

|W najbliższych dniach na terenie

 700 osób korzysta z doraźnych za
pomóg Opieki. :

już prawie zakończony. Pozostają
tam, oprócz urządzenia wnętrz lo-
kali, ułożenie vosadzki i niezbędne
prace przy. niektórych ścianach.
Pierwsze piętro znajduje się rów-
nież w podobnym stanie. Jest otyn-
kowane zzewnątrz, ma też zakoń-
czoną restaurację wnętrz, a nawet

ułożoną posadzkę.
Kurja zajmie parter i prawdo-

podobnie pierwsze piętro, a Arcy-
pasterz drugie: piętro. Obecnie pro-
wadzone są roboty nad urządzaniem
lokali, które zajmie Kurja. Jeżeli
roboty zakończą się w sierpniu, to
w tym jeszcze miesiącu agendy

Kurji przeniesione będą do nowego
lokalu. Mieszkanie Arcypasterza
będzie urządzone później. m. r. S,

— Obozy pracy dla żydów.

Wileńszczyzny mają być zorganizo-
wane obozy pracy dla żydów. No
wozorganizowane obozy nie będą
niczem się różniły od już istnieją

cych.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Waine zebranie Informa-
cyjne kupców. Celem informowa-
nia członków o przepisach obowią-
zującego od dnia 1 lipca 1934 roku
Kodeksu Handlowego, Zarząd Stow.
Kupców i Przem. Chrześcjan posta
nowił zwołać zebranie informacyjne.
Zebranie odbędzie się we środę
w sali Stowarzyszenia (Bakszta 11)
o godz. 20ej. Nowe przepisy Ko
deksu Handlowego wprowadzają
szereg bardzo poważnych zmian,
wobec czego przybycie na zebranie
jest dla członków bardzo pożadane.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— (Chrześc. Zw. Zaw. malarzy.

W dniu 1 sierpnia o godz.5 po poi.
przy ul. Metropolitalnej 1 odbędzie
się ogólne zgromadzenie wszystkich
członków z porządkiem dnia nastę-
pującym: 1) Wybory nowego zarzą-
du, 2) sprawa pracy i płacy, 3) wol-
ne wnioski.

RÓŻNE.
— Na powodzian. Pracownicy

Wileńskiej Izby Rolniczej zadeklaro-
wali 1 proc. poborów w przeciągu
3-ch miesięcy na rzecz powodzian
Małopolski.

Zarząd Stowarzyszenia właścicieli
zakładów restauracyjnych w Wilnie,
na zwołanem posiedzeniu w dniu
28 lipca postanowił asygnować z
funduszów Stowarzyszenia sumę zł.
150 na powodzian, a jednocześn.e
zwrócić się z gorącym apelem do
swoich członków i sympatyków, aby
w ciągu najbliższych dni złożyli
ofiary indywidualnie na specjalną
listę ofiar na powodzian.
— 5

Teatr i muzyk
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 w.
premjera świetnej i aktualnej komedji, Ste-
fana Kiedrzyńskiego, „Życie jest skompliko-
wane', która obiegła wszystkie sceny pol-
skie, ciesząc się wszędzie dużem powodze-
niem. Udział biorą: artysta Teatru Kato*
wickiego p. Józef Wasilewski oraz pp. W.
Górska, Z. Molska, T. Suchecka, M. Sier-
ska, M. Bielecki, St. Martyka, W. Neubelt i
W, Scibor. Reżyserja W. Ścibora.
— Teatr mużsyczny „Lutnia*, Dziś w

dalszym ciągu po cenach zniżonych cieszą-
ca się wielkiem powodzeniem operetka J.
Gilberta „Katia - tancerką”

 

"6-tygodniowy z powołaniem się na

DZIENNIK MILE

Studjum Rolnicze
Wzmianki „rasowe, które uka-

zały się niedawno w wileńskich
dziennikach, o wstrzymaniu przez
Ministerstwo W. R. i O. P. zapisów
na pierwszy rok Studjum Rolniczego
U. S.B, w Wilnie — okazały się,

' niestety, prawdziwemi. Istotnie,pro-
jektowana jest stopniowa likwidacja
naszej wyższej uczelni rolniczej! W
dotychczasowych pogloskach likwi-
dacyjnych wymieniano inne uczelnie
rolnicze, jak Kraków, Lwów i Po-
znań. O likwidacji Studjum Rolni-
czego przy wydziale matematyczno-
przyrodniczym U. S. B, ostatnio nie
wspominano. Rozumieliśmy, że mi-
nisterstwo oświaty i ministerstwo
rolnictwa i R. R., zdając sobie spra-
wę z roli wyższej uczelni rolniczej
na naszej północy, uważały zą ko-
nieczne nietylko utrzymanie Stu-
djum Rolniczego w Wilnie, lecz na-
wet dalszą jego rozbudowę. Tem-
bardziej zostaliśmy zaskoczeni pro-
jektem likwidacji Studjum. |

Zawodowy Związek Rolników z
wyższem wykształceniem w Wilnie
występuje do władz centralnych 2'
odpowiednini memorjaltem, uzasa- |
dniającym konieczność istnienia w;
Wilnie wyższe; uczelni rolniczej |

Podając do wiadomości o rozpoczę-!
ciu akcji za ocaleniem Studjum Rol-|
niczego w Wilnie — zwracamy wię |

jednocześnie do wszystkich rolników
i organizacyj rolniczych z gorącym  

NSKI

U. 5 .B. zagrożone.
apelem: Pomóżcie w akcji ratowania
Studjum Rolniczego w Wilnie!

Bronić naszą uczelnię roiniczą
nie jest trudno. albowiem, jak nas
poinformowano, koszt utrzymania

Studjum jest bardzo nieduży, a cał-
kowita dotacja skarbu państwa wy-
nosi około 50.000 zł. rocznie.

Trzeba, by nasze władze cen-
tralne otrzymały z każdego zakątka|
naszego kraju iednogłośną opinję, że
wyższa uczelnia rolnicza jest dla nas
niezbędnym czynnikiem dalszego
rozwoju, — a obrona Studjum zosta-
nie znacznie ułutwiona.

Zwracamy się zatem do wszyst-
kich rolników, o1ganizacyj i insty-
tucyj rolniczych z gorącym apelem
składania swych opinij w sprawie
potrzeby zachowania Studjum Rol-
niczego w Wilnie. Opinje te, jak
również odpisy bezpośrednio do mi-
nistrów oświaty i rolnictwa skiero-
wanych depesz, czy memorjałów —

| prosimy nadsyłać do Związku Zawo-
dowego rolników z wyższem wy-
kształceniem, wod adresem Wilno,
ul. Dominikańska 13, lokal Wil Izby
Rolniczej.

Działać należy niezwłocznie, gdyż
za kilka tygodni zaczną się wpisy
na wyższe ucze:nie — a wtedy może
być już zapóźno!

Zawodowy Związek rolników
z wyższem wykształceniem

w Wilnie,
 

ZAPISY NA

DOGDYNI :
zorganizowaną dla czyt

przyjmuje Administracja „Dzienn

WYCIECZKĘ
ч

elników Prasy Wileńskiej
ika Wileńskiego* od godz. 9 runo

do 7 wieczór.
 

Demonstracja Sejmiku Kłajpedy.
Gubernator kraju Kłajpedzkiego

zwołał na 27 liqca Sejmik kłajpedz
ki dla wysłuchenia deklaracji Dy-
rektorjum Rejzg'sa.

Na posiedzenie przybył prezes
Dyrektorjum  Rejzgis, członkowie
Dyrektorjum Jonuszajtis i Źwilus.|
wyżsi urzędnicy kraju Kłajpedzkiego
oraz konsulowie niektórych państw.
Miejsca dla publiczności zostały
szczelnie wypeinione.

О godz. 4 pp. wiceprzewodniczą-;
cy Sejmiku Waszkis otworzył posie-|
dzenie i polecił sekretarzowi odczy-,
tać nadesłane do prezydjum pisma'
gubernatora.

Po sprawdzeniu z polecenia prze-,
wodniczącego |:sty obecnych, wyja”
śniło się, iż przybyło na posiedzenie
jedynie 14 posłow. Sejmik kłajpedz-
ki liczy ogółem 29 członków. 'W| myśl
Statutu Sejmiku quorum tworzy 20
posłów, Wobec braku quorum prze-
wodniczący Waszkis ogłosił, że po-
siedzenie zostaje odroczone. Publicz
ność zgotowała owacje Dyrelktorjum
Rejzgisa i odśpiewała hymn, poczem
przewodniczący zamknął posiedze-
nie,
Przed pewnym czasem 6 członków

Sejmiku utraciło swe „mandaty po-
selskie. Na miejsce tych posłów
mogli wziąć udział w posiedzeniu
Sejmiku zaproszeni na posiedzenie
kandydaci, О

Rozwiązanie
BERLIN (Pat) Z Kowna dono-

szą, że wiadomość 0 rozwiąza-
niu sejmiku kłajpedzkiego zo-
stała urzędowo potwierdzona.
Wedle obiegających tam pogłosek
nowe wybory mają być odro-
czone poza ustawowy termin

 

Z zachowanią się większości po-
słów kłajpedzkich są niezadowoleni
oczywiście Litwini, Wj związku z tą
abstynencją na posiedzeniu Sejmiku
twierdzi „Lietuwos Kielejwis“, or-
gan litewski w Kłajpedzie, że mylne
jest przypuszczenie, iż Sejmik jest
nieograniczonym właścicielem kraju,
który może czynić wszystko, co mu
się żywnie podoba i którego wszyst-
ikie inne instytucje muszą słuchać.
*W istocie Sejmik jest jedynie insty-
tucją autonomiczną, utworzoną w

drodze wyborów.

„Prawie odsamej chwili swego
powołania obecny Sejmik był w
ostrym konflikcie z rządem i więk-
szością mieszkańców kraju, Więk-
szość Sejmiku usiłowała podpo-
rządkować kraj Kłajpedzki woli
agentów państw obcych i przemycić
do kraju Kłajpedzkiego porządek i
obyczaje narodowo: - socjalistyczne,
Wreszcie wśród posłów Sejmiku
znaleźli się członkowie organizacyj
przeciwpaństwowych.

Państwo litewskie w żadnym wy-|
padku nie dopuści, aby Sejmik kraju
Kłajpedzkiego tył. ekspozyturą ob-
cego państwa i przeto Sejmik powi-
nien zrozumieć, że wypada mu zło-
żyć egzamin z poczucia państwo-
wości i lojalności.

| šėlti klajpedzkiego.
ustawę o bezpieczeństwie państwa.

Niemieckie biuro informacyjne
opatruje tę wiadomość komenta-
rzem, w którym zaznacza, że posta-
nowienie to jett dalszym krokiem
pozbawiającym ludność Kłajpedy
przysługujących jej praw w obawie
przed niepomyšinym wynikiem.
 

Powrot z Litwy
p. Mūhlsteina.

W dniu wczorajszym w okolicach

Jewja przez zieloną granieę przyje-

chał z Litwy radca ambasady pol

skiej w Paryżu, p. Miihistein. Radca

Miihłstein przybył do Wilna i za:

mieszkał w hotelu Georges'a.

P. Mūhlstein, jak wiadomo, ba-

wił ostatnio około tygodnia w Ko-

wnie Rozmawiał tam z min. spraw

zagr. p. Łozarajtisem. Był także w

Połądze, gdzie bawi prezydent Sme-

tona,

Przyjazd jego do Wilna związany

jest z posłuchaniem w Pikieliszkach,

dokąd się podobno wczoraj udawał

i gdzie spędził blisko godzinę na

rozmowie z marsz. Piłsudskim.

W związku z pogloskami, które

kursują w prasie z powodu pobytu
radcy Miihlsteina w Kownie, warto

zaznaczyć, co pisze ostatnio prasa

litewska w Kownie. Mianowicie za-

znacza ona, że wszelkie propozycje,

czynione ze strony polskiej Litwie,

nie mogły być przyjęte, jako mało

realne i niekonkretne. Jedynie aktu-

alną i realną mogłaby byc kwestja
szkolnictwa litewskiego w Wileń-

szczyźnie, o czem również podo-

bno była mowa.  

Wywlad z p. Lindha-
genem.

Za pośrednictwem „Wilbi* otrzy-
maliśmy streszczenie wywiadu, któ-
rego udzielił prasie kowieńskiej w
czasie swego pobytu w Kownie, p.
Lindhagen. W: wywiadzie tym, po-

danym przez „Musu Rytojus“, p.
Lindhagen zajmował się sprawą u-'
tworzenia związku bałtycko-skandy-

nawiskiego. Społeczeństwo szwedz-
kie podobno bardzo się tem intere-
suje. Zdaniem p. Lindhagena, nale-
żałoby zwołać wspólna konferencję
państw bałtyckich i skandynawskich
w celu omówienia możliwości współ-
pracy. Pierwszym warunkiem współ-
pracy jest usunięcie nieporozumień,
które istnieją niiędzy poszczególne-
mi państwami, a więc przedewszyst-
kiem należatoby rozsirzyśnąć spra-
wę języka w Fmlandji, pozatem zaś
sprawę wileńską, bez rozwikłania
której Polska w takim związku nie
mogłaby brać udziału. Co do związ-
ku zaznacza się pewna różnica zdań,
gdyż pewien odłam polityków pod-
kreśla, że Polska jest zbyt dużelm
państwem, aby mogła do tego związ-
ku należeć ze względu na to, iż po-
siada szereg tajnych umów z innemi
państwami.

Wrażenia z pobytu-w Litwie Lind-
hagen określił jako bardzo miłe i
wyraził zdziwienie, że czasowa sto-
lica Litwy w ciągu krótkiego czasu

| Rozpoczęcie roku
szkolnego.

Usiłowania i: sugestje w kierunku
rozpoczęcia roku szkolnego ze wzglę
du na katastrofę powodzi w termi-
nie późniejszym, nie doprowadziły
do rezultatu, Rck szkolny rozpocznie
się na terenie całeżo kraju w drugiej
połowie sierpnia.

Okradanie mieszkań
Już niejednokrotnie zaznaczyliś-

my, iż większość popełnianych kra-
' dzieży mieszkarwowych złodzieje do.
konywują przez otwarte okna. Kra-
dzieże te nie ustają, mimo tego, że

policja zlikwidowała już dwie nie-
bezpieczne szajki złodziejskie, które
wyspecjalizowaiy się w okradaniu
mieszkań przez okna.

W. ciągu ubiegłej doby znowuż
zanotowano szereg kradzieży popeł-
nionych w ten sposób,

Złodzieje przedostali się do mie-
szkanią Henryka Rudomina przy ul.
Filareckiej 43 przez otwarte okno i!
skradli stamtąd rozmaite ubrania
oraz garderobę na ogólną sumę po-
nad 700 zł.

Przez otwarte okno złodzieje
przedostali. się do mieszkania Lejb-
mana przy ulicy Metropolitalnej 5,
gdzie skradli ;$arderobę. na 400 zł.

Trzecią zkolei kradzież popełnio-
„ na przy ul. Wileńskiej 32. Złodzieje

  | Rewa Od DzGA A ML

 

przez okna nie ustaje.
przedostali się przez okno do skle-
pu 5. Frejtaga i skradii stamtąd to-
warty i gotówkę na ogólną sumę po-

nad 200 zł, :
Pozatem zar:otowano wiele dro-

bniejszych kradzieży, w większości
wypadków również przez otwarte
okna. HE

į L2
| W związku z tem policja zlikwi-

| dowala szajkę zlodziei mieszkanio-

wych. Aresztowano 7 osób, w tem

trzech specjalistów od okradania
mieszkań, którzy, podając się za

studentów, urzędników różnych in-

stytucyj pod pozorem kwest, spraw

urzędowych i t p. okradali miesz-
kania. : 7 ;

Wezoraj przy ul. Portowej za-
trzymano trzech  złodziejaszków,
którzy, udając akademików, okra-
dali mieszkania. Przy zatrzymanych
znaleziono paita i garnitury oraz
inne rzeczy, pochodzące z kradzieży.

jj Aresztowanie drugiego sprawcy włamania
w N. Wilejce.

| Przed kilku dniami, jak donosi-
liśmy, w N. Wilejce dokonano zu-
"chwałego właniania do domu sier-
|żanta W. P. Piechockiego, gdzie
| skradziono wiele rzeczy. W wyniku
pierwiastkowego dochodzenia ujęto

, jednego ze sprawców włamania, nie-
| jakiego Fr. Markiewicza, drugi zaś
sprawca zdołał zbiec. Obecnie w

ł —

wyniku dochodzeń i obław w meli-
nach złodziejskich, przy ul. Szopena
w klatce schodowej znaleziono śpią
cego osobnika, który, nie mając da-
chu nad głową. sypiał na schodach.
Osobnikiem tym okazał się drugi
sprawca włamania z N. Wilejki,
Izaak Gorban, bez stałego miejsca
zamieszkania,

 

| Tragiczny wypadek |Tragedja nieszczešti-
na sziaku Wilno-Landwarėw
Druty stracily „zająca“ kolejowego

у z dachu wagonu,
Wczoraj nad ranem na linji kole-

jowej Wilno—Landwarów znalezio-
no w połowie drogi z Wilna do
Lamdwarowa zmasakrowane zwłoki
młodego mężczyzny w wieku około
18 lat. Wobec nieodnalezienia przy
nim żadnych dokumentów, policja
nie ustaliła narazie nazwiska zmar-
łego, natomiast wyjaśniono okolicz-
ności przy których nieszczęśliwy,
sądząc z ubrania robotnik albo bez-
robotny, zabił się,

| Jak się okazało, tragicznie zmar-
ły jechał do Landwarowa bez biletu,
ukrywając się przed kontrolą na da-

| chu pociągu. W pewnej chwili nie-
|szczęśliwy zawadził głową o prze-
ciągnięte wpoprzek toru druty, zo-
stał zrzucony na ziemię i poniósł
śmierć na miejscu.

KRONIKA POLICYJNA.
— Skutki niedozwolonych za-

biegów akuszeryjnych—ponlosła
śmierć. Przy ul. Piaski 1—36 we
własnem mieszkaniu zmarła Al.
Szałkowska. Ponieważ zgon Szał-
,kowskiej nastąpił w dziwnych oko-
jlicznościach wezwano lekarza, któ-
jry po zbadaniu zmarłej skonsta-
tował, iż Szałkowska zmarła skut-
kiem niedozwolonego zabiegu. Po-
licja prowadzi dochodzenie w celu
ustalenia nazwiska akuszerki opera-
„torki.

— Zamach samobójczy włamywacza w

Starostwie Grodzkiem. Jak donosimy na
innem miejscu, na terenie Wilna uję-

to szajkę włamywaczy, a wśród nich

riejakiego Mikołaja Wingelewicza (Sza-

| welska 8). Wingelewicza ujęto na kradzie-

ży przy ul. Żeligowskiego i po aresztowa-

„iu narazie zatrzymano w Starostwie

Grodzkiem, W tym czasie zawezwano z

komisarjatu policię-eskortę. W trakcie

tego Wingelewicz wydobył z kieszeni żylet-

kę i z zamiarem odebrania sobie życia po-

wej kobiety.
‚ — Ма ш. Zawalnej przechodnie zna-
| ieźli wczoraj młodą jeszcze kobietę,

, która upadła na chodnik z wycień-
czenia i głodu. Zawezwane Pogoto-

| wie Ratunkowe przewiozło ją w sta-
į nie ciężkim do szpitala. Policja zdo-
|fała ustalić, że nieszczęśliwą kobietą
„jest Miarja Biel"nowska. Bielunow-
| ska, mając na utrzymaniu troje dzie-
| ci w wieku od 6 do 8 lat, od kilku

|dni prawie nic nie jadła. Zrozpa-
czona kobieta porzuciła więc swoje
dzieci, a sama wkrótce padła wy-
cieńczona na ulicy. Porzucone dzie-

| ci nieszczęśliwej ulokowano w przy-
tułku.

0 KROKODYLACH.
iCH DRAPIEŻNOŚĆ. — SZMERY W JA-
JACHKROKODY ICH. — ROLA KROKO-

DYLA W PRZYRODZIE,

Bardzo dziwne. a jednak konieczne są
prawa natury, które nieraz w bezwzględny
sposób rządzą światem. lie tysiący gatun-
ków zwierząt uważa człowiek za niepo-
trzebne i szkodliwe dla siebie — a jednak
i te zwierzęta mają w wszechświecie swoje
przeznaczenie.

Może najwięcej znienawidzone  przeż
człowieka są wszelakie gady, a przede-
wszystkizm główny ich przedstawiciel —
krokodyl.

Niemiły ten mieszkaniec szerokich rzek
i innych słodkowodnych basenów wod-
nych żyje w Ameryce, Airyce i w Azji.
I ciekawej Mimo ustalonej o nim opinji,
najniebezpieczniejszego pirata, chronią go
pewne odłamy ludności, czcząc w nim bo-
stwo lub duchy swoich zmarłych, Nieraz
nawet sposób jego ochrony jest wymijający
i pomysiowy. Na przykład krokodyle na
Madagaskarze chwytano w specjalne sidła..,
poczem pozbawiano je, ich najgorszej bro
ni — zębów. I to w niebardzo ludzki spo-
sób.. Wlewano im bowiem do paszczy g0-
rącą ślinę, która zęby spaiała lub rozluž-
niala, Azeby jednak nie narazić sobie złego
ducha — ozdabiano krokodyla po skończo-
nej operacji żelaznym pierścieniem u nogi i
puszczano z powrotem do wody,

O drapieżności krokodyli
możemy się z notatek rozmaitych i do-

przekonać derznął sobie lekko gardło. Zamach jednak

nie udał się. Po nałożeniu opatrunku, wła-

„mywacza skutego w kajdanki przetrans-

portowano do aresztu centralnego.

WYPADKI
— Zaglnięcie 3-ietniej dziew-

czynki. Intendent gmachu P. K. P.
w Wiinie p. Orłowski zawiadomił poli-
cję o zaginięciu swej 3 letniej córki
Danusi, która wyszła nu podwórze
i w tajemniczy sposób zaginęła.

tPolicja wszczęła poszukiwania za
zaginioną.

stała się żywem nowoczesnem mia-
stem.

P. Lindhagen. bawiący obecnie w
Wilnie, jest podobno wielkim przy-
jacielem Litwy To też, niestety,
podziela punkt widzenia litewski, że
„Sprawa wileńska” nie jest rozwi-
kłana. Nami się zdaje, że już została
w sposób prosty isłuszny załatwio-
na i niepotrzebnie tylko różni cu-
dzoziemcy swoją nieodpowiedzialną
alkcją podsycają ambicje litewskie.
Byłoby znacznie lepiej — nawet ze

(jak sądzi p. Lindhagen) ich stolica
Kowno zostanie nazawsze stolicą 

z garnizonowego miasta rosyjskiego Litwy. $. ii Li

świadczeń badaczy i podróżników. Ile ty-
sięcy ludzi gady te wciągnęty z lądu do
wody, a ilekroć razy udało się im nawet z
lodzi ściągnąć wioślarzy! Czy faktycznie

, ten napozór nieruchliwy kloc jest tak zręcz-
| my? Bezwzględnie.. przecież biegnie szale-
| nie szybko i skacze jak szczupak, Gdy się
| budowie jego ciała bliżej przypatrzymy, za-
uważymy pewną specjalność, Jako zwierzę
wodne musi pat:zeć pod wodą... to też
oprócz zwykłej, grubej powieki ma jeszcze
cienką przejrzystą błonę, którą Ę na
oko podczas swej podróży pod w: o
ostrych zębach jego... każdy sam przekonać
się może, gdy zajrzy do naszej p: i
zobaczy syczącą krokodylicę, która broni
przed wzrokiem zwi swoje
jaszczurzęta.

Że krokodyl znosi jajka — to wiadomo,
ale co dalej! Jaja te zakopuje na pół metra
głęboko w piasek i nie oddalając się od
nich zbytnio czeka, kiedy w nich usłyszy
znak życia. Z doświadczeń laboratoryjnych
wiemy, że gdy płód ten jest już dojrzały,
kredpewne sk Žo nawet pot
pokrywą piasku  wyražni ucha:
można. Teraz krokodyl wyk jaja a
młode krokodylki zanosi do pobliskiej sa-
dzawki. Przez pewien czasjeszcze strzeże
je skrupulatnie ed  „kanibalizmem'
swoich rodaków. Jeden bowiem krokodyl
potrafi zjeść drugiego bez skrupułów,

Samiczka składa podczas dwóch dni
nawet do stu jaj.

Mimo swej drapieżności jest i kroko-

Saaa ala gaire as Spolicj itarne| е oczyszcza az wo-
dy z niemiłych szczurów wodnych i innych

Ё ай : —__| pasożytów. To też na Florydzie po wytę-stanowiska prz jaźni do Litwy pientu_ aligatorów odczato --ol pla.
przekonywać Litwinów, że czasowa $ę — szczurów, które rozmno; się w

miljony.
Czy więc „kodeks“ świata nie może

być w sposób różny aron
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Pows:anie nowego

Grono  dzizłaczek katolickich
zorganizowało w Goniądzu, w po-
wiecie białostockim, Katolickie Sto-
warzyszenie Kobiet. Stowarzyszenie

 

Fałszywi agenci Komitetu Mickiewiczowskiego
Na prowincji grasuje kilku fał-

szywych ageniów, którzy, podając
się za funkcjonacjuszy Komitetu
Mickiewiczowskiego w Nowogródku,

Katastrofa samochodowa.

- DZIENNIK

|. 5 P
| Pierwsza emisja

pilotów szybowcowych.
Prowadzone od kilku miesięcy

ćwiczenia praktyczne,  szkolące
pierwszą emisje pilotów szybowco-
„wych na szybówisku w Ausztagie-
rach, zostały w niedzielę uroczyście
zakończone. Po uroczystem nabo-
żeństwie połowem, które odprawił
ks. misjonarz Sosiński, przy ołtarzu
konstrukcji i pomysłu por. Hełczyń-

AJU.
to w bardzo krótkim czasie roz-
winęło się, obejmując swoją działal-
nością całe miasteczko oraz szereg

bliżej położonych osiedli.
/

pobierają nielegalnie zamówienia i
przyjmują należności gotówikowe.

Władze policyjne zarządziły a-
resztowanie oszustów.

rjentom kursu dyplomów z tytułem

nał inż. Mazurowski.
Przemówienia wygłoszone zosta-

O RT

skiego, nastąpiio wręczenie abitu--

pilotów szybowcowych, czego doko- ;

MIDERSKI -

a Malksiński z Wołkowyska również
573, trzecim był Pacewicz z Bara-
nowicz.

W skoku wzwyż pierwsze miej-
sce zajął Ballessek 165 przed Su-
slenikowem z, baranowicz.

IW zawodacn tych brały również
udział panie z Ogniska, Na 100 mtr.
zwyciężyła Kraśnicka 14,1 przed
Taniukiewiczówną, a w sztafecie
Wilno biegło w składzie: Kraśnicka,
Rutkowska, Jczajtisówna i Taniu-
kiewiczówna.
W grach sportowych poziom był

| bardzo słaby, a finały wogóle nie
mogły się odbyc.

Na drodze między Zalesinem a łami, przyczem p. Mikołowicz iszo-

Słobódką auto, prowadzone przez | fer Liško odnieśli ciężkie poranie-

właściciela majątku Zarębinów p. L.| nia głowy. = SE

Mikołowicza, wpadło na furmankę Ofbu w stanie ciężkim odwiezio-

włościanina Glibcza, rozbijając ją.|no do szpitala w Słobódce.

Skutkiem złamania kierownicy, sa- Samochód został tak silnie uszko-

mochód uderzył o słup przydrožny.| dzony, iż zaszła konieczność roze-

Skutki uderzenia były fatalne. Sa-| brania go i przywiezienia furmanką

mochód przewrócił się do góry ko- do majątku.

Ojciec, który własną córką stręczy do nierządu

Wskutek skargi 16-letniej Micha- rzeczoną za 400 rb, pewnemu ro,

liny Gereminówny, mieszkanki wsi syjskiemu oficerowi. Narzeczona, po,

Lebiodki, gm. twereckiej, areszto-| ucieczce z Moskwy od oficera, po-

wano 53-letniego W. Geremina, któ-| dała skargę do sądu, skutkiem czego

ry zmuszał swoją córkę do nierządu|Geremin został skazany na dwa lata

i czerpane z tego zyski obracał na| więzienia. Obecnie Gereminowi gro-

pijatykę. Geremin jest cyganem i| zi karado 5 lai.

w młodości swojej sprzedał b. na-

Zatrzymano obóz cygański.
We wsi Kumaliszki w śm. za-, wę ikonia.

leskiej zatrzymano obóz cygański, Wśród cyganów było dwóch za-

złożony z 19 mężczyzn i 16 kobiet.|wodowych włamywaczy i złodziei,

W. wozach cygańskich znaleziono którzy nic z cyganami nie mają

cały skład przedmiotów i inwenta- wspólnego, a którzy za specjalną

rzą żywego, pochodzących z kra- opłatą ukrywali się w obozie.

dzieży, a ponadio. trzy wieprze, kro-!

Jszukańczy <użyźniacz» gleby aresztowany.

Niezwykle sprytnego oszusta a- nem użyźniającym ziemię, w ciągu

resztowano w gminie ostrowskiej. kilku tygodni eksperymentów

Aresztowany eszust jest reemigran-| niebywałe zbiory rolnikom. .

tem z Ameryki, nazywa się Sado- Sadowiczowt około 100 rolników

wicz Michał, zamieszkały ostatnio uwierzyło i wpłaciło zaliczki na po-

we wsi Tubele, įm. ostrowsikiej. czet użyźniania ziemi, Dopiero po

Sadowicz ogłosił w gminie, iż wpłaceniu gotówki okazało się, iż

wynalazł w Ameryce specjalny przy-| Sadowicz w ten sposóbzdołał OSZU-

rząd (który przywiózł ze sobą) do| kać kilkudziesięciu włościan na te-

użyźnianła gleby. Przyrząd ten w|. enie innych gmin, w związku z

rodzaju sikawki automatycznej, na-| czem na skutek doniesień poszko-

pełniony rzekomo specjalnym pły-| dowanych aresztowano go.

ORGAZZEAOWZZOZORZEKA KE РОМОКОИЕВЕОЫЕНООТа НООаЫае ТРОЕОНУ В RO.

U pracę dla bezrobotnych.

Zdarza się w ostatnich czasach, Pozatem chodzi o przyjmowanie ro:

że do biur pośrednictwa pracy zgła- botników na dni6wki bezpotrzeby

szają się osoby. prywatne, które 2 tygodniowego wymówienia. Stoi

chciałyby przyjąć do pracy bezro- | również ma pizeszkodzie sprawa

botnych. Chodzi przeważnie orobo- | ubezpieczenia społecznego. W)akcji

ty ziemne, w polu, o roboty nie wy- zwalczania bezrobocia zwrócono na

magające od zatrudnionych kugis: | ten fakt uwagę. Wprowadzenie no-

kacji. Jednak angażujący nie chcąj wych zmian proceduralnych i for-

opłacić bezrobotnych stawek przy-| malnych mogłoby zmienić zasadniczo

znanych na robotach publicznych. obecny stan rzeczy,

KINO -REOJA| ;:;:;::
«COLOSSEUM»

da yóżnili się zawodnicy Wołkowyska i

t

 

Dzik Ceny „(O MOŽE PARYŻ" (lt Paryil)
rykański nad Salomonem" arcyzabawna komedjz w 1 akcie Grzy-bowska, Bojarski,

I Łukaszewicz. IV oraz gościnne występy Wł ©rszy-Bojarskiege który wykona Nli-Bom.

ły przez inž. Mazurowskiego, inž Po tych zawodach kolejarze wi-
Peczke, inż. Budkiewicza i kpt. lefńscy trenować będą do ogólnopol-

Pytla. skich zawodów K., P. W.
į  Teoretyczny kurs szybownictwa
| ukończyło 30 słuchaczy, natomiast| SENSACYJNY START IGRZYSK
| praktyczny tylko 13, a są topp.:. POLSKIEJ EMIGRACJI W WARSZAWIE.
Czerwiński Kazimierz, Dobrołowicz | Pierwszy dzień Igrzysk sportowych Po-
Władysław,  Gławdzin Stanisław, laków z zagranicy które rozpoczną się w
Janikowski Leopold, Krepski Walen- | środę, 1 sierpnia, na stadjonie Wojska Pol-

"ty, Kliks Stanisław (ojciec), Kliks skiego, zapowiada się sensacyjnie. Po uro-
| Witold (syn), Kliks Jerzy, Michnie- czystęm otwarciu w obecności PanaPrezy-
i wiczówna Felicja, Ossowski Jan, Pu. 'denta Rzplitej, punktualnie o godz. 16-ej
zilewicz Leon, Popławski Zygmuni, rozpoczną się zawody lekkoatletyczne z
Szydłowski Wiktor. z udziałem Walasiewiczówny i świetnych

, Publiczności, pomimo niepogody, zawodników amerykańskich. Na tych za-
‚ зрого; przyglądała się ona z zaję-| wodach mistrz olimpijski Janusz Kusociński
ciem dziwnym lotom bezmotorowym. zaatakuje rekordy światowe na 3,000 m.

| Na uważę zasługuje bardzo życz- i 2 mile ang. Ze względu na niedawną po-
liwe ustosunkowanie się wojskowo- rażkę w Sztokholmie, oczekiwać należy ze

| ści, a szczególnie baonu saperów z strony Kusocińskiego przy tej wyjątkowej
mjr. Czarneckim i por. Wejtką w, okazji i wyjątkowego wyniku.
pierwszym rzędzie, Instytucje woj-| Uzupełnieniem programu będzie spot-
skowe, jak Dowództwo Obszaru: kanie piłkarskie 1eprezentacyj emigracyj-
Warownego, Komenda miasta, do- | nych Francji i Rumunji.
wództwo pułku lotniczego w Lidzie
we wszystkiem wiele dopomogły oc-
ganizatorom kursu.

Zawody lekkootletyczne Ogniska.

W. Wołkowysku odbyły się za-,
wody sportowe kolejarzy Ogniska. ;

| W. zawodach, sA wilnian,
twziął udział szereg zespołów pro-
wincjonalnych, spośród których wy-

MAGNE WYGRAŁ BIEG
DOOKOŁA FRANCJI.

Na stadjonie Parc de Prince zakończo-

ny został trwający od szeregu dni bieg ko-
łarski dookoła Francji. Bieg, który jest naj-

większą imprezą kolarską na świecie, zgro-
madził na starcie 60 zawodników z całej

Europy. Do mety przybyło jedynie 37,
reszta wycofała się na różnych etapach.
Ostatni 23-ci etap biegu prowadził z Caen

, do Paryża i wynosił 224 klm. Zwyciężył
na tym etapie Maes w czasie 7 g. 11 m.,
41 sek. Dalsze miejsca zajęli Lapebie,
Stoepel, Vervaecke, Speiczer i Geyer w
jednakowym czasie 7:12:01 sek,

Bieg dookoła Francji wygrał Francuz
Magne, który przejechał Francję w ogól-

nym czasie 147 g. 13 min. 59 sek. Drugie
miejsce zajął Włoch Martano w czasie 147

£ 41 min, 29 sek. Trzecim był Lapebie

przed  Szarejką (Wołkowysk)+ i 148 $ 5 min. 43 rek. czwartym — Ver-
| Przeździeckim (Mołódeczno). ‚ таеске 148 g, 11 min. 38 sek, piątym

800 mtr. wygrał Zajewski 2,11,9 Vietto 148 g. 13 min.
przed Krzyportem (Mołodeczno), | W klasyfikacji międzynarodowej zwy-

Na 3000 mt:. zwyciężył niespo-, es rame
dziewanie Staniszewski Wotko-

i ddRO
1 (

wysk) 9.39,9 przed Kazimierskim
aa z. Ignalina.

IW: sztafecie 4X100 mtr. ię-
żyli wilnianie w czasie 481 sek! Najsk''tecniej walkę

, Mołodeczna.
Sensacją zawodów jest przegra-

na Kazimierskiego, którego pokonał
mało znany biegacz Wołkowyska
Staniszewski.
W czasie zawodów przez cały

niemal czas padał ułewny deszcz.
Wyniki techniczne zawodów są

następujące:
100 mtr. Żyliński (Wilno) 12 sek.

(Radziul, Ballossek, Okułowicz i Z żebractwem można prowa-
Żyliński), 2) Wołkowysk, 3) Moło- dzić za pomocą bonów
deczno. : „|  Įalmužniczych „Caritas“,
W skoku wdal Żyliński miał 573,

Cała Angija zainteresowana Polską
dzięki wakacyjnemu kerespondentewi Reutera.

Korespondenci angielscy w War- szawie siedzi przeszło 11.000 ludzi,
szawie opowiadają O tem, jak waka-!
cyjny ikoresponūeni agencji Reuiera

uiuormowai prasę angielską o powo-
dzi w Folsce.

tej

 

zastępcę p. >. len już we wtorek

nadai do Londynu depeszę, w której
donosi, że stai ua moście Kierbedzia

w Warszawie i widzi jak ną 'wzbu-

rzonych ialach Wisiy piynie kilkaset
trupow. Naliczy: ich aż 200.

MW, miarę rozwoju wypadków
wiadomości brzmiały jeszcze tra-
giczniej. We środę powiadomił swo-
ja agencję, że ma dachach w War-

 

Z60N NIEOGSZŁEGO <BUCE>
IM! Wersalu zznarł Francwzek Co- wym. Rozwiedziona żona zażądała

ty, słynny fabrykant pertum, noszą-
cych jego imię, oraz założyciel dzien
nika „Ami du Peuple“ („Przyjaciel
Ludu'). Nazwisko Coty'ego było
głośnem w latach powojennych we
trancji z racji jego działalnosci wy-
dawniczej i politycznej

Coty, który się właściwie nazy-
wał Spoturno, przybył do Francji z
Korsyki jako biedny chłopiec i za-
czął swą karjerę życiową od służby
w charakterze kamerdynera u posła
Arćne'a. Później wraz ze swą żona
zaczął tabrykować periumy, które
zdobyly sobie popyt w całym świe-
cie. Majątek 'ego przekroczył po
wojnie miljard iranków. Przed 10
iaty założył Coty skrajnie nacjonali-
styczny i antysemicki dziennik
„Ami du Peupl2" w którym gwał-
townie zwalczał propagandę socjali-
styczną i komunistyczną. Marzył o
wielkiej krucjacie narodów przeciw
bolszewikom i w swych dziennikach
(zakupił bowierm przed kilku laty
także większość akcji „Fiżara')
piętnował niestrudzenie ustrój ko-
munistyczny w Rosji. .W osobnej
książce przedstawił antyfrancuską
propagandę komunizmu w kolonjach
francuskich. Ta strona jego  dzia-
ialności zapewni mu wdzięczność
wszystkich dobrych Francuzów.

Od kiłku lat jednak Franciszek
Coty dał się unieść ambicji osobistej,
która go pokłówiła z obozem naro-
dowym Francjj. Częściowo pod
wpływem choroby, częściowo zaś
pod sugestją myśli, że pochodząc od
ciotki Napoleona Izabeli Bonaparte,
przeznaczonym jest do odegrania
wyjątkowej roli we Francji, zaczął
przybierać maniery dyktatora w
swych artykułach i w założonej
p'zez siebie osganizacji pół-faszy-|Mąk.
'stowskiej , Soliiarność Francuska”,
Ukazywał się rzadko publicznie, na-

Diaiy korespondent ści. lego rodzaju doniesienia poda-
urzędowej agencji angielskiej| ne przez urzędową agencję naraziły

wyjecnai z Warszawy, pozostawiając|wszystkich korespondentów pism

 lomiast wysyłał listy do odczytywa-
nia na mityngach, kazał się w swych
dziennikach nazywać  „wodzem”,
„tytanem itd. Chorobliwa ta mega-
lomacja ośmieszałą całe jego dzieło

Działalność Coty'ego skończyła 
  
  

scenie: „Szczęście w ko- OBICIA (Tapety) f 62 |
szu” operetka w 1 akcie ze śpiewami I tańcami. Obsada: |. Grzybow:ke, L. Szel, Wł. Grsza—| Wielki wybór, nowoj| ' R NE
Bojarski, St. Janowski I In. Il. Irena Grzybowska wyk. „Tata tańczy z mamusią”. Ill, „Sąd ame- rysunki od 120 za 

ĄSOWIGZ||| rolkę, wyprzedaż re-
sztek po bardzo ni-
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MIGNON G.EBERHART i Sw asap GM), Tu włrącia się pośpiesztie Sue. był wogóle przypadek) — tem:, kto do mnie strzelał, bo inaczej byłbym ,

ы a P

Biala puga.
: ° — (Przekiad autoryzowany z angieiskiego).

Po chwili namysł: dorzucił: : ‚

— Aha, czy pani sądzi, ze gospodarze... hm! czy onimogliby ma-

czać ręce w tej sprawie? Do spisku należą z pewnością najmniej dwie

“ osoby. Jedna nie podołałaby wszystkiemu! :

° — ci nie posądzam — zaprotestowala uparcie Sue. — Byłam zde-

nerwowana, Zdawało mi się, ze przewracano w moich rzeczach, że ktoś

chodził za mną po korytarzacn, że mnie podglądano... ot! takie niemą-

dre przywidzenia! Faktem jest tylko to, że byłam porwana. Przeciwiko

Lovściftesiojn nie mam żadnych podejrzeń. :

* fylko, że oprócz nich, niema w hotelu nikogo — zauważył Lorn.

— Tak — zgodziłe się. — Służby nie można brać pod uwagę. Mar-

€el jest za wierny, pokcjówka za uczciwa, a kucha'z — straszny tchórz

i skóńczony głupiec.
— mamy jeszcze pastora ; panią Byng — podsunął Lorn. =

— (wyż ich można podejrzewać? — zapytała Sue. —Nie, jeżeli

mam wtogów, którzy dybią na moją tajemnicę, to gdzieś poza hotelem.

— Ale buszują po hotelu?! AŻ : :

— Tu chyba nie jest trudne, Można wejść i wyjść, nie będąc wi-

zdianym. Hotel jest otwarty cały dzień, a zimą sto; niemal pustkami. A

ile tu jest kryjówek, ile zakamarków...!
Czy pani je chchodziła? — szapytał szybko Lorn.

Spojrzała na niego z zasłopotaniem, :

Ach, roztmieni, o co panu chodzi. Nie, to poprostu śmieszne.

— Może. Bądź co bądź, to jest bardzo stary dom,

—Brama była zamknięta — odezwałem się. — Policja nie znalazła

nikożo gp się. To znaczy, że pozostajemy do wyboru tylko:

ja, gospodar rcel i pastor.
>> —Ponjest zę, pamie Sundean, że to mężczyzna strzelał do pa-

na na podwórzu? — zapytał detektyw.

— Naturalnie... To jest... No, nie widziałem go i ostatecznie ko-

Vieta też mogła strzelać. Ale miałem wrażenie, że to był mężczyzna.

'
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— Pan zapomniał, Mówiłam panu, że można się dosiać do hotelu

nawet nocą, kiedy wszystko „est zaryglowanę. Ja wiem o tem wejściu

Gospodarze wiedzą. Marcel wie, Naogół jednak jest to tajemnica. Nie

ma w tem nic nadzwyczajnega — rzekła szybko, uprzedzając pytanie

Lorna — ale gdyby wszyscy o tem wiedzieli, nie byłoby sensu zamy-

kać bramy. й sg 121.41) BLADE
Wydałem okrzyk. =

— Al pani mówiia, żę napastnik wpadł za panią do hotelu tajem- |
nem wejściem. To znaczy, że i on wiedział o tajemnicy. Jeżeli zbada- |
my, jakie "soby znały tę tajezznicę, jeżeli to wogóle było tajemnicą. — ,
Suę potwierdziła energiczneia skinieniem głowy — to między niemi ;
znajduje się... KR ` Bo: |

Urwałem, bo cóż mogłen: powiedzieć? !
— K:o, panie Sundęan? — zapytał złośliwie Lorn, — Morderca, i

czy zamordowany. |
— To zależy od identyczności zamordowane — odmiwrknąłe, !
— © każdym razię jasną jest rzeczą, że prześladowca pani miał

stosunki z hotelem, alto — + Lovschiemami, Fakt że po długiej prze-
, jażdżce przywiózł pania spowrotem do holelu, także na to wskazuje,

J— Możliwe. Р
Daiei, jeżeli to prześladowca pani został zabity, to jego auto musi

stać gdzieś niedaleko Fotelu,

— Prawda — zgodził się skwapliwie Lorn. — Postaram się to zba-
dać. Szczęście, że policja traktuje mnie przyjaźnie. Ciekaw jestem, jak
prędko duwiemy się prawdy. Do chwili wyświetlenia, czem -go otruto, '
w jaki sposób i kiedy, musimy trzymać domysły w zawieszeniu. Najwi- ;
doczniej użyto jakiejś bardzo dyskretnej trucizny. Działania niektórych |
trucizn obj.wia się na ciele w bardzo krótkim czasie... Przepraszam pa-
nią, bardzo przepraszam... Zapomniałem, że to dla pani była niespodzian-
Ika, a po takiej nocy musi pani być zdenerwowana... Panie Sundean, czło-
wiek, który panią porwał, mógł mieć wspólników.

Nie. Był sam. — rzewłą Sue, drżąc. Spojrzałem na jej białą
twarz i rzekłemi szybko,

— Dużo jest w tej sprawie zażadek. Naprzykład chciałbym się do-
wiedzieć, kto zabrał mieczyk z trupa, obmył ze krwi į wsunąl na miej-
sce? Chciałbym się również dowiedzieć, dlaczego elektryczność zgasła,
„kiedy bytem na podwó*:u? Musiało to być ogromnie na rękę — (jeżeli to 
 

 

UWAĄCA!

się przed rokiem krachem finanso-

PRACA |

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego

go napewno zobaczył. Sądzę, że jeżeli to był gospodarz, to jego żona
mogła go z łatwością į oratowač zgaszeniem światev, o ile obserwowała
z hallu, co się działo na podwórzu. Gdzie pani byla, panno Sue,
światła zgasły?

— U siebie — odpowiedziała bez namysłu,
— To znaczy pod numc:em dziewiętnastym, na tem piętrze?

to pytanie. Zbyt zywo „paruiętałem biadą twarzMusiałem zadac jej
w oknie trzeciego piętra.

— Naturalnie.
— Czy mi pani nie weżmie za złe, jeżeli zapytam,

dowiedziała o «morderstwie?
— Cóż znowu? Chciałam wyjrzeć na podwórze i w tym celu otwo-

Pociecha.

Pan Kolasiński przy-
chodzi do kawiarni bar-
dzo wzburzony. Pytają
go znajomi:

— Co pznu je:f?

oczekujących pomocy. Warszawa

zamieniia się w jezioro, mające oko-

ło 100 klm. długości, a 50 szeroko-

angielskich i amerykańskich w War-

szawie na silne pretensje ze strony

redakcji ich pism, że nie podają

sensacyjnych _ intormacyj. Kiedy

zwrócili się do p. S. dlaczego w ten

sposób postępujc, ten z najzimniej-

szą krwią odrzekł: „Cóż chcecie,

dzięki mnie cała Angija zaintereso-

wała się Polską”.

RANCUSKIEGO.
od :niego wypłaty połowy majątku

w gotówce, Coty wypłacił 350 milj.,

więcej z powodu kryzysu zebrać nie

mógł. Zajęto mu więc wille i mająt-

ki, usunięto go z „Figara'”, odebrano

mu nawet jegc ulubiony „Ami du

Peuple", który początkowo sprzeda-
wany po 10. a potem po 15 centi-

mów, zdobył sobie półmiljonowy na-

kład (gdyż dzienniki paryskie sprze-
dają się najmnej po 25 centimów),
obecnie zaś zrównany w cenie z ca-

łą prasą paryską, stracił wiele ze

swego nakładu. Do „„Amidu Peuple“,
który oczywiście nigdy nie pokry-
wał kosztów, dołożył Coty wiele
miljonėw. Dziennik ten pozostał
jednak wiernym idei Coty'ego i jest
obecnie organem Frontu Narodowe-
go, obejmującego „Młodzież Patrjo-
tyczną“ i Solidernošė Francuską".

m

 

Gietida.
WARSZAWA (Pat). Giełda, Waluty:

Belgja 124,15—124,46—123,84. Berlin 205,50
—206,50—204,50. Gdańsk 172,50—172,93—-
172,07.  Holandja 357,85—358,75—356,95.
Kopenhaga 119,20—119,80—118,60, Londyn
26,68 — 26,81 —26,55. Nowy Jork kabel
5,29*/4—5 ,327/4—5,26*/4. -Oslo 134,03—134,70
—133,40. Paryż 34,90—34,99—54,81, Praga
21,98 —22,03—21,93,  Szwajcarja 172,67—
173,10—172,24. Włochy 45,44—45,56—45,32.
Tendencja niejednolita,

Akcje: Bank Polski 85. Starachowice
10,60. Tendencja utrzymana,

Papiery procentowe: Budowlana 45—
44,75—45. Inwestycyjna 116,50. Konwer-
syjna 62,75. Dolarowa 72,25—72,50. Dola-
rówka 52,85—53. Stabilizacyjna 67,50—
67,38 — 67,63 — 67.75 — 67,88 (dwa ostatnie
drobne). Listy ziemskie 47,38—48, — Ten-

dencje dla pożyczek i listów przeważnie
mocniejsze.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 30 lipca 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Zyto I standart 16.

аКа pszenna gat. I C — 36,50. Mąka
pszenna gat. I E — 35. Mąka pszenna gat.
II E — 32,25. Mąka żytnia 55 proc. —
21—21,50. Mąka żytnia 65 proc. 23—23,25.
Mąka żytnia sitkowa 18,50—19. Mąka żyt-
nia razowa 18,50—19.

Ceny orjentacyjne: Żyto II standart
15,50—15,75. Mąka pszenna gat. III A —
27,50—28. Mąka pszenna gat. III B 20—21.
Otręby żytnie 10,75—11,50. 'Otręby pszen-
ne miałkie 11,75—12,50,

Len — bez zmian.
Tendencja mocna.

słowa, to tylko jedno
Jest prawdziwe.

Młody człowiek z śre:

|

kiedy

jak się pani  
rzyłem jedną połowę okiennicy. Zobaczyłam światło w pokoju pana i
sylwetki: pana Marcela i pasiora Rata pochylcnegotak,jakby klę-
czał, Odrizu poznałem że stało się coś niezwykłego i zdjęła mnie cie-
kawośćć. i tak byłam zdenerwowana, Gdybym się nie dowiedziała, co się
stało,nie mogłabym usząć. Zasaknąwszy okiennicę, zaczęłam się ubierać.
(Wi trakcie tego zgasły światia. Nieraz się to zdarza, więc się nie zlęk-
łam. Zaczekałam tylko dopók: się nie zapaliło, Ubrawszy się w płaszcz,
pobiegłam ao północnego skrzydła, gdzie zastałam Marcela. Pana i księ-
dza już nie było. Marcel powiedział mi, co się stało i pan zaraz wrócił,

ai nie spotkała pani nikogo?
— Nikogo
Odpowiedziała presto, jasno,! ! dorzecznie i patrzyła mi w oczy bez

zmrużenia powiek, -« Pomimo ici : i żywe wspomnienie bladej, upiornej twa-
rzy w oknie trzeciego piętra, wyglądającej ze strasznem przejęciem na
scenę mordu, nie. ło mi spokoju.

Nie :nogłem powiedzieć.
— Ależ widziałem paną w oknie

bladą i pr 'erażoną.
Nie mogłem zepyiać:
— Jakim sposobem tak się paniudała ta bajka z kluczem?
Niepałsa również zapytać:
— Blaczego pani włożyia miec na miejsce?
Nie mogłem pytać: p: . a я

Czemu, ach czemu nie powiedziala mi į jakiej
chwili uc'ekła pani z niego pokoju? W FAMA

2 (d. c. a.)

- OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |

trzeciego piętra, okropnie
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