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ODGŁOSY BURZY NAD DUNAJEM.
OSTATECZNE STŁUMIENIE

REWOLIY,

WIEDEŃ (P:t). Ostatnie gniazdo
Gdowo-socjalistyczne w Maryntji

zostaio wczoraj przez wojsko i fieim-
Wehrę rozbite, Mianowicie w pobli-
żu Lavamund nad granicą jugosło-
Wiańską, na górze Kabensiein, usy-
Pat szańce oddział narodowo-socjali-
Styczny, złożony z 300 ludzi. Wojsko
tu nie mogło uczynić użytku z broni
Palnej z obawy, że pociski trafićby
mogły jugosłowiańskich strażników
<elnych i żołnierzy  jugosłowiań-

skich, stojących nad granicą, Mu-
Siano wtedy przeprowadzić rokowa-
Ę> dyplomotyszne z Białogrodem,
Dy skłonić włądze jugosłowiańskie
0 cząsoweżo wycołania żołnierzy

z nad granicy. „Neue Freie Presse*
podkreśla, że ludność po stronie ju
Eoslowianskiej sympatyzowala z po-

wstańcami i dosżarczała im żywność.|
*owstańcy osaczeni ze wsžystkich
stron, zdecydowali się przejść grani-
SĘ jugosłowiańską i złożyć broń.

SKUTKi REWOLTY
AUSTRJACKIEJ.

WIEDEN (rui). „Neues Wiener
bendbiati:* donosį z taryżą, -że

ataki prasy narodowo-socjalistycznej
Przeciwko gabanetowi Schuschnigga
SĄ uważane w raryżu za dowód, ze
kampanja niemiecka przeciw Austrji

. będzie kontynuowana.. Dzięki 102-
Mowie między chargć dafiaires
Erancji a Mussolinim porozumienie

Między Faryżem a Kzymem poczy-
Rifo dalsze postępy. Rząd włoski

zatrzyma zmobi'izowane wojska nad
Swą granicą północną i gotów jest
Poprzeć solidarne zarządzenia mo:
carstw w ten sposób, by nie powsia-
ty żądne tarcia przez przeprowadze-;
1ue akcji,
ryżu zaznaczają, że przygotowuje
Się akcja trzech mocarstw, której!
$tównym celem. będzie zabezpiecze-|
nie pokoju europejskiego. Wi akcji
tej mają wziąć udział t'rancja, An-

&Ца 1 Wiochy,

: 2 | WAEDEŃ. (Pat).
2000 UCIEKIENIERÓW. | otwarciu rozprawy w poniedziaiek wypuszczeni wolno,

edziele od 12 do 13-ej.
Wileński" chodzi codziennie.
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

QGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 25 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. Terminy

druku mogą być przez Fidministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Mr. 80147.

Tania wycieczka nad polskie morze mZA 20 ZŁ. m || (wilków
_ - Nie zwlekajmy z zapisami, gdyż może zabraknąć miejsc.

Zapisy przyjmuje codziennie Administracja «Dziennika Wileńskiego» od

TESTAMENT POLITYCZNY
DOLLFUSSA.

PARYŻ (Pai  „L'iIntrasigeant”
donosi z Wiednia, że znaleziono te-
stameni polityczny kanclerza Doli-
iussa. W, dokumencie tym, wielkie-
go znaczenia dla obecnej sytuacji
politycznej w Austrji, kancierz wska-
zuje swoich nasiępców na wypadek
swojej śmierci, mianowicie przewi-

Austrji Schuschnigga, a jako prze-
wódcę wojskowego ks. Starhem-

berga. diiii

RADY MINISTRÓW.
WIEDEŃ (Pat). Nadzwyczajna

rada ministrów, która obradowała
pod przewodnictwem- kanclerza
Schuschnigga, wystuchała sprawo-

: zdania sekretarza stanu do spraw
| obrony i bezpieczeństwa publiczne-
go, stwierdzając, że w całej Austrji
panuje zupeiny spokój, | `
|| Nasiępnie zada ministrow uchwa-

: liia ustawę, wedie kiėrej uczestnicy
zamachu będą internowani w obo-

| zach koncentracyjnych z robotami
' przymusowemi,

Daiej rada ministrów uchwaliła
powierzyć generalnemu  prokurato-
rowi prowadzenie specjalnych do-
chodzeń w sprawie zajść 25 lipca w
Wiedniu, celem ogłoszenia rezulta-:

 
duje jako przewódcę politycznego

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEJ |

„CZYSTKA“.
į MiEDEN. (Paij. Dyrektor policji
Steiheuzen i komisarz Golzman zo-
stali usunięci ze swych dotychczaso-
wych stanowisk  Fozostają Oni Ww
dalszym ciąsu w areszcie. Władze!
przełożone zarzucają im tolerowa-

nie propagandy narodowo-socjali-
stycznej w korpusie policyjnym. 4)
UGratzu donoszą, že wszyscy nauczy-

cielowie, którzy brali w ruchach

powstańczych му Styrji udział, zo-
„stali wydaleniu z Austrji,

WaikDEN (Fat). „Keichpost“ do-
mosi, że zę 130 urzędników urzędu
kanclęrskiego, aresztowanych przez

' spiskowców w dniu 25 lipca, około
20 podniosło ręce z okrzykiem
„Heil Hitler', kiedy przywódca spis
Ikowcow donióst, że Rintelen objął
rząd ; że za pół godziny zjawi się
w urzędzie kanclerskim. Dziennik,

przytaczając to doniesienie, domaga;
się listy owych urzędników.
| WIEDEŃ |Pat). Wydawnictwo
„Neues Wiener Journal“ ogłasza, że
zastępca naczelnego redaktora tego
pisma dr, Nagelstock otrzymał dy-;
misję. Nagelstock został przez po-

ilicję internowany pod zarzutem
utrzymywania stosunków z niemiec-

; kimi narodowymi socjalistami,
| WIEDEŃ (Pet). Aresztowano tu

}

 

 

     

KOMPROMITUJĄCY DOKUMENT.
WiŁDEŃ (Pat). Komisarz propa-

śandy pik. Adam ogłosił przez radjo
wiedeńskie dokument, który dowo-

dzi, że ostatni zamach stanu w Wie-
dniu został przygotowany ze strony

|miemieckiejj Dokument ów znale-
ziono u pewnej osoby w pośranicz-

|nej miejscowości Kollerschiag. Do-
| kument był szyśrowany, zdołano go
jednak odszyirować i ustalić tekst.

MW dokumencie tym powiedziane
jest, że w razie ustąpienia lub usu-

nięcia kancierza Dolliussa organi-

zącje narodowo-socjalistyczne, po

otrzymaniu hasła „Sommertest', ma-

ją rozpocząć intensywną propagan-

dę i obsadzić budynki uządowe. Gdy

czas z hasłem „,Preisschiessen mit

italienischer Machi“ ma się rozpo-

cząć zbrojna sekcja, przedewszyst-

kiem w krajach związkowych a na-
stępnie w samym Wiedniu, Organi-
zacje narodowo-socjalistyczne mają

wyzyskać okres, kiedy władze wy-

Ikonawcze, po usunięciu kanclerza,

mie będą jeszczż wiedziały, po czy-

jej stanąć stronie. Szytrowany do:

kumert zapowiada ogłoszenie amne-

stji dla wszystkich. Legjon austrjac-

ki z Bawarji ma być wysłany na-
„ychmiast do Wiednia, Wszyscy 

godz. 9 rano

wiadze będą stawiały opór, wów-|

naczelnego redaktora „Neues Wie-| jeńcy mają być uwolnieni, Wobec

ner Journal* dr. Nagelstocka, który socjal-demokratów ma być zachowa-

CENTRALNA KASA

daje całkow
I najwyższe

LUBA
I sprawie

OSZCZĘDZAJ

OSTATNIEKonie
SEZ0NU

Stan zdrowia
BERLIN (Pat). Z rezydencji lei-

niej piezydenia tindenburga (Frusy

'JWwscnodniej donoszą, ze w ciągu 0”

statnie, nocy :tan zdrowia prezy-

denta znacznie się pogorszyi.

Wydany w południe komunikat

zaznacza, że sędziwy wiek prezy”

 

„micz SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 | działająca na całym obszarze Rzplitej.

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

mujemy nietylko korzyść dla sieble, ale służymy także

w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

©©58030500000900900060000

SPIESZCIE|

M. MRI
Wilno, Wielka

į Bielizny, galanterji, trykotaży art. plażowych. Ё
М

(W, związku z tem w. mn

był doradcą byłego posła austrjac-

ы kiego w Rzymie von Rintelena, W

ARESZTOWANY. mieszkaniu Nagelstocka przeprowa-

WIEDEŃ. (Pat), Z kóżsocjal- dzono rewizię, przyczem znaleziono
demokratycznych donoszą, żebyły! obszerną korespondencję z Rintele-

kanclerz Renner został aresztowany nem i byłym narodowo-socjalistycz-
przez  Heimwehrę, W. ostatnich nym Schattefrohem.

„dniach policja aresztowała około 3. (WI Wiedniu aresztowano również

tys. socjal-demokratów i komuni-| radcę urzędu krajowego dr. Wegne-

stów. Do obozu koncentracyjnego ra, który wyraził głośno uwagę, ma-

| wysłano 400 socjal-demokratėw, jącą znamiora zdrady stanu.

tów dochodzeń. |

B. KANCLERZ REMER

Po ponownym czy dał słowo, że powsłańcy będą
przewodniczą-

W. JUGOSŁAWJI, | nastąpio przesiucnanie oskarżonego cy do odpowieazi nie dopuścił.

| WiEDEN. (Katj, Korespondent
awasa donosi, na

Jugosiawji, w obawie przed repre-

Sjamu souroniio Się oKOio Z tys. na-
rodowych socjażistów z Austrji,

ze terytorjun”
Klanetty, który zaprzeczył, jakoby” Minister Fe; oświadczył wów-

rózmysinie strzelań ncierza i: ы ; 1
Sz: > i: MKS rza czas: „Nie mam żadnego powodu

Dolliussa, Oskarżony opowiada, że
po odkaniu strzałów zapyłał kan-| nie odpowiadać na io pytanie, MW

Proces,o zamordowanie Dolifussa
Skazanie i stracenie skazańców.

denta Kzeszy uzasadnią poważne

"obawy, zapowiadające dalsze wy-

dawanie biuletynów. Prezydent Fiin-

| na neutralność, jeżeli ci zachowają

|się spokojnie. Dokument ów wspo-
„mniana osoba miała przewieźć do

| Wiednia i nadać na główną pocztę, denburg ma 8' lat. Od dłuższego

| Otrzymała owa osoba za to 530 czasu choruje na zapalenie pęche-

| szylingów. Komisarz Adam, przed- rza. Ostatnio stan zdrowia prezy”

stawiwszy ten dokument, stwierdził, denta znacznie się pop'awił i samo-

przez oficjalne czynniki niemieckie | tuacji politycznej.
Przy prezydencie przebywają le-

karze sprowadzeni z Beriina.

BERLIN (Pat). O godz. 13,15 wy-

dano pierwszy komunikat o stanie

zdrowia ieldmarszałka Hindenburga,

podpisany przez 4-ch lekarzy, ordy-

nujących przy jego łożu, ze znanym

: : prof. Sauerbruchem na czeie, Ko-

się zatamować krew z płynącej rany | munikat ten nie zawiera żadnych

kanclerza, można mu było tylko na|szczególnych danych, informuje jed-

krótki czas przedłużyć życie. Obroń- nak, że puls prezydenta jest silnie

cy postawili wniosek, aby ze wzglę- przyśpieszony a temperatura nor-

du na przyrzeczenie dane spiskow-. malna,
com zostali oni uwolnieni, Frybunał
wniosek odrzucił,

| że dowodzii on niezbicie, że zamach poczucie było o tyle dobre, że one-

wiedeński był zgóry przygotowany ygdaj odbierał sprawozdanie o sy”|

Prasy Wileńskiej.
do 7 wieczór.
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Najpawaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

itą pewność zwrotu wkładów
oprocentowanie.

publicznej. :

Sprzedaż
JI 207 bezten
Hindenburga.
PARYZ Pat. Agencja Havasa po-

dsje pewne szczegóły dotyczące
nastroju panującago w Neudeck w
związku z chorobą prezydenta Hin-
denburga. W pałacu, gdzie mieszka
„feldmarszałek. panuje zupelna cisza.
„Służba chodzi po pokojach na pal-

|each. Mówi się jedynie głosem przy-

'ciszonym. U łoża chorego prezy-
|denta Rzeszy czuwa 4-ch lekarzy..
W pałacu przebywa również płk.
Oskar von Hindenburg, syn |feld-
marszałka. Po porannej konsultacji

udzisiejszej lekarze oświadczyli, że

stan chorego Jekko się polepszył.
Niektórzy z lekarzy są zdania, że i

i tym razem zdrowa natura feld-
(marszałka przezwycięży ostry kry-

zys

1

BERLIN Pat. Na zapytanie przed-
stawiciela PAT-icznej wyjaśniona
w kśncelarji Rzeszy, że nic tam nie

wiadomo 0 rzekomem nadzwyczaj-
nem posiedzeniu gabinetu Rzeszy,
mającem stać w związku z chorobą
feldmarszałka Hindenburga. Nie

wyłączone jest jednak, że posie-

dzenie takie w ciągu wieczora od-

będzie się, gdyby zaszła koniecz-

ność. 

 

marszałka Lyautey.I sprawie tej umowy nie daiem ali
cierza, czy zostat traliony, kanclerz| х A Ё Ss

zadnego siowa žoinierskiego, ani nie
| odpowiedziai, że nie wie, Planetta

'zawołai, żeby wstał, na to odpowie-
1 + * +
dział kanclerz, że nie może. Fianet-

. POSEŁ AUSTRJACKI
i WRACA DU BEKLINA, 

|
|
|
\

  

BERLIN. (Paij. Urzędowo dono-;
Szą z Wiediia, Ze posei austrjacki
przy rządzie Mzeszy. lauschitz w
najbiiższych dniach powróci doj
Serlina ; przyjmie agendy posel-į
stwa, \

STANOWISKO FRANCJI

RZYM. (Pati. Francuski chargć;
d'atfaires zakomunikował urzędowo,
podsekretarzowi stanu spraw zagra-;
nicznych Suvichowi stanowisko rzą-;
du irancuskiego wobec ostatnich,
wypadków w Austrji, Stanowisko to
dą się ująć jak następuje: Francja,
stojąc niezłomnie na gruncie dekia-
racji mocarstw z dn. 1/ lutego, z za-,
dowoleniem powitała energiczne

| stanowisko Włoch zajęte w związku

| ostatniemi wydarzeniami w Austrji,

(NA GIEŁDZIE BERLIŃSKIEJ. |
BEKLIN (Pat), Giełda berlińska

Stoi pod znakiem wypadków wiedeń-
skich, Mimo odprężenia sytuacji po-
litycznej nie może być mowy.o cał-

| kowitem wyjaśnieniu położenia, co
/ też wpływa na usposobienie kulisy
giełdowej. Nawet porozumienie go-
spodarcze niemiecko-trancuskie nie
potrafiło zmienić na korzystniejsze
kształtowania się kursów gietdo-
wych. Chociaż część akcji wykazała
poprawę, większość uległa dalszej,
chociaż nie bardzo znacznej obniżce.

ta dopiero wtecy zauważy krew,
poczem wyszedł z pokoju i zarządził|
opatrumek dla kanclerza. W. końcu

| oskarżony oświadczył, że uwaza to,

I przyjmowaiem żadnych zobowiązań,

| gdyż umowa zowtała zawaria między

min, Neustaedter-5tuermerem a po-

wstańcaimi, występowałem jedynie

jako pośrednik. Uskarżeni względ-

, nie inni przywódcy zapytywali mnie,

| co się stało, za błąd i żałuje, że za-

| no w drodze pokojowej.

czy mogą być pewni, że umowa bę-

dzie dotrzymania, Na to odpowie-

| działem, że mojem zdaniem mogą

„. (W, dalszym ciągu rozpraw prze:| być pewni, Oświadczam jesżcze raz,

„słuchany drugi oskarżony Hoizwe-, że osobistych przyrzeczeń nie da-

ber, ktory ośw'adczył, że poczuwa wałem, pomiewuż . dawać mie о-

się do winy o tyle, że wtargnąłdo! słem”. A

No sea Spopełnił | aministrze = zp ai jako

żadnego gwałtu, powiedziano mu, że: świadkowie min. Karwinsky i min,

rząd już został utworzony podkie- | Neustaedter-Stiermer. Obaj zezna-

rownietwem Rintelena. Oskarżony, wali, że umowa, kt

podaje, że min Fey wiedział, prze- | powstańcami, zawierała postano-

prowadzając rosowania z terorysta-| wienia, iż będzie nieważna, O ile

mi, że kanclerz Dollfuss jest ranny | któryś z członków rządu będzie za-

gdyż o godz. 14.30 e do; An adas : Pa

ministerstwa spraw. wojskowych, iż godz. 1.15 w nocy oświadczyli

Dolliuss jest GÓRE: Min, Fey! obaj obrońcy, że z powodu przemę-

oświadczył wtedy, że życzeniem: czenia, nie mogą brać udziału w

kanclerza jest, «by sprawy załatwio- | dalszej rozprawie.

Min, Fey:

dał słowo żołnierskie, że wolny ode| R S = 2 rano,

marsz będzie napastnikom przy-; › EDEN, (Pat). W dalszym cią-

znany. | gu rozprawy przed sądem wojennym

i

bit kanclerza Dolliussa.

Następnie wśród. wielkiego na-| rozpoczął się wczoraj o godz. 9.15.

prężenia przesłuchany został min. | Przesłuchany został jako ostatni

Fey, który pizedstawił zajścia z) świadek urzęd.ik policyjny .Stein-

dnia 25 lipca, ..Musieliśmy wszyscy| berger. YE

siedzieć spokojnie z obawy przed|. - WIEDEŃ (P.t). W dalszym ciągu

atakami terorystów. Przyrzeczenia| rozprawy o zawach w pałacu kan-

nie dałem, lecz inni z zewnątrz. Je- | clerskim po przesłuchaniu świad-

stem jednak zdenia, że skoro przy*|ków, wydali orzeczenie rzeczoźnaw-

rzeczenie zostao dane, powinno być|cy rusznikarze i lekarze. Doceni

dotrzymane”. Na pytania obrońców

  

którą zawierali z!

Przewodniczący wobec tego odej

Szekej oświadczył, że gdyby udało

WiEDEŃ (Pat). O godz. i.35 wy-
dał sąd wojskowy wyrok, skazujący

Gbu oskarżonych na Śmierć przez

powieszenie. prezydent

związkowy nie skorzysta ze swego

prawa łaski, wówczas będzie naj-

przód powieszony oskarżony Holz-

weber a następnie zaś morderca

kancierza Dolliussa Pianetta.

WiEDEN (Pat). Obaj zasądzeni o

zamordówanie kanclerza Doiliussa,

Pianetta i iiolzweber, zostali stra-

ceni o godzinie 16,35. Pierwszy 20-

stał powieszony Holzweber, drugi

Planetta.  Skazańcy w ostatniej

chwili zachowywali się spokojnie.

Przed śmiercią obaj wżnieśli okrzyk

„žieil Hitler“. Jeszcze na rozprawie

Planetia oświadczył, že nie jest

tchórzliwym mordercą i że nie miał

|istotnie zamiaru zabijania kanclerza
i Dolliussa. Jake człowiek ubolewa

' nad swoim czynem i prosi małżonkę

,kancierza Doliiussa o przebaczenie,

, Holzweber oświadczył, że nie przy-

| puszczał, iż dojdzie do rozlewu krwi.

Spodziewał się, że za zamachowca-

mi przybędzie do urzędu kancler-

| skiego von Rintelen, Działał z mi-
| łości do ojczyzny.

| WIEDEŃ (Pat). Naoczni świad-

"kowie egzekucji morderców š. p.

, kanclerza Dolliussa opowiadają, że

i skazańcom pozwolono się pożegnać
|z żonami, poczem: przyjęli oni po-

| ciechę religijną, każdy od duchow-
nego swego wyznania. Planetta był

katolikiem a Holzweber protestan-
tem, Pierwszy zawisł Holzweber.
Śmierć nastąpił» po 12 minutach.

Jeżeli

 

Pogrzeb
PARYZ Pat. Pogrzeb marszałka

Lyautey odbędzie się we czwartek
czystości żałobnej weźmie udział

ambasador Rzplitej Chłapowski oraz
przebywający we Francji oficerowie

w Nancy. Rząd francuski reprezen
polscy.

towany będzie przez ministrów

Barthou i marszałka Petaina.,W uro

GTISNRES ESTA

 
WARSZAWA (Pat.) Dnia 31 lipca

r. b. pod przewodnictwem ministra

spraw wewnętrznych Marjana Zyn:

dram Mościałkowskiego odbył s.ę

—.— i ^

 

LOSY INNYCH SPISKOWCÓW.

BERLIN (Pat). Wedle doniesień

z Wiednia wyroki na pozostałych

oskarżonych o zamach na urząd

ikanclerski zapadną dopiero w przy-

szłym tygodniu Dzisiejszy wyrok

mie stoi narazie w żadnym związku

z oświadczeniem o przyczynach oraz

o bezpośrednich wypadkach buntu.

jWyrok dotyczy jedynie dwuch o-

skarżonych o morderstwo kanclerza

Dolliussa.

PANI DOLLFUSS
U PP. MUSSOLINICH.

RZYM (Pat). Małżonka śp. kan*

clerza Dolliussa przybyła dziś do

Riccione wprost z Wiednia w t-wie

funkejonarjusza austrjackiego, Pani

Rachela Mussolini w t-wie dwojga

dzieci kanclerza Dolliussa przeby-

wała cały czas w Riccione, Dziś

wieczorem ma przybyć do Riccione

premjer Mussolini. : 

Zjazd wojewodów.
zjazd wojewodów z terenów do-
tkniętych powodzią, celem ustalenia

rozmiarów klęski. W konferencji

wzięli ponadto udział minister opie

ki społecznej Paciorkowski, pizewo*

dniczący ogólno-polskiego komitełu

pcmocy ofiarom powodzi Hubicki i
podsekretarz stanu w ministerstwie

opieki społecznej Piestrzyński.

 

Wiadomości
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.
** Estoński min. spraw zagra-

nicznych Seljamaa opuścił Moskwę
udejąc się do Tallina.

** W związku z pogłoskami w
Budapeszce o przygotowywanych
przez komunistów manifestacjach
w dniu 1 go sierpnia, policja are-
sztowała kilkadziesiąt osób.

** Donoszą z. Kowna: Litewska
agencja telegraficzna oświadcza, że
wszelkie pogłoski © rozwiązaniu
sejmiku kłajpedzkiego pozbawio-
ne są całkowicie podstawy.

** Król belgijski wraz z mał-
żonką udał się samolotem w po-
dróż do Szwecji.

a
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Isierpnia1915.
Wczoraj przypomnieliśmy kilka

najważniejszych dat z pamiętnych

dni przed 20 laty. Właściwie dopiero

dzień dzisiejszy, 1 sierpnia, uważany

jest 'га dzień wybuchu wielkiej

wojny.

Historyczny dzień, bo zamknął

jedną kartę, a otworzył nową. Może

żadna data historgczna nie przecina

tak wyraźnie dwóch epok, jak właś-

nie 1 sierpnia 1914. Może nigdy

dyplomaci, mężowie stanu, władcy

narodów i państw nie łudzili się
tak straszliwie, jak owego dnia, gdy
decydowali się na skok w przepaść,

w przekonaniu zapewne, iż walka

oczyści tylko nabrzmiałą przeciwień:

stwami politycznemi i gospodarcze-

mi atmosferę Europy. Jakże fatalnie
nie rozumieli potęgi rozpętanego

DZIENNIK WILEŃSKI

Umizgiiodprawa. POCAŁUNEK SŁOŃCA!
Przy rozkosznym odpoczynku na

  
laży

 

W. aimosierze plotek.
Od pewnego czasu cała prasa|

polska, i niety!xo polska, pełna jes.|
najfantastyczniejszych pogłosek ax]
temat możliwości porozumienia poi-
sko . litewskiego oraz rokowań, ja-
kie rzekomo już się toczą,

Jaka atmostera wytworzyła się
dookoła sprawy stosunków: polsko -
litewskich, doskonale charakleryzu-
je katowicka „Polonia”, przypomi-
nając fantastyczne projekty „po-
działu*Wilna, jakie już we wrześniu
1930 r. snuł „Berliner Tageblatt",
który
podawał ni mniej ni więcej, tylko... linję

graniczną wytyczoną gdzieś tam w jakichś

tajnych rokowaniach. Linja ta biegła przez

Widze, Świr, Gerwiaty, Wilejkę do Wilna,

które miało być podzielone na dwie części.

Góra zamkowa i katedra miały przypaść

L'twie, Ostra Brama i dworzec kolejowy —

Polsce. Jeśli wówczas ta pogłoska wzbu- żywiołu, jak nie zdawali sobie spra*

wy z wytrzymałości ludzkiej, mogą-,

cej znieść cztery lata najstraszliw=|
szej wałki. Myślano wówczas, że,

wojna potrwa najdłużej 3 lub 4

miesiące.

W stolicach europejskich, naj-
bardziej zainteresowanych: Berlinie,
Wiedniu, Petersburgu, Paryżu, Lon-

dynie rozpętał się szał radości. Ulice

zapełnione tłumem brzmiały śmie-

chem i śpiewem. Miljony ludzi, któ-

rzy wkrótce mieli wyruszyć na front,

opanowało najwyższe uniesienie

patrjotyzmu. | pomimo wszystkich

późniejszych okropńości wojny, po-

mimo nędzy i zniszczenia, które

z sobą przyniosła, niepodobna za-

pomnieć tych chwil gorącego entu-

zjazmu. Bił z niego jakiś mistyczny

związek pomiędzy jednostką a na-

rodem, między człowiekiem a zie-

mią, za którą szedł na śmierć.

Najwięcej powodów do radości

miał naród polski: wszystko do zy-,

skania, niewiele do stracenia. Uginał

się pod ciężarem niewolipolitycznej, |

niszczał pod względem gospodar-

czym, męczył się w kajdanach, ktė-

re utrudniały mu nawet należyty |

rozwój kulturalny.
Niepodobna w kilku słowach o-

pisać stanu umysiów i uczuć w

społeczeństwie naszem na wieść o

wojnie. To pewne wszakże, iź obok

obudzonej nagle nadziei wyzwolenia

zapanowała ciężka troska z powadu

rozdarcia na trzy zabory i koniecz-

ności udziału Polaków w  walczą-

cych ze sobą armjach nieprzyja

cielskich. Największe to tragedja,

jaka mogła spotkać naród w nie-

woli.
Dziś, po latach dwudziestu, od-

dychamy jeszcze atmosferą i skut-

kami wojny. Swiat w dalszym ciągu,

z pewnemi odchyleniami podzielony

jest na dwa obozy, przesycony z

jednej strony pragnieniem i wolą

ustabilizowania nowych stosunków

terytorjalnych i państwowych, z dru:

giej chęcią odwetu i odebrania stra-

conych ziem i dóbr. Dueh wojny

jeszcze żyje, narody nie mogą oder-

 

wać się od tamtych dni, jeszcze|

mięśnie i nerwy grają melodją za-

pasów. A jest tak, pomimo niepo-

jętych, ogromnych przeobražen, ja-

kie zaszły w psychice, w pojęciach

moralaych, politycznych, -gospodar-

czych ludzkości.

Z OZ ZO ROI,

Urzędowa liczba
bezrobotnych.

WARSZAWA (Pat.) Liczba bez-

robotnych zarejestrowanych w biu

rach pośredaictwa pracy funduszu

bezrobocia na terenie całego pań-

stwa wynosi na dzień 28 lipca rb.

296,021 osób, co stanowi spadek

bezrobocia w stosunku do tygodnia

dziła tu i ówdzie pewne zainteresowanie,

to ze względu na znajomość topografji, jaką

wykazał autor tegc projektu. Widać było,

że jednak podczas kanikuły 1930 r. ktoś za-
dał sobie trud, by wykreślić nową „grani-

cę', możliwą — jak mu się zdawało — do

przyjęcia przez Polaków.

Nie mniej fantastyczne plotki
kursują i teraz, z tą jedynie różnicą,
że rozsiewają je dzienniki litewskie
To też nie bez :łuszności pisze dalei
„Polonia“

Najprostrzem Lyłoby przypuszczenie że
pogłoski takie to tylko pobożne życzenia

Litwinów. Wydaje się jednak, że Litwini nie

mogliby żywić takich nadziei, gdyby im ja-

kieś czynniki nie dodawały otuchy. Faktem

jest, że w swoim czasie pewne koła masoń-

skie projektowały obdarowanie Polski Kłaj-

pedą wzamian za oddanie Pomorza Niem-

om. Nic z tych intryg nie wyszło. Darem-

nie prasa niemiecka puszczała co pewien

czas balony próbne. Jeśli teraz jacyś ludzie

znowu myślą o rewizji granic Polski, to wi-

docznie nie wiedzą o sile idei narodowej w

Polsce. Nie pamiętają widocznie, jak olbrzy

mie i żywiołowe były w Polsce zawsze ma-

nifestacje w obronie granic,

Pogłoski z Kowna muszą więc wywoły-

wać pewne zdziwienie, Na czem się opiera-

ją? Na szczęście, łatwo je uśmiercić, Jedno

stanowcze oświadczenie min. Becka może
im położyć kres. A może obóz prorządowy

urządzi na Wileńszczyźnie manifestacje pod

hasłem nienaruszalności granic? Tyle się |
nieraz manifestacyj urządza, tak głośne echo

ma każdy niewłaś iwy krok czeski lub ło-

tewski, że nie byłuby nic dziwnego, gdyby

w Wilnie zademoastrowano przeciw pogło-

skom kowieńskim.

 
Pośrednicy.

Również na temat plotek i po-
głosek kowieńskich pisze „ABC*.
Autor artykułu robi coś w rodzaju
przeglądu ostatnich „rewelacyj“ w

i Kiajpedzie oraz projektowanym
meczu piłkarskm pomiędzy wileńską
i kowieńską Makabi — zwraca uwa-

gę, iž :
Rejestrując te fakty, stwierdzamy wy-

bitną rolę, jaką w grzygotowywaniu polsko-

litewskiego zbliżenia odgrywają żydzi, To

jedno wiemy narazie konkretnie — inne

rzeczy pozostają jeszcze ciągle w sferze po-

głosek, które jednak stają się coraz obfitsze

1 coraz konkretniesze,

7е swej strony możemy wyrazić
niepokój, bo znamy aż nadto dobrze
„pośredników” z rodziny Makabich
i im podobnych i wiemy, jak
drogo sobie ci pośrednicy każą pła-

z. praSy.

|
|
|

cić. |

Czas pracuje dla nas.

szerniej „Gazeta Warszśwska*,
Stwierdzając na wstępie, iż o

żadnych ustępstwach terytorjalnych
na rzecz Litwy mowy być nie może,
pisze autor dalej o intrydze, która
wciąż koło t. zw. sprawy wileńskiei
usiłuje roztoczyć niezdrową atmosie
rę niepokoju i niepewności,

Nie możemy jednak dyskutować o tery-

torjalnych ustępstwach i traktować poważ- /
nie uroszczenia liiewskie do Wilna. Spra-

wa wileńska dla 'ego tak długo utrzymuje

się w programie polityki litewskiej, iż do-

koła niej istnieje :vzległa instryga pewnych

kół międzynarodowych zasadniczo nam nie-

chętnych.

Ożywianie tej intrygi, która posiada

swych agentów również i w Polsce, ostatnio

daje się zaobserwować w postaci różnych

wizyt i rozmów w Kownie. Nie powinno to

jednak usypiać realizmu Litwinów. Rozwój

stasunków politycznych w: Europie wschod-

niej bardzo wyraźnie zmierza do takiego

stanu rzeczy, w którem Litwa będzie mu-

siała zabiegać o przyjaźń Polski.

Z drugiej strony ewolucja naszych sto-

sunków wewnętrznych uniemożliwiła po-

wrót do takiego stanu rzeczy, w którem

mogłaby się odrodzić i utrwalić koncepcja

podobna tej, jaką widzieliśmy w związku z

Wileńszczyzną w rewnych kołach polskich

w okresie pierwszych lat niepodległości.

Opinja litewska powinna zdawać
sobie sprawę z tego stanu rzeczy i
nie pozwalać się łudzić fałszywym
przyjaciołom lub nieodpowiedzial-
nym amatorom politycznym.

Polska napewno nie zechce wyzyski-

wać swojej przewagi i składających się 0-
| becnie nieprzychy!nych dla Litwy okolicz-

ności politycznych. Pragnęlibyśmy osiągnąć

zgodę z Litwą i cprzeć nasze wzajemne

stosunki na trwałych, braterskich podsta-

wach. Droga, jakąśmy obrali i jakąśmy kro-

czyli dotychczas, wydaje się i nadal jedynie

słuszną i skuteczną. Jeżeli Litwa nie doj

rzała jeszcze

| nację znamy wszak nie od dziś, lecz od
! tak zwanego przewrotu majowego, a nawet

| jeszcze od dawniejszych czasów. Znamy też

| dobrze i stosunek sanacji do chłopów.

(„do władzy. Zapisywali się nawet do stron-
> R г S х | ni i-O roli „pośredników* pisze 2 nictw ludowych. Z e Czy po to, aby si-

i łę chłopską pomnażać. Czy po to, aby do-

  
Głosy niektórych pism obozu

rządzącego (jak „Kurjer Poranny” i

1.“ o zbliżeniu do mas chłopskich i
robotniczych spotkały się w „Zielo:
nym  Sztandarze* (ur. 50), piśmie
stronnictwa ludowego p. t. „Jedyn-
kowe umizgi”* z taką odprawą:

„Kiedy się słyszy owe sanacyjne za-
powiedzi zwrotu na lewo, czy wyraźnie

zwrotu ku chiopom, należy patrzeć na to,

:со się po za temi zapowiedziami kryje. Sa-

    
» Ludzie przewrotu majowego, czyli tak
zwani piłsudczycy, najgorliwszych  przyja-

ciół chłopskich udawali przed dostaniem się

: LONDYN. (Fat), Baidwin, uza-
pomėdz chlopom Go utrwalenia tych zdo- sadniając w lzbie (min rządowy

' byczy społecznych i politycznych, które so- program rozbudowy lotnictwa, w

 
'bie wywalczyli w pierwszych latach nie-| zakonczeniu powiedziai: „Ud chwili
podległości państwa. Nie — zapisywali się powstania loinxtwa zniknęty dawne

! 40 stronnictw ludowych i udawali chłop-; granice, Kiedy mowa jest o obronie
skich przyjaciół w tym celu, aby wsparłszy Angi, nie mysiamy już o skałach :

„się nachłopach, tem łatwiej własnych ce-' 1luwru, a przychoazj nam na myśl

gów dopiąć. ei «i | Ken, gdzie się wiasciwie znajduje
: A po dorwaniu się do władzy nastąpił nasza dzisiejsza granica. Miałem na

niebawem zwrot w stronę Nieświeża, gdzie względzie obecne okoliczności ma-
„wychylono toasty na cześć sławnego domu jące związek z naszą wiasnąpozycją
Radziwiłłów, a później w stronę magnaterji , ia i i6
wielko « przemysłowej i finansowej. Chło-DY nis

wewnętrznie do przyznania

tam racji i wyciągsięcia z tego konsekwen- ,

pów zaś poczęto „sanować”, unifikując im

! organizacje, rozbijając ich ruch polityczny,

| organizując Brześć i brzeskie wybory i czy-
| niąc wiele innych rzeczy, ktėrych tu wymie
«nić nie da się i których zresztą wyliczać nie
/potrzeba. Świeżo w pamięci mają chłopi 0-
statnie wybory samorządowe, !

A w międzyczasie były także „zwroty
na lewo* wtedy, kiedy jeszcze chłopi i ro-

ypotnicy posiadali w Sejmie i Senacie taką
litość przedstawicieli, że się z nimi musiano
liczyć, Takiemi wszak „zwrotami na lewo“;
były rządy Bartla, ktėrego potem odprawio-
no z kwitkiem. Po każdym takim „zwrocie”,
po każdym takim objawie „przyjaźni” nastę-
powały tem liczniejsze i gwałtowniejsze u-
derzenia. i

Sanacja uszczęśliwia Polskę już prze-
szło osiem lat, miała czas pokazać czego
chce dla chłopów i pokazała. Wystarczy
przypomnieć to wszystko, co w tych latach
zrobiono dla oświaty na wsi, wystarczy
przypomnieć jak wielkie sumy przeznaczo-
no na rolnictwo w budżetach państwowych,
wystarczy spojrzeć na to beznadziejne wy-
niszczenie gospodarcze wsi i na to prześla-
dowanie wszystkiego, co jest przejawem
niezależnej zbiorowej pracy chłopskiej, wy-
starczy wreszcie zuać sanacyjne piany kon-,

jęcie o tem, jaka to jest miłość, którą obóz
jedynkowy darzy chłopów.

Ci, którzy będą w przyszłości pisali
 

| nałożonych przez traktaty,

pod uwagę tendencje polityczne dzi-
siejszej Łuropy 2 caiym zautaniem
zwracam się do Izby o zatwierdzenie

tego, co jest bezwzględnie koniecz-
ne. W czasie debaty mówiono, że
Niemcy utworzyli lotnictwo woj-
skowe z pogwaiceniem zbowiązań

Co się
tyczy lotnictwa cywilnego, to apa-
raty niemieckie są umyślnie tak

zbudowane, aby można było prze-
kształcić je szybko па samoloty
wojskowe, co stanowi wielkie nie-
bezpieczeństwo.

 

Dlaczegoniebędzie.
zjazau?

Oficjalną przyczyną odwołania
zjazdu legionistów w. Ż0 rocznicę
„Wymanszu ikadrowiki“ jest powódź.
rupblicysta „Naszego Przeglądu”,
Kegnis, który umie zajrzeć za kulisy
sanacyjne, zdradza także inne, nie-
-ołicjalne powody, teżo odwołania
zjazdu. Frzedewszystkiem nie pra-
gną zjazdu czynnik decydujący, a

pozatem — według p. Regnisa —
„Prezes Sławek musiałby nawiązać do

stytucyjne, aby sobie wyrobić właściwepo-| zeszłorocznego zjazdu, do tez konstytucyj-

|aych, które zreferował wówczas tak  uro-

czyście koło krzyża  Trauguta, musiałby

zdać sprawę z tego, co uczynił dotychczas
dzieje wsi w Polsce niepodległej, zastana- ,dla zrealizowania postulatów, podać do

cji, będziemy nią kroczyć dalej. Czas pra-, wiając się nad losem chłopów za czasów, wiadomości publicznej wszystkie pikantne

'cuje dla nas.tej modnej sprawie i zatrzymuje się 4
Szkoda jednak, że tylko ....czas.w końcu na dwu wydarzeniach —

wizycie radcy Miihlsteina w Kownie

Pogłoski
Dziś na posiedzeniu klubu BB w

sejmie wygłosić ma prerajer Moztow-

ski wieiką mowę poiityczną, Od Kii-

 

i plotki.
pogłoski. Między innemi mówi się o
zwołaniu we wrześniu nadzwyczaj-
nej sesjj sejmowej dla uchwalenia

sanacji, będą zmuszeni szukać porównań w szczegóły rozmowy w Belwederze i żałosny

najcięższych dla chłopa czasach pańszczyź-,koniec prac, rozpoczętych w sierpniu roku

| nianych. : : + 1053, PAC

Mając to wszystwo na uwadze, łatwo! Są pozatem jeszcze inne wzglę-
odgadnąć, że i dzisiejszy zwrot sanacji na' dy, które przemawiały za odrocze-

| lewo, choćby nawet pod pewnymi wzślęda-' niem zjazdu, względy psycholo-
| mi nastąpił, nie wypłynie z czystych i bez-| giczne: : Ы
„interesownych pobudek uczynienia dla mas! „Uczestnicy ziazdu, oglądając się na-

„ludowych dobrze. Będzie on miał na wzglę- | wzajem zauważyli, że wszyscy z nich posi-
dzie dobro przedewszystkiem samej sanacji |wieli, że zbliżają się już do typu wetera-

ku już dmi zapowiadaną pizez prasę

sanacyjną. onać przywiązuje się do

„przemowienia premjera dużą wagę,

skoro nawet niektóre pisma sana-

cyjne nie ustają do ostatniej chwili

w sutiowaniu p Kozłowskiemu tego,

co ma powiedzieć,

Вагахо рой tym względem jesi

charakterystyczny artyku  „Kurje-

ra Porannego”, który zapowiada, że

w exposć prenijera będzie mowa O

planie oddiużenia chiopskiej własno-

ści rolnej, i że: :

„wysunięcie w pierwszej mowie

„premjera rządu na czoło zagadnień

społeczno . gospodarczych proble-

mu zatrudnienia, budzi nadzieje, że

obecnie paduą 4 jego ust ważkie

sitowa o pracach rządu nad rozwią

zaniem tego problemu”.
Mowa p. Kozłowskiego miałaby

być zapoczątkowaniem owego „kur-

su radykalnego", który „Kurjer Po-

ranny” forsuje cd dłuższego czasu.

(W, związku ze zjazdem posłów i

senatorów BB w kołach politycz poprzedniego o 2,052 osoby. nych zaczynają też kursować różne

„września do normalnego terminu se- mi i będąc istnym
nowej konstytucji. Wprawdzie od. Czując usuwający się stale grunt pod zen|
z EE : я ' obozem izolacyjnym

sji zwyczajnej jest już niedaleko, ale wśród społeczeństwa, szuka sanacja poro-
pono rządowi chodzi o to, aby Zaraz zumienia z masami, Tym razem chce się  

nów, przypominających zlekka weteranów

"roku 1863-go, że czas zrobił swoje, i punkt

| cięžkoš-1 obecnego reżimu zaczyna się

przesuwać ku młodszym. Nie do twarzy

mie zapominajmy o

HAWAVCAZIMI
Lekkie natarcie twarzy i ciała kremem
lub olejkiem HAWAY, sprzyja równemu
opalaniu się na

1 харо!
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pow bronzowy kolor
iega porażeniu.

 

Budowa lotnictwa Angiji.
Zgłoszony przez opozycję wnio-

sek o votum nieufności dla rządu, z
powoduprowadzenia przez rząd po-
lityki zbrojeń, odrzucony został 404
głosami przeciwko 60.

Depesza powyższa, donosząca, iż
parlament angielski uchwalił pro-
gram rządu w sprawie wzmożenia
sił lotniczych Anglji, wymaga pew-
nych uzupełnień.

Siły napowietrzne głównych mo-
carstw są w obecnej chwili następu-

jące: .
Na czele stoi flota lotniczna

Francji, licząca około 3.000 jedno-
stek. Są to przeważnie aparaty no-
we, o wypróbowanym: systemie bo-

jowym,
Dalej idą Stany Zjednoczone

Ameryki, których rezerwa lotnicza
stanowi około 2.350 aparatów.

Z kolei posiada Japonja prawie
2.000 aparatów, liczba ta ma w ro-
ku następnym ulec jeszcze zwięk-
szeniu.

Czwarte miejsce zajmuje Rosja
Sowiecka, która posiada czynnych
aparatów od 1.500 do 1.700.
Tę samą mniejwięcej cyfrę posia-

dają Włochy, kiórych obecna siła
wynosi przeszło 1.500.
, lDopiero na szóstem miejscu
znajduje się flota powietrzna Wiel-
kiej Brytanji, dysponując rezerwą
1.434 aparatów. я

„ Mymienione cyfry odnoszą się
wyłącznie do lotnictwa wojskowego.
Należałoby uwzględnić w pewnym
stopniu także lotnictwo cywilne,
gdyż służyć ono może w razie wojny
dla działań mil:tarnych. Pod wzglę-
dem liczby lotnictwa cywilnego za-
chodzą między wymienionemi sze
ścioma krajan» znaczne różnice.
Np. dysponują Stany Zjednoczone
liczbą przeszło 7.000 aparatów cy-

wilnych, Francia około 1.600, a
Anglja zaledwie tysiącem,

iXząd brytyjski, rozumiejąc upo-
śledzenie Anglii pod względem lot-
nictwa wojskowego, złożył w paria-
mencie program pięcioletniego pla-
nu zwiększenia sił lotniczych angiei-
skich, Według projektu koszt tego
planu wynióstby 20 miljonów fun-
tów. szt.
W chwili gdy toczyła się w lzbie

Lordów, a nasiępnie w lzbie Gmin
dyskusja nad projektem rządowym,
nad Londynem odbywały się wielkie
manewry lotnicze. Brały w nich u-

Aa is a EOGEO TS IK Ti AI RETEDE is

Z LITWV.
LOZORAJTIS WYJECHAŁ DO MOSKWY.

Pietkiewicza, dr. Nackiewicza i so-

wno minister spraw zagranicznych |wieckieżo posła w Kownie Karskie-

Łozorajtis. Mir. Łozorajtis z *żoną| go udał się doMoskwy, gdzie za-

i w towarzystwie posła litewskiego|bawi w ważnej misji politycznej do

w, Moskwie Bałtruszajtisa, docenta dnia 4 sierpnia r. b.

O NOWE SZKOŁY POLSKIE.

Z Kowna donoszą, iż organizacje rokiem szkolnym udzielenia zezwo-

kulturalno-oświatowe polskie zło- | ienia na uruchomienie nowej szikoły

żyły w ministerstwie oświaty me- polskiej w Kownie i trzech na pro-

morjat, w którym żądają z nowym wincji. 2

PANAMA HANDLOWA W KOWNIE. ы

Z Kowna dunoszą, iż w Kłajpe- zdołał wielkiemi sumami przekupić

W. dniu wczorajszym opuścił Ko-

 

„ko

dzie ujawniono wielką panamę a

dlową. Policja aresztowała kilka |

osób wraz ze znanym importerem

MWajnerisem i naczelnikiemkowień-

skiego urzędu celnego Sajkauska-

sem. Jak zdołano ustalić, Wajneris

urzędników celaych, którzy od dłuż-

szego czasu przepuszczali nieoclone

towary do Kowna. Wi ten sposób

skarb państwa poniósł dotkliwe stra-

wyborcza ma grzewidywać skróco-

dni, tę

Nowy parlament zebrałby się już
w grudniu rb, ma normalną sesję

kadencję izb ustawodawczych.
Dzięki skróceniu okresu wybor-

rozwinąć odpowiedniej agitacji i że
„sanacja”, wyjdzie z wyborów zwy-

Jednocześni: „sanacja” ma się
wyzbyć tych posłów j senatorów,
którzy skompromitowali się w ©-
pinji, w dowód „bezstronności” wy-
borów ma być zwinięty obóz izola-
cyjny w Berezie Kartuskiej. ‚

Tyle pogioski. Nadmieniė trzeba,
iž przed paroma tygodniami, kiedy
tež Ikunsowaly pogloski o zwolaniu
nadzwyczajnej sesji sejmu, prasa sa-
nacyjna zaprzeczyła tym wieściom.

 

Ak PA kb „A

Pocztowki z Berezy.
Paczki żywnościowe, skierowane

do Berezy Kartuskiej przez rodziny

izolowanych tam narodowców, zo-

stały zwrócone wysyłającym. Dorę-

czono natomiast izolowanym  prze-

słane im przez rodziny paczki z

bielizną. ‚

Szereg osób spośród rodzin izo-

lowanych otrzymało w tych dniach

pocztówki od osadzonych w: Bere-
zie, Pocztówki są lakoniczne, za-

wierają podziękowanie za przesłaną
bieliznę, prośbę 0  nieprzysyłanie

żywności i zawiadomienie o zdro-

budżetową, która otwarłaby nową ZDKUK

VODY i CHLEBAI“...czego „sanacja'” spodziewa się, že!
stronnictwa opozycyjne nie zdążą

cięsko. (EZ

po uchwaleniu konstytucji rozwią-, oprzeć na chłopach i robotnikach, widząc, | już im była w 19 ym roku zjazdu romanty-

zać sejm i senat j na mocy noWeJ jak coraz bardziej niepewnemi stają się jej| ka 1914-go roku, beztroskie oświadczenie,

ordynacji wybo: czej, któraby ogło- dotychczasowe podpory. Stąd te jej umizgi | że nie chce się uznania, lub wyrzeczenie się
szona została w drodze dekretu, roz- p
pisać nowe wybory. Nowaordynacja |

do lewicy.

T. zw. kurs na lewo, a w szcze-
śólności na wies, któremu ma służyć

ny okres kampanji wyborczej do 45 m, jn, powołanie p. Poniatowskiego| wszystkiemi możliwemi
„| ua ministra rolwictwa, nie spotkasię opowiadania o roku 1914-15 brzmią jak za-

i zatem ze strony ludowej z naiwnoś- mglone wspomnienia z lat górnych i chmur-

cią, na którą zapewne liczono. ‚ {

 

Ks. biskup Tarnowski, dr. Fr.
Lisowski, w odezwie wydanej do
społeczeństwa kreśli straszliwy
obraz katastrofy powodzi, która w
szczególny sposób nawiedziła  die-
cezję tarnowską W! odezwie m. inn.
czytamy:

„Nie płacze >, Biedacy moi, —

oto widzicie, jeż Bóż zesłał dobre

serca, które © Nas pamiętają i nie

opuszczą Was. 4awiązał się Komi-

tet pomocy w całem Państwie, są

Komitety powiztowe ; lokalne. Ax-

cypasierze całej Polski z J. Em.
Prymasem na czele, wydali odezwę
w sprawie niesienia pomocy doraż-

nej dla powodzian. А ja, zbolały

Pasterz Diecezji. zwracam się do

tych, których oszczędziła ręka Pań-

ska, którzy nie wiedzą, co to znaczy

być głodnym i bezdomnym. Serce m.

omal nie pękło, gdy odbierałem z
zagrożonych parafij krótkie, a bar-

dzo wymowne telefoniczne wołania:

„Jesteśmy odcięci! Wody ; chleba!”.
Chleba i wody wołają — mój Boże

— a jak im dowieźć? Chleba i wo-

dy... ubrania i obuwia, wołają ze

wszech stron. =

Przeto wyciągam ręce do Was,

którzy jeszcze coś posiadacie, wy-;
ciągam rękę w 'mieniu setek tysięcy

tych głodnych i bosych i wołam chle

ba, ubrania, obuwia, grosza. Wołam,

 
! wiu. ty, sięgające około 500 tys. litów.

a т š ' ała: A
blagam i zaklinam, Usłyszcie mój

dział dwie, nieprzyjacielskie jak-
gdyby, eskadry. Jedna, składająca
się z 180 samolotów, atakowała sto-

apelu do kies. Karla się odwróciła, uczest- oać

nicy zjazdu sfilistrzeli, siedzą na posadach,| | . я

|zostali obdarzeni przez reżim obecny | Siwiotniczy broniła Londynu, :Ma-
: ост ажа i| SER miały wykazać, w jakim

stopniu przygotowana jest stolica
Anglji na wypadek najazdu po
wietrznego wroga. Prasa podawała
„komunikaty wojenne” z owego nie-
zwykłego placu boju, z których jed
ne mówią o skutecznem odparciu
wroga, inne natomiast przyznawały,
że silna fala ataków zajęła niektóre

głos i ratujcie moich Biedaków. Ale|punkty strategiczne wmieście.

zarazl bo zginą. bo choroby z prze-| Manewry loiniczenad obszarem

ziębienia i zepsutej wody już się sze- | Anglji nie są coprawda nowością; w

rzą. Dzielcie się z biedniejszymi o-| ostatnich latach odbywały się one

statnim kawałkiem chleba, przyjmij- | już parokrotnie i zawsze ściągały na

cie ich pod dach dajcie im jeść, aby- siebie  uważę specjalistów lotni-
dłu paszy. — Ratujcie przedewszyst-| czych i wojskowych i w  niemniej-
kiem cziatki Matko, mie wiesz, szym stopniu szerokich warstw lud-
czy może twe dziecię nieznajdzie! ności, pamiętejących pełne grozy

nych',

  
| ściska..."

się w podobnej potrzebie Gdy dasz najazdy Zepelinów z czasów wojny.

dziecięci». obcemu, Bog nalchnie li-
tošciw< serce, «utóre poratuje i two-

je dziecko!
Dzaś nie czas na zabawy, uczty

i zbytki. Bracia giną, dzieci płaczą
głód skręca wnętrzności, a ból serce

Doktór Orłow dokonał
operacii serca.

MOSKWA. 'Pat). Do kliniki we
Włodzimierzu przywieziono  ran-
nego człowieka Rana zadana była
przed pół godziną nożem w serce.
Stan był beznaaziejny. Doktór Orłow
dokonał jednak operacji zeszycia  serca jedwabną nitką, «*--

Tego roku jednak miały manew-

ry sił lotniczych swe szczególne
znaczenie, będąc akompanjamentem.

do żywej dyskusji parlamentarnej.

Przyczyniły się one zupełnie do tego;

że obydwie izby bez wahania znacz-
ną większością głosów program rzą-

dowy przyjęły.
Należy też stwierdzić, że z po-

śród poszczególnych rodzaji broni,

największem — obok floty — zrozu-

mieniem cieszy się w szerokich

warstwach  angielskch lotnictwo.

Jest to niezawodnie wspomnienie

ataków powietrznych z czasów wiel

kiej wojny, instynktowne rozumienie

wagi lotnictwa w razie wojny dla

wyspiarskiego charakteru kraju.

Dzierżawa Opery Warszawskiej.
Spośród trzech ofert na prowa- roku w porozumieniu z p. ołżyc-

dzenie Opery warszawskiej, a mia- kim), oraz 3) p Janiny Korolewicz-
! nowicie 1) dotychczasowego dzier- Waydowej — Magistrat warszawski

żawcy p. Mossoczego, 2) kierowni-. postanowił.w sobotę przyjąć ofertę

ka muzycznego Polskiego Radja p. i p. Korolewicz-Waydowej.
Mazurkiewicza (działającego w tym :

 

e.
в
т
о
#

—>
°"

P
R
E
0

E
E
T
S
A4

o
N
E
N
A

R
T
4
ż>

c
a
”
a
l
k

>
|
|

E
S
A

P
Aa

9
I
K

a
Ь
*2
а

a
T
U

2
Z
L

2
2
4

(
M
A
X
A
2
a 



Je

1-

а

)-

)-

-

* dębowych, szybko niszczeją. 

KRONIKA.
POMOC POWODZIANOM

Z SEKCJI Fi

W poniedziałek w. Wil. Pryw.
Banku Handlowym pod przewodnic-
twem p. dyr. Jana Brzozowskiego
odbyło się posiedzenie sekcji finan-
sowej Wil. Wuj. Komitetu pomocy
ofiarom powodzi, na którem zostało
postanowione: | в
al) rozesłanie list ofiar do organi-.

zacyj i instytucyj;
2) rozesłanie skarbonek do urzę-

dėw į instytucyj prywatnych;
-3) zaproszenie pań. z rodzin:

wojskowej, po''cyjnej i urzędniczej
oraz przedstawicielek kobiecych or-.
$anizacyj społecznych. m. Wilna 'w
celu zorganizowania zbiórki uliczne
1 urządzenia loterji fantowej.

Pozatem na posiedzeniu ukonsty--
tuowała się podsekcja rachunkowo-
kontrolna.

Jednocześnie p. dyr. Miskiewicz

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna i bardzo zo |

la, przy słabych wiatrach miejsco-
wych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

290); suko, Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicra — Wielka Nr. 29 į

Chróścickiego — ul. Ostrobrumska Nr. 26,
Ra *szystkie na przedmieściach, prócz
iszek,

apteki;

S WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczystość N. M. P. Aniel--

skiej W czwa.tek w kościele św ,

Michała Archanioła przypada uro--
czystość Najśw Marji Panny Aniel-|
skiej Qdpustu zupełnego „to ties“
Guoties“ (Porcjsnkuły) mogą dostą-

Pić wszyscy wierni za każdorazowe
odwiedzenie tego kościoła od połu-
nią 1 sierpnia do północy 2 sierp-,

nią, Warunki: spowiedź, Komunja
Św., odmówieni+ każdorazowo 6 Oj-
cze nasz, 6 Zdrowaś Marja i 6 Chwa-

ła Ojcu na intencję Ojca św. Odpust

może być ofiarowany za dusze w
Czyścu cierpiące. (Dekret św. Peni-
tencjarji 13/1 1950, Aas XXII, 43). |

Porządek nabożeństwa: 1 sierpnia

© godz. 6 m. 30 pp. Nieszpory z wy-
Stawieniem Przenajśw. Sakramentu.

2 sierpnia (zzwartek): o godz, 6

M. 45 rano wystawienie Przenajśw.
akramentu (człodzienne), godz. 7
za św. Prymarja, godz. 9 Wotywa,

$odz. 10 m. 30 Suma z kazaniem,
$odz. 18 Nieszpory z kazaniem,
suplikac. i litanją do W.W.S.S. |

SPRAWY MIEJSKIE.
— O nową pożyczkę dla miasta.

arząd miasta czyni starania u
władz centralnych celem uzyskania
Pożyczki w wysokości 400 tys. zł.
Tą przeprowadzenie inwestycyj miej-
skich oraz dokończenie budowy

Środka Zdrowia w Wilnie,
Sprawa ta zostanie niebawem

załatwiona, |
—Przeniesienie oddziału położ-

czego, Z dniem dzisiejszym w szpi-,
alu żydowskim uruchomiony zosta: ,

Nie oddział położniczo-ginekologicz-|
ty. Jednocześnie zamknięty zosta-
Nie takiż oddział w szpitalu św. Ja-

kóba. W związku z tem chore ze
Szpitala św. Jakóbagerótiniegośćć |
wane będą do szpitala żydowskiego.
Zamknięcie oddziału ginekologicz-
nego w szpitalu św. Jakóba związa-
ne jest z letnim remontem lokalu

szpitala.
— Remont mostu Zielonego, Za-

kończono remont mostu Zielonego.
Ułożone zostały na jezdni nowe pod-
kłądy oraz częściowo zmieniono
chodniki.

Przy okazji należy zaznaczyć, że
utrzymanie tego mostu zbyt dużo
kosztuje miasto. Jezdnia i chodniki
bowiem, układzne przeważnie z pali

Stąd
więc co roku prawie zachodzi po-
trzeba dokonywania remontu.

Samorząa powinien raczej, za-
miast corocznie przeprowadzać ko-'
sztowne remonty, ułożyć jezdnię i,
chodniki z trwalszego materjału,

—Cielętnik otrzyma nowe szta-,
chety. Zarząd miejski przystąpił do!
usunięcia drewnianego _ spróchnia-|
łego płotu, okalającego Cielętnikod|
strony ul, Królewskiej. Na miejsce
usuniętego parkanu wzniesione zo- |
staną żelazne sztachety.

POCZTA i TELEGRAF.
—Poczta na targach. Na czas |

trwania I, Ogilnopolskich Targów,
Futrzańskich w Wilnie od 15, VIII.
do 11. IX, br. uruchamia się filję
urzędu pocztowego Wilno 1 na'te-
renie targów w ożrodzie po-Bernar-|
dyńskim 0 pełnym zakresie czyn-
mości w służbic nadawczej w dzia-
łach pocztowym itelefoniczno-tele.
graficznym.

Filja urzędu pocztowego na Tar-|
$ach Futrzańskich będzie czynna: od;
dnia 15, VIIL do dnia 18. VIIL w!
godzinachod9do14iod17do19|
ząś od dnia 18 VIII. do 11. IX. od
śodz. 9 do 20.

 

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

 

'żającym się rokiem szkolnym wyda-

| będą skontrolowane przez lekarzy.

NANSGWEJ.

zrełerował stan r-ku Komitetu w
Wil Pryw. Barku Handlowym, na
który z tytułu ofiar dotychczas
wpłynęło zł 2090 gr. 38.

Pracownicy wil. okr. i miejsco-
wego urzędów miar w Wilnie posta-
nowili: opodatsować się na powo-
dzian na okres 3-ch miesięcy w wy-
sokości 1 proc, od pobieranego upo-
sażenia służbowego w/$ up. łącznie
z. dodatkami wyrównawczym i funk-
cyjnym.

Pracownicy urzędu celnego w
Wilnie uchwalili opodatkować się
na rzecz ofiar powodzi w wysokości
1—2 proc. od roborów brutto.

Federacją polskich Zw. obrońców
ojczyzny przekazała Komitetowi
Wileńskiemu 392,93 zł.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zebranie iniormacyjne kup-

ców. Dzisiaj o godz, 20 w sali Sto-;
warzyszenia Kupców i Przemysł.
Chrześc. w Wiinie, ul. Bakszta 11,
odbędzie się zebranie informacyjne
dla kupców i przemysłowców w
związku z nowoobowiązującym od
1 lipca r. b. kodeksem handlowym.
Na zebraniu będzie poruszony sze-
reg bardzo aktualnych dla kupiec-
twa zagadnień,
— W sprawie przepisów o czasie

pracy. Inspektor Pracy na m, Wilno
przypomina, że w myśl przepisów
ustawy o cząsie pracy wszelkiego
rodzaju jadłodainie, jako to: restau-

|racje, kawiarnie, cukiernie, mleczar-
nie, herbaciarnie, piwiarnie, owocar-
nie i t, p. zakłsdy ze spożyciem na
miejscu, czynne zazwyczaj w ciągu

conajmniej 16 godzin na. dobę, o ile
zatrudniają pracowników, których
rozkład pracy musi być ujawniony,
w obwieszczeniu wewnętrznem, po-
świadczonen: za zgodność z obowią-
zującemi przepisami przez Inspekto-
ra Pracy i wywieszonem w lokalu
zakładu na widocznem miejscu.
Rozkład ten powinien zapewniać
każdemu z pracowników jeden dzień
wolny w. tygodniu. Niestosowanie
się do powyższych przepisów pocią-|
gnie za sobą kary: grzywny od 200
do 1000 złotych lub bezwzślędnego'
aresztu na czas do 3 miesięcy, na-
kładane przez inspektora Pracy w|
dródze administracyjnej.
— Blisko 31/2 tys. weksli zapro-

testowano, W ub. miesiącu w Wi-
leńszczyźnie zaprotestowano ogółem
3426 weksli na sumę 1.235,234 zł.
Najwięcej protestów zanotowano w

Wilnie, których suma sięga832.546 |
zł. W porównaniu z poprzednim,

 

miesiącem ilość zaprotestowanych
wekslj zmniejszyła się o sumę
89.654 zł.
— 0 kontakt z Łotwą. W. pierw- i

szych dniach sierpnia do Łotwy wy-
jeżdża delegacja z Izby Przemysło-
wo-Handlowej i Izby Rolniczej ce-
lem nawiązania kontaktu  handlo-
wego i rolnego z przemysłowcami i
rolnikami Łotwy,

SPRAWY SZKOLNE.
— Nowe szkoły dła 5000 dzieci.

MW. obrębie Wil. Kuratorjum Szkol-
nego zarezerwowano nowe lokale
szkolne dla 5060 dzieci, które z no-
wym rokiem szkolnym rozpoczną
naukę, Nowe lokale szkolne odpo-
wiadają warunkom sanitarnym i hi-
gjenicznym.
— Remont tokali szkolnych. Z

polecenia Kuratorjum: Szkolnego we
wszystkich powiatach oraz w Wi |
nie przeprowadzane są gruntowne
temonty lokali szkolnych. Odremon-
towanych zostanie około 300 lokali
szkolnych.
— Walka z jaglicą wśród uczą-

cych się dzieci. W związku ze zbli-

no zarządzenia. w sprawie walki z

jaglicą w szkołach. Wszystkie dzie-
ci jeszcze przed pójściem do szkół

Dziecko chore na jaglicę będzie od-
separowane. Dopiero po. wylecze-
niu dziecka będzie ono wpuszczone
do szkoły,-

Zaznaczyć należy, iż prowadzo-
na od kilku lat akcja w kierunku
walki z epidemją jaglicy w szko-
łach przyniosła pożądany wynik, co
się zaznacza zmniejszeniem się cho-
rych,

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
O nowe szkoły litewskie.

Czynniki litewskie czynią usilne sta-
rania o wyjednanie u władz szkol-
nych zezwolenia na uruchomienie
kilku nowych szkół powszechnych
w Wileńszczyźnie. W. sprawie tei
odbędą się niebawem narady i zdaje
się, iż w roku 1934/35 Litwini otrzy-

mają zezwolenie. na uruchomienie
czterech nowych szkół w pow. świę-
ciańskim, brasławskim i wileńsko-
trockim. .
— Obozy letnie dla dzieci litew-

skich, Staraniem litewskich organi-
zacyj społeczno oświatowych wpow.
święciańskim, brasławskim i wileń-

 

DZIENNIK MILENSKI

0 meljoracji na
W roku bieżącym dzięki fundu-

szowi pracy zajęto się meijoracią

znacznie intensywniej, niż lat ubie-
| głych. Wykonuje się jej szczególnie
' dużo w powiatzch półr.ocnych, jak
Postawski, Dziśnieński iBieaodė,
bo akcja odwodnienia obejmuje po
kilka objektów w: każdej gminie,

Jadąc. kilkanaście kilometrów
końmi można niejednokrotnie wi-
dzieć rezultaty pracy. Ożląda się z
przyjemnością sówne, ładnie ople-
cione grubą wikliną kanały zapowia-
dające, że z czasem u nas, na Wileń-
szczyźnie, znikrie pierwotna gospo-
darka.

Prace meljoracyjne zawdzięczają
swój rozwój trafnemu rozwiązaniu
zagadnienia — „skąd znaleźć środki
na roboty inwestycyjne”, bo w tym
wypadku do realizacji programu
państwowego, równolegle z kredyta_
mi funduszu pracy wyzyskano pracę
i środki zainteresowanej w oszusza-
niu terenów miejscowej ludności,'
Stawiając sprawę w ten sposób, Wo-

jewódziwo, w miarę posiadanych
kredytów, wykonuje roboty odwad--
niające na koszt zainteresowanych,
którzy pożyczkę, jaką jest koszt pra '
cy wykonanej, mają spłacać w ciągu
lat 15-iu, Dług ten może być mniej-'
szy, lub większy w zależności od u-|
działu przy kopaniu rowów właści-
ciela gruntów. A że w charakterze
chłopa białoruskiego leży wstręt do'
wszelkiego rodzaju zobowiązań pie-'
niężnych, chętniej więc służy on“
współpracą, zmniejszając konieczne'
w tym wypadku obciążenie gospo-
darstwa do tego stopnia, że tylko!
wyjątki z pośródwłościankorzysta-
ją z zastępców, wynajmowanych
rrzez technika meljoracyjnego. Czy-|

' dział rolnictwa jest ta, że punkt cięż

Wileńszczyźnie,
ta, że narazie nie widać pozytyw-
nych skutków wykonanej pracy. Ra-
czej odwrotnie, śdyż narazie nastę
puje żnaczny spadek porostu trawy
Póki nie meljorewano, chociaż mało
wartościowa, ele rosła duża trawa
na zabagnionych terenach. Z chwilą
odwodnienia błota przeistaczają się
w nieużytki pokryte mchem. Stan
taki nie świadczy jednak o tem by
nie warto było imeljorować, tylko
każe przypuszczać, że coś się robi
nie tak, jak należy.

Cechą charakterystyczną wszel.
kich prac, wykonywanych przez wy-

kości wyniku zawsze jest skierowa-
ny na stronę zewnętrzną na tormę
z zaniedbaniem istotnej treści, 10 sa
mo jest į z meljoracją, [u inicjatywa
wykonawców ogranicza się do wyko
pańia największej ilości metrów
sześciennych ziemi, a resztę zosta-
wia się losowi.

To jest tylko pół pracy, o drugiej
połowie zapewuiającej ludności ko-
rzyści gospodarcze, zapominać nie
można, by czas stracony i pieniądze
nie poszły na marne.

'lą drugą połową jest nauczenie
ludności uprawy terenów zmeljoro-
wanych.
Chłop z Wilenszczyzny rzadko któ

ry słyszał o picięgnowaniu łąk słod-
kich, a temba:dziej nic nie wie o
skomplikowanej procedurze uprawy
torfów. Nie ma pojęcia o tem, jak w
pewnych okresach trzeba zapobie-
gač zupełnemu wysychaniu gruntów
zatrzymując wodę w kanałach, Nie
wie, że teren csuszony trzeba od-

kwasić, posypując wapnem, że trze-
ba go zaorać, wybronować ; zasiać
odpowiedniemi trawami. Rodzajów |

 
' nią to również majątki które nie są! gruniów torfiastych jestkilkanaście, |
'w stanie dostarczyć robotnika. | wymagający każdy innej uprawy. W.
| Dzięki właśnie temu obciążeniu tem więc trudność, że z ogólnej re-
budżetu meljoracyjnego w jego wy- cepty na to, by ludność nie doznała

' datkach na robociznę, w roku bieżą- zawodu, dać nie można.
'cymi wykonuje się meljoracyj znacz-, Ale należy każdą wieś objętą

| — jak wiadomo — wprowadza zmia-

nie więcej niż w latach ubiegłych.
W jakim stopniu zwiększa one

- wydajność gospodarstw, wprost nie kilka lat sprawdzać i korygnować
sposób przewidzieć, |

W] tych warunkach ciekawem jest
stwierdzenie, jakim jest stosunek @0'
meljoracyj miejscowej ludności, bez- '
pośrednio w tych inwestycjach zain-
teresowanej.

Przyjmują ją jako zło konieczne.
Dlaczego? i
Przecież odwodnienie zmierza do

podniesienia gospodarczego.
Przyczyna iezadowolenia jest.

sko-trockim uruchomiono 6 kolonij
ietnich dla dzieci szikół litewskich
W] kolonjach vrzebywa około 300
dzieci, które spędzą ierje letnie w
obozach. |

RÓŻNE. |
—Nowa taksa aptekarska, która |

ny w stawkach za sporządzanie le-
karstw, obowiązywać będzie, po-
cząwszy od 2 sierpnia r. b.

CENY NABIAŁU I JAJ
w/g notowań Związku Spółdzielni Mleczar-
skich i Jajczarskich w Wilnie, Końska 12,

w dn. 31. VIL 34 r.
Masło za 1 kg. w zł: Wyborowe 2.61

(hurt), 3,— (detalj. Stołowe 2.40 (hurt),
2.80 (detal). Solone 2.40 (hurt), 2.80 (detaij.

Sery za 1 kg. w zł.: Nowogródzki 2.20
(hurt), 2.60 (detaij Lechicki 1.90 (hurtl,
2.20 (detal) Litewski 1.70 (hurt), 2—

(detal).
Jaja: Nr. 1 — 4,50 za 60 szt, 0.09 za

1 szt. Nr. 2 — 3.90 za 60 szt., 0,08 za1szt.

Nr. 3 — 3.60 za 60 szt., 0.07 za 1 szt.

 

KRONIKA POLICYJNA.
źiodzieje u wicedyrękiora

bauku Kolskieg0+ Wicedyrektorowi
banku Folsk., p. Edwardow1 Bolida-
mowi (M. Fohuianka 1/) w nocy z

mieszkania skredziono różnej garde-
rowy i przedmictów na sumę /DU zł.
Część rzeczy wiamywacze zrabowali

również stuzącej. Folicja zarządziia
poszukiwanie z. włamywaczami.

— Okradi matkę, Gortajn Estera
iStefańska 34) zawiadomiła policję,

że w czasie jej nieobecności w mie-
szkaniu, syn jej lzrael, lat 23, skradł
łutro męskie i z alto zimowe, ogólnej
wartości 350 zł. Gortajna policja za-  
trzymała ; skradzione rzeczy zwró-
ciła poszkodowanej, Ra
— Występny mąž. Marja Ziembo ;

muje bezrobotnego męża. Mąż, bę-
'dąc bez pieniędzy, począł zmuszać

żonę do nierządu, a gdy ta stawiała
opór, bił ją niemiłosiernie. (W, dniu
wczorajszym również na tym tle po- |
wstała sprzeczka, w. czasie której
wyrodny małżonek począł bić i ko-
pać żonę, a następnie oblał ją gorą-
cym wrzątkiem. parząc dotkliwie.
Na krzyk bitej zebrali się sąsiedzi |
którzy niechybnie
zwyrodnialca, gdyby nie interwencja,
policji, która zajęła się Ziembą.
— Zginęły pieniądze z zapieczę-

towanego listu. Sz. Liwszyc (Subocz
37) ma syna w Johanisburgu (Afry-
ka), od którego otrzymuje zapomogi
pieniężne, Wczoraj nadszedł rów-,
nież list polecony pieniężny, z któ-
iego, jak się okazało, w tajemniczy
sposób zginęło 10 szylingów (14 zł.)
mimo, iż list był zalakowany. W

„meljoracją oddz:elnie pouczyć, zakła
dając polka doświadczalne i przez

wyniki, Praca ta wymaga dużego
doświadczenia i może być prowadzo”
na jedynie przez fachowca agrono-
ma. Może jednak ona dać ogromne
rezultaty.

Bez tej jednakże pracy cała mel-
joracja może się stać jedynie cięża-
rem dia ludności, której miała być
dobrodziejstwem.

LP.
:

Przyrost ludności
Główny Urząd Statystyczny o-

pracował dane dotyczące przyrostu

ludności w poszczególnych krajach
w roku ubiegłym.

W, Polsce przyrost ten wyniósł
402.465 osób, w Anglji wraz z Walją
83.948, w Czechosłowacji 82,377, we
Francji 21,598, w Holandji — 99.194,
w: Niemczech 226.113, w Portugalji—
83.319, na Węgrzech 60.820, we
Włoszech — 4t9,778, w  Australji
52.152, w Kanadzie — 120.511.

Największy: stosunkowo przyrost,
mianowicie 12.3 na 1000 mieszkań-
ców w stosunku rocznym, zanoto-
wano w Polsce Na drugiem zkolei
miejscu pod względem. przyrostu
znajduje się Hoiandja i Portugalja —
po 12.1. W. Kanadzie przyrost wy-
nosił 11.3, we Włoszech 10, w Au-
stralji 7,8, na Węgrzech 6.9, w Cze-
chostowacji 5.5 w: Niemczech 3,5, w
Anglji 21, oraz we Francji 0.5.

wrot niesłusznie wpłaconego podatku.

 

 Magistrat wymierzył płatnikowi
podatek. Płatnik dotychczas płacił |
taki podaiek bez protestu, w r. b.;
jednak wniósł odwołanie. Władza
nadzorcza rekurs płatnika uwzględ-
niła, uważając, ż nie było podstawy
do wymiaru podatkowego.  Żawia-|j
domiony o takiej decyzji płatnikżą-|
da zwrotu podatku wpłaconego za|
lata ubiegłe. Wiadze odpowiedziały,
iż żądanie płatnika nie jest uzasad-
nione, gdyż wymiary nie były przez
płatnika kwestjonowane w ustawo-
wo przewidzianym terminie.

Według orzeczenia N.. T. A., do
którego płatnik się zwrócił, może
on żądać zwrotu należności, gdyż w

" danym wypadku sama podstawa wy- i
miaru była fałszywa, a więc nieza-

leżnie od tego, czy zgłaszał odwoła-
nie, czy też nie został on poszkodo-
„wany wskutek nieprawnego postę-,
powania władz wymiarowych.

związku z tem prowadzi się obecnie |
badanie, gdzie 1 w jaki sposób zgi-|

niądze, |
WYPADKI.

— Dziewczynka przejechana przez 'ro-
werzystę. Na ul. Konarskiego została prze-
.jechana przez nieznanego rowerzystę Mejer
Regina, iat 9 (Szeptyckiego 6). Wymieniona
zmajduje się w szpitalu św. Jakóba na ku '
racji.
— Poród na ulicy. M. Chorowikowa

(Kominy 2), przechodząc ul. Targową, koło
Łysej Gery, powiła dziecko. Pierwszej po-
mocy chorej udzielili mieszkańcy ul. Tar-
gowej, puczem Pogotowie Ratunkowe mat
kę i dziecko przewiozło do szpitala.

"zw. tajemnicy dziennikarskiej,

P. Wolberg z Grodna

3

znalazł naśladowców
w Krakowie.

Jak się okazuje, sprytna afera do-
larówkowa dyrektora  „Grodzień-
skiego Towarzystwa Bankowego”,
Wolberga, znalazła naśladowców w
Krakowie.

Od pewnego czasu dwie spół-
dzielnie kredytowe w Krakowie,
przy pomocy swych agentów, sprze-
dawały w Wilnie obligacje dolarów-
kowe na raty. ;

Pewien  wilnianin, nazwiskiem
Giszyński, nabył u jednego z agen-
tów dolarówkę i w ciągu całego sze-
reżu miesięcy spłacał dokładnie
raty.

, Zapłacił za dolarówkę trzykrotną
jej wartość, lecz obligacji nie otrzy-
mał. !

Wówczas Giszyński zwrócił się
do poiicji wileńskiej. Sprawa powę-
drowala do Krakowa. Po uplywie
kilku dni Giszyński istotnie otrzy-
mał tak upragnioną dolarówkę. Ku
zdumieniu jednak swemu stwierdził,
że dolarówka posiada inny numer,
niż numer sprzedanej mu dolarówki.|
O spostrzeženiu swojem G. znów | R

zameldował pol:cji wileńskiej, która
odrazu zrozumiała, że spółdzielnia
krakowska sprzedawała fikcyjne do-
larówki, których wcale nie posia-
dała, Gdy jednak przyparta została
do muru, przesłała swemu klijentowi
inną dolarówkę z innym numerem,
ponieważ dolarówki z uprzednio za-
mówionym numerem nie mogła na-
być.

WI związku z tem policja wileń-
ska poprowadzita dalsze dochodze-
nie, które ustaliło, że spółdzielnia
kiakowska up.awiała ten sam pro-
ceder co Wolberg z Grodna, o afe-
rze którego głośno było na łamach
dzienników przed kilku miesiącami

W. dniu wczorajszym policja wi-
leńska otrzymała informacje, że
spółdzielnia ta zostaia zamknięta
przez krakowskie włądze sądowo-
śledcze.

Los jej podzieliła również inna
spółdzielnia kredytowa krakowska,
co do które: policja wileńska prze-
prowadziła identyczne dochodzenie.

WS
IT EWYWPORZOZA. zB

Mógiby pan zostać ministrem
poiiczcie prędko litery swego imienia.

Cóż to jest imię? dla każdegoprzecięt-
uego suuierieinika nie przeastawia nic szcze |
gouiego. Ale za to oarazo Ciekawy inaierjał
przeastawia dia Cziowieka, Ktory zajmuje
»ię t ZW, numerologją,

1aki numeroiog ourazu będzie wiedziai,
gdy tyiko ustyszy wasze imię; do czego ma-
cie ZdOlnOŚCI, Jak wygląda wasza pizysz-
iość, jakie macie wauy i zalety. Udgaanie,
diaczego odnosicie w zyciu sukcesy lub spo-
tykają was porażki. Jakim 5розобем7 О10&
aiatego, ze jak twierdzą: imię ludzkie —
to cyira. A cyira — to przeznaczenie,

LUDZIE Z POD ZNAKU OGNIA,
й PUWIETKRZA I WODY.
Sprobujmy na podstawie metod używa-

nych przez numcrologów dowiedziec się
czegokolwiek o nas i o naszych znajomych.
Zbadajmy, co to za tajemnice mogą nam od-
kryć nasze imiona.

, Przedewszystkiem więc musimy wie
dzieć, że każdy człowiek przychodzi na
świat pod znakiem jednego z żywiołów —
pod znakiem ognia, wody lub powietrza,
lym samym znakom podporządkowane są i
litery aliabetu, Jak wygląda ta przynależ-
ność liter? ю

Oto tak: <
Litery spod znaku powietrzai c, £, i, I,

о, г, U, X.
Litery spod znaku ognia: b, d, h, k, m,

q t, V, Z.
Litery spod znaku wody: a, e, $, j, n,

PA = A,
в eśli w imieniu przeważają lit: spod
jednego ze znaków, a więc ses RR
zane z jednym z żywiołów, możemy ustalić
pewną charakterystykę wiaściciela imienia,
U ile więc przeważają litery spod znaku po-
wietrza, możemy tego osobnika określić ja-
ko człowieka o duzej skłonności do marzeń.
Jest to kteś, kto żyje ciągle przysziošcią.
która przewaznie w rzeczywistosci nie zisz-
cza „owych marzeń i planow. iwarze tych

ludzi są przeważnie okrągie i tłuste.
inaczej przedstawia się osobnik, w któ-

rego imieiiu przeważają litery przynalezne
do znaku ośnia. Jest to cziowiek nerwowy
skłonny do gniewu, Wiaściciele takich imioa
— jak twierdzą numerolodzy —cierpią prze
ważnie na bezsenność, na choroby zoiądko-
we i zaburzenia nerkowe, Ponadto są to iu-
dzie gwałtowni a oczy ich pioną ogniem
namiętności.

Wreszcie trzeci znak — wody. Posia
dacze imion „wodaych“, skłonni są do ule-
śania wadzie lenistwa, pozatem brak im
adolności skupienia się. Niezdolni są do šci-
słego rozumowania. Zapadają bardzo łatwo
na grypę (zwłaszcza w okresie wiosennym),
oraz na katar. Słaba cyrkuiacja krwi spra:
wia, że nie znoszą chłodnego klimatu. W
większości wypadków mają twarze ściągie
i sympatyczne,  Tak oto możemy rozpoznać, jaki žy-
wioł jest „naszym żywiołem”. I co najważ-
niejsza dowiemy się w ten sposób coś nie
coś o naszych znajomych. Jeśli np. pańska
narzeczona z racji swego imienia jest „Cco-
rą ognia”, a pan zaś „synem wody* — to
należałoby według numerologów zastanowić
się póki czas. Ogień i woda — to dwa ży-
wioły, które się nie znoszą. R LAS)

IA ikI

 

Teatr | muzyka  —Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 w'ecz.
powtórzenie świetnej komedji St. Kiedrzyń-
skiego w 3-ch aktach „Życie jest skompli-
kowane'* w reżyserji W, Ścibora. W. rolach
głównych: pp. T. Suchecka, M. Sierska, W.
Neubelt, W. Ścibor i J. Wasilewski.

— Gościnne występy Teatru Rosyj-
skiego. Jutro Rosyjski Teatr Artystyczny
pod kierownictwem artysty Teatru Stani

i

| slawskiego w Moskwie p. W. Wasiljewa,
odegra najnowszą sztukę z życia Sowie-
tów „Cudze Dziecko” W.- Szkwarkina.
Własne dekoracje i rekwizyty.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś po
raz 10-ty operetka Gilberta „Katia-tancer-
ka", W rolach głownych J. Kulczycka oraz
R. Peter — są przedmiotem codziennych
owacyj. Ceny letnie. Wycieczki korzystają
z ulg biletowych.

— „Ptasznik z Tyrolu*. Jedną z naj-
piękniejszych operetek „Ptasznik z Tyrolu"
Zellera — ujrzymy niebawem na scenie
„Lutni' w - opracowaniu reżyserskiem М.
Domosławskiego z udziałem K. Dembow-
skiego, który po powrocie z urlopu wy-
stąpi w tej operetce.

Tajemnica

 

| nie, Czas

DATA URODZENIA
SALUNNOSO 4 MUŁLIWUŚĆI.

Ubok imienia wazną 1019 oagrywa
fakże i daia urodzin. Mowi ona, O s«i0n-

nosciach Ccziowieka, Oo możliwościach, jakie
czekają oraz wskazuje jego uzaoinienia,

inamy więc datę uroazenia, Miusimy te-
jaz obliczyć ją wediug pewnej stosowanej
przez numerologów, a zresztą bardzo pro-

siej meiody, aby znależć taki liczbowy
wskażnik, cyirę — która odpowiada pew-
nym skionnościom i uzdolnieniom.

Łabierzmy się przedewszystkiem do zna
lezienia tej cytry. Jakżeż znajdujemy taką
cyirę? Mamy jakąkolwiek datę. Np. ktos
urodził się 14 czerwca 1903 roku. Ublicza-
my:
: Data 14. Suma cyir 14 (1+4)=5, (14

składa się cyfr 1 i 4).
Czerwiec jest szóstym miesiącem roku.

Mamy więc drugą cyfrę — 6. ”
Ubliczamy następnie sumę cyfr roku

1903 (1+9+3)=13. Suma cyfr 13 (1+3)=4,
Mamy więc teraz trzy cyiry, które do-

dajemy. 5+6+4=15.
1 znów znajdujemy sumę cyfr. Znajdu-

jemy ją zawsze za wyjątkiem, kiedy otrzy-
mamy liczby 11 lub 22. Wtedy nie dodaje
my, Są to zresztą liczby szczególnie i nie-
zwykle szczęśliwe. Ale w tym wypadku ma-
my liczbę 15. Znajdujemy więc jej sumę
cyfr, która wyniesie (1--5)=6.

Wreszcie więc jest 6, Wskaźnik liczbo-
wy, liczba, która coś znaczy.

Ale co? Ba. Wediug numerologów każ-
da z cyfr ma swoje znaczenie, Jakie? —
zaraz zobaczymy, >

MÓGŁBY PAN ZOSTAĆ
MINISTREM

Otóż takie;
1 — jest to cyira ludzi twórczych. Lu-

dzi utalentowanych, którzy mogą i potralią

budować, Zwłaszcza jeśli ich hasiem będzie

uczciwość i szlachetność. A

2 — znak ludzi, którzy mają skłonność

i uzdolnienia w kierunku wspóipracy Z ili”

mymi. Są to urodzeni spółdzielcy, osobnik:
o giębokiem poczuciu spoiecznem,

3 — о, to artyści. iwórcy, mistrze we

wszystkich gaięziach sztuki, zwiaszcza w za
kresie literatury i muzyki. > z

4 — to cyira, ktora wynosi ludzi na

wysokie stanowiske, gwarantujące im przy-
tem zauianie tych, kiorzy ich oiaczają. Łnak
ludzi z natury lojalnyca i usiużnyca. im
więcej są usfużni — tem bardziej będą
szczęśliwi е

5 — piątka wprowadza nadrogę wiel-
kich możliwości i wielkich „okazyj” życio*
wych. Ludzie spod tej cytry powinni starać
się o współpracę z szełami wielkich przed-
siębiorstw. ich hastem powinna być kon-

centracja myśli i wysiłku.
6 — szóstka vbdarza odwagą i intuicją

ogromną. Wielkie możliwości otwierają się
przed tymi, którzy bądą mieli cos wspól-
nego z medycyną. Powinni leczyć lub pie-
lęgnować chorych. 2

7 — to skionność pewna do mistycy-
zmu. A pozatem wielka zdolność do pano-
wania nad sobą. Cziowiek spod znaku sió-
demki zabłyśnie jako świetny znawca cha-
rakterów i autor prac z tej dziedziny.

8 — och, to jest cyira dyrektorów wiel-
kich przedsiębiorstw handlowych, wspania-
łych organizatorów, ludzi zajmujących czo-
łowe stanowiska.

9 — Ci lulzie „spod 9* — mogą spo-
dziewać się wielkich możliwości, jaśli im
danem będzie zajmować stanowisko, wy-
magające zetknięcia się z szerszemi masa
mi. Mogą być genjalnymi wodzami i mini-
strami, lb też profesorami, lekarzami.

10 — To też jest piękna cyira. Ludzi,
których znakiem jest dziesiątka, zdobi pew-
na aureola. Są to ludzie o niezwykłych umy
słach. Są to wynalazcy lub też twórcy pew-
nych tecryj lub idej. Przewodnicy duchowi.

11 — Ta cyfra jest, jak już było wspom
niane — szczególnie uprzewilejowana. Cyira
osobników skłonnych do mistycyzmu, obda-
rzonych niezwykłemi zaletami umysłu i cia:
ła. Mogą oni odegrać wielką rolę społeczaą.

22 — równiez pomyślna, bardzo po:
myślna cyfra. Poprostu — cyfra szczęścia-
rzy, którym się wszystko uda i powiedzie.

 

Po przeczytaniu powyższego, czytelni-
ku, nie bierz tego wszystkiego zbyt poważ-

jest letni, wprawdzie niezbyt
ogórkowy. bo wypadki w świecie następują
z szybkością błyskawiczną, ale bądź co
bądź wakacyjny, więc trzeba się trochę za-
bawić i wypocząć przy lekkiej zabawie w...
„numerologję* czyti „bujdologję”,

- TĄmĄ

UDADAADDDD
Od t1-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-

dziennikarska. |DŁO PRACY" z trzyletnim kursem
W. najbliższej przyszłości ocze-, krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu

proces przeciw dziennikarzowi, któ--
ry nie chce zdradzić od kogo otrzy-'
mał wiadomość. Wiadomość była
prawdziwa. Jednak osoba wymienio.i
na w. informacji poczuła się dotknię-|
tą i chce koniecznie dowiedzieć się,

' kto poinfonmował prasę. Władze są-,
dowe zapewne uznają znaczeniet. |

tak
samo jak uznawana jest tajemnica
lekarska i tajemnica adwokacka. i

zlinczowaliby nęły z zapieczętowaneśo listw pie- kiwany jest w Warszawie ciekawy i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —

codziennie od $odz. 9 — i.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego į Paulo,

aro + eo)

/

 



 

 

w

    

  

-

Z KR
Znaczne straty wyrządzone przez burzę.
Nad pow. brasławskim i dziśnień-

skim przeszła wielka burza, połą-
czona z uderzeniami _ piorunów.
Wielki deszcz lał około godziny i
skutkiem tego w wielu wsiach i za-

Sprzedał syna za 30 zł.
Na dworcu w Lidzie zatrzymano

w pociągu 9-letniego I. Aleksandro-
wicza ze Słonimia, który na „gapę”
usiłował dostać się do Wilna. Jak
się okazało chłopak zbiegł jakiemuś
osobnikowi z Lidy, który miał go
nabyć od ojca Aleksandrowicza za
pewną sumę gotówki.

Przeprowadzone w tej sprawie
dochodzenie ustaliło, iż istotnie Mi-

Bogata żebraczka padła z głodu.
W gm. janowskiej w pobliżu wsi

Marcinowce posterunkowy policji
znalazł w rowie nieprzytomną ko-
bietę, jak się okazalo Kubaczewi-
czową Jadwigę, ze wsi Umbry, gm.
janowskiej, która z wycieńczenia

 

Chieb drożeje.
GRODNO Pat. Od kilku dni za-

notowano w Grodnie znaczną zwyż-
kę cen chleba, dochodząca aż do
3—4 gr. na kg. W dniu 1 sierp nia
odbędzie się w zarządzie miejskim
konferencja z udziałem przedstawi-
cieli zainteresowanych piekarzy, ce-
lem stwierdzenia czy zwyżka jest
uzasadniona.

Cenne wykopaliska w Bra-
stawskiem.

АЦ.
ściankach woda wdarła się do zabu-
dowań gespodarskich i mieszkal-
nych. Woda pozalewała zżęte zboże
i pola z ziemniakami i jarzynami.
Straty są znaczne.

chał Fleksandrowicz, po utracie żo-
ny i będąc w beznadziejnej sytuacji
materjalnej, sprzedał syna rzemieśl-
nikowi w Lidzie za 30 zł. Ponieważ
ów rzemieślnik stosował ostry rygo:
wobec małoletniego chłopca, Ale-
ksandrowicz zbiegł.)

Chłopca skierowano do Słonimia,
gdzie zostanie oddany do siero-
cińca.

i głodu omdlala. Na posterunku
stwierdzono, iż jest to żebraczka,
która posiada dom i ziemię. Pod-
czas rewizji znaleziono zaszyte w jej
spódnicy 800 dolarów i 150 rubli
w złotych imperjsłach.

miotów historycznych wraz ze sta-
rożytnemi monetami. Na miejscu
wykopalisk bawi komisja urcheolo-
giczna.

Pożar w gm. mierskiej.
BRASŁAW. We wsi Maciuki-Cze-

reskie, gm. miorskiej spalił się dom
mieszkainy, chlew i spichrz. Na-
stępnie ogień przerzucił się na za-
budowania Greckiego  Sergjusza,
spalił się dom mieszkalny, oraz
chlew. Straty wynoszą około 5.000 W pow. brasławskim odkopano

ostatnio kilka kurnanów, w których
znaleziono mnóstwo cennych przed-

 

zł. Ofiar w ludziach nie było. Pożar
powstał wskutek wadliwej budowy
komina.

м

_Zbiery zbóż i ceny.
Na rynkach światowych od dn. to również zaczyna występować na; 10 lipca zaczęła się zwyżka cen jęczmieniu, żyto, które w wielu oko-

zboża, Do chwili obecnej zwyżka ta jicach leży jeszcze na pokosach lub

„wyraziła się w cyłrze 15 do 20 pro- stoi w stogacii, zaczynaE

centów. W. miarę wyjaśniającego się (Sandomierskie). Również dochodzą

„DZIENNIK MIEERSKI '

Z POGRANICZA.
Wykrycie bandy oszustów-przemytników

żydów do Birobidżanu.
Na granicy polsko-sowieckiej w dzali swe ofiary w pola i lasy i

rejonie Rakowa i Iwieńca zlikwido- puszczali „na łaskę losu, sami zaś

wano szajkę przemytniczą,trudnią- ulatniali się. :

cą się przemycaniem żydów do Bi-|. Wskutek skarg władze bezpie-

robidżanu. Przemytnicy, korzysta- czeństwa zdołały wpaść na ślad

jąc z fali emigracji żydów do Biro- szajki i rozgromić ja. Aresztowano

bidżanu, poczęli werbowanie chęt-' 11 osób, a wśród nich trzy z Wilna.

nych na wyjazd zagranicę, przyczem'  Wedłuś pierwiastkowego docho-
pobierali wysokie opłaty narzeko- , dzenia ustalono, iż ofiarami oszu-

me zezwolenia, koszty podań admi- stów-przemytników padło około 70
nistracyjnych, przewodników i t. p.| żydów.
Tymczasem preemytnicy wyprowa-

Banda przemytników w potrzasku.
W pow. święciańskim zlikwido-|Janem Kołbuciem.

wano bandę przemytniczą, grasującą Bandzie odebrano kilkadziesiąt

w pasie granicznym w rejonie Koł-| klg. sacharyny, tytoniu oraz mnó-

tynian. Aresztowano 5 osób, na| stwo przedmiotów galanteryjnych i

czele ze znarym przemytnikiem,| jedwabnych.

SPORT
Pierwsza olimpjada Polaków |

 

nym z singlistów. Jako rezerwowy wyjeż-

dża Spychała. Kierownikiem ekspedycjiz zagranicy.
= z: jest p. Olchowicz.Dziś rozpoczynają się w War-

szawie pierwsz» igrzyska sportowe
Polaków z zagranicy, z udziałem
przedstawicieli niemal - wszystkich
ośrodków sportu polskiego poza
granicami Polski,

Pomóc temu sportowi polskiemu
zagranicą jest obowiązkiem całego

społeczeństwa polskiego. Dlatego
też nie możesny traktować tych
igrzysk jedynie pod kątem osiągnię-
tych wyników, czy pobitych rekor-! Anglik Austin
dów. Musimy obdarzyć swoją sylm- Amerykanina 'Wooda również
patją wszystkich, zarówno lepszych, 4-ch setach 6:4, 6:0, 6:8 ; 6:3.

jak i gorszych zawodników,przyby-

Finał walki o puhar Davisa.
LONDYN (Pat). Dziś w Wimble-

donie odbył się finał spotkania ten-
nisowego o puhar Davisa.

ryego z Ameiykaninem Shieldsem
zakończyło się zwycięstwem Perry-
ego w 4ch setach 6:4, 4:6, 6:2 i 15:13.

Jak dwaj gentiemani rozbili bank
nad brzegiem Atlantyku.

Le Touquet, w lipcu
Eleganckie kąpielisko nadmor-

skie, Le louquet, oddalone o awie

+ Się ultramodne w ostatnich czasach,
a zwiaszczą wśród publiczności an-

| gelskiej, która przekłada je nad
| Deauvuie, La Bauie.

Anglików jest tu więcej, dużo

więcej, niż Francuzów, ktoby nie
wiedział, że znajduje się we Francji,
pomyślaiby po kilku spacerach w Le

louquet, że dziwnym tratem wyemi-
growali stąd tubylcy, a zastąpiii ich
Anglicy. Innego języka, niż angielski
nie słyszy się tu od rana do wieczo-
ra. Wielkie hotele, jak „Heremita-
ge“, „Westminster“, etc. obsadzone
są od góry do dołu przez synów i
córki Albjonu. Nieliczni Francuzi, t.j

hotelarze, restuuratorzy, krupieczy,
kelnerzy, kwiaciarki, etc. zacierają
dłonie z uciechy i winszują sobie do-
brego sezonu, Po tylu latach chu-
dych nadszedł wreszcie rok tłusty. 

Bno, nie przesadzajmy! — może nie-
! zupełnie tłusty, bo to nie modne, ale
jw. każdym razie podobny bardziej
| do Mae West, niż do Joan Grawford.
A to już dużo w tych czasach kryzy
sowych. =

|  Sensacją dla Touquet poza zwyk.
łemi rozrywkami, których tu nie
brak, poza nocnem życiem, które

' ciągnie się tu do rana, jest afera nie-
jakich Goldbergera ; Moretti, spółki

| austrjacko . włoskiej, którzy przy u-

! „etonów, mocno nabili to przedsię-
=biorstwo,
| Goldberger, ktėry pozatem upra-

| mało kosztowny, Zawarł spółkę z

‚ № па rzecz, najważniejsze jednak
"było to, że przez kilka tygodni Gola
'berger i Moretii wymieniali w kasie

,'i pół godzin jazdy od Faryza, stało kasyna „wyśrane” żetony na pienią-
dze. Kasjerowi wydato się podejrza- |
ne to „szczęście graczy, którzy
przeważnie zostawiali pieniądze w
Le Touquet, a nie zabierali ich stąd.

£aczęto obserwować godną parę i

troskliwie badać żetony,
Obserwacja wykazała, że obaj

„$racze” stali tylko przy stołach gry
i „kibicowali”, nie ryzykując nawet

pięciu tranków, Ale zato regularnie

i systematycznie udawali się potem
do kasy, przedstawiając do wymiany
„wygraną” w postaci iałszywych że-

tonów. leraz wkroczyła policja. O-
kazało się, że pomystowi aferzyści
ukryli w swoici. apantamentach ho-
telowych fałszywych żetonów za 70

na sumę około 300,000 franków.
Nic dziwnegcć, że przy tym syste-

mie „gry“ obaj gentlemeni bili zaw-
sze na głowę bank i krupierów, Wy-
grywali, kiedy chcieli i ile chcieli.
Metoda, trzeba przyznać, niezawod-

"na, dopóki się na niej nie poznano,
' . Niemała to była sensacja, gdy w
„Heremitage'u' aresztowano znako-

mitych graczy. Le Touquet miało

 
sensację, o której mówiło od rano do-
wieczora. Więcej może nawet w

| Landynie, niż tutaj, jesi lotnisko, od-
latują kilka razy, gdyż z pobliskiego

Pierwsze spotkanie Anglika Per- życiu do gry w kasynie fałszywych | Berck, gdzie dziennie aeroplany do
Croyden i vice versa, przywożąc kil-

jka albo kilkanaście tuzinów Angli-
|jków dziennie, Tylko wiecznie szem-

Drugie spotkanie wygrał również wiał szlachetne rzemiosło przemyt-| rzące tale Atlautyku nic sobie nie
który zwyciężył nika kokainy, spędzał „ferje” w Le robią z tych wydarzeń na brzegu.

w; Touquet w sposób wielce wygodny i|, Tak samo i kasyno, które straci-
|ło na szczęśliwych graczach kilka-

Należy stwierdzić, że w obecnych Moretti. Obaj nebyli w kasynie pew- | dziesiąt tysiący franków, może też
łych do Polski po to, aby zademon-, rozgrywkach gracze angielscy wy-! ną ilość żetonów po 100 frankowych.|nic sobie nie robić z tej straty, Co
strować swoją łączność ze sportem kazali w spotkaniach pojedyńczych
polskim w kraju. jklasę o wiele wyższą od Ameryka-

Ogółem przybywa do kraju 400 nów. W ten sposób puhar Davisa

ków: Polonji zagranicznej, rozrzuco- Zwycięstwo to iest zupełnie zasłu-
nych po całej kuli ziemskiej. Przy- żone.

tysięcy ir., a psócz tego zakopali w |
piasku na plaży kasetkę z, żetonami |

| Z oryginałów przygotowano większą|zabrali mu aferzyści, zwrócą goście
| ilość fałszywych, ale doskonale pod- | zza kanału, ktorzy tłumnie odwie-
i robionych żetonów. Mając już je do| dzają sale gry. Jak tłumnie, dowo-

, zawodników sportowych z 11 ośrod-! zdobyła ponownie Wielka Brytania. | dyspozycji, oba' panowie zjawiali się ! dem statystyczne wyliczenia pewne-
co kilka dni w kasynie i dla fasonu! $o dziennikarza, który stwierdził, iż

i grali w ruletkę, Wygrywali, czy nie |jednego tylko wieczoru na 500 wy-

coraz bardziej rezultatu zbioru zbóż
'w państwach zbożowych okazuje
się, że poprzednie przewidywania
zbiorów byty 4byt optymistyczne i

że w rzeczywistości piony będą małe
Jeżeli chodzi o Polskę, to — jak

zaznacza „Gaz. Handlowa — u nas
zwyżka cen za:zęła się mniej wię-
cej od 18 lipca į do obecnej chwili
„wynosi dla żyta zł. 3—, pszenicy
zł. 4,—, owsa zł. 2,50, jęczmienia

kaszanego zł. 2,50, i dla grochu
Victorja zł. 4,—. Bardzo mocno no-

towany jest jęczmień  browarny,
który wogóle w rb. ukazał się bar-
dzo wcześnie na rynku.
W chwili obecnej decydującym

momentem, aby niewątpliwie znacz-

ve zmniejszenie się plonów w rb. nie
przerodziło się w klęskę, jest kwe-
stja, czy ustali się dobra pogoda, Nie
mówiąc o rdzy, która w wielu oko-

icach w różnym stopniu poraziła
pszenicę, gdzieniegdzie nawet żyto,
(w Sandomierssiem) i owies (wCzę-

stochowskiem), należy wziąć pod

uwagę, że pszenica stojąca na pniu

już się zaczyna osypywać. Zjawisko

już wiadomości o porastaniupszeni-!

cy na pniu, Nadchodzące zatem 5—

10 dni są dla zbiorów: na zachodzie

okresem decydującym. Próbne omio.

ty żyta nawet na Kujawach wykazu-

ją plon w stosunku dozeszłoroczne-

go imniejszy o około 30 proc. 0plo- !

| nie pszenicy narazie nic powiedzieć

(nie można, jednak niewątplwie li-

| czyć się należy z mniejszym plonem

niż w r. ub., a w zależności od stanu

porażenia rdzą mogą wyniknąć bar-

'dzo przykre niespodzianki. Że

strączkowemi iest formalna klęska,

! wobec wyniszczenia przez mszycę;

zasiewy peluszki i wyki w woje-

'wództwach położonych na zachód

(od Wisły, przepadły niemal całko-
' wicie; grochy wydadzą zaledwie po

| kilka metrów z 1 ha. Drugie pokosy

łąk i koniczyn nie zapowiadają się

| obficie, zbiór koniczyn nasiennych:

' będzie bardzo słaby. Również słabo

' przedstawia się plon nasion buraków
'čukrowych i pastewnych, ziemniaki

narazie wyglądają dobrze, jednak

' na cięższych gruntach zaczynają od-

czuwać już nadmiar wilgoci. ;

1

jechali zarówno zawodnicy z Ame-

ryki, jak i Mandżurji. Gościmy spor-

towców z. Fraucji, Niemiec, Belgji,

Łotwy, Austrji, Rumunii, Danii, Cze-

chosłowacji itp  Pozatem przyjež-

dża również liczna grupa z Gdańska.
Pierwszy dzień igrzysk ma się

odbyć dzisiaj, » zapowiada się sen-

sacyjnie,

francuskiej i emigracji rumuńskiej

(początek o g. 16,40) — odbędą się

również zawody lekkoatletyczne, w

ramach których Janusz. Kusociński
zaatakuje dwa rekordy światowe na

2 mile angielskie i na 3000 mtr.

Poza Kusocińskim startują liczni za-

wodnicy krajowi z Puchalskim i

Kuźmickim na czele.

WYJAZD NASZYCH TENISISTÓW
DO TALLINA.

Wyjechała już polska reprezentacja te-
nisowa do Tallina na mecz o puhar Da-
visa Polska — Estonja, który się odbędzie

w dniach od 3—3 sierpnia r. b. W sin-

glach walczyć będą Tłoczyński i Tarłow-

ski, a w grze podwójnej Wittman z jed-

: AB,
Poza meczem piłkarskim i woła ‹

'pomiędzy reprzentacjami emigracji broń wynosiła 70 miljonów, a mia-

HA TESTIRNATIKA

Wolna światowa w liczbach.
Przytaczamy za p. K.Y, Z. z

! „Robotnika trochę liczb ilustrują-
' cych wojnę światową, która wy-
'buchla przed 20 laty:

Ogólna licztia powołanych pod

| nowicie 46 miljonów po stronie
! państw sprzymierzonych i 24 miljo-
ny po stronie państw centralnych,

Jeżeli chodzi o poszczególne
państwa, to Niemcy zmobilizowały

113 milionów, Austro-Węgry — 8
| milj., Turcja — 2 milj., Bułgarja — 1
"mil. Po drugej stronie Rosja powo-
tała pod broń 15 miljonėw, Anglja —
9 milj., Francja 8,5 milj,, Włochy —

| 5,6 milj., Ameryka 4,8 milj,, pozosta-
łe zaś mniejsze państwa, jak to Bel-
gja, Portugalja, Grecja itd, razem
3,1 mil,

Ogólna liczbu poległych wynosiła
„12,190,571, w
'padłych bez wieści.

Jak wielkie sumy pochłonęła woj-

{

tem 2,291,800 prze-'

ną — trudno ustalić i prawdopodob-
nie nigdy ustalone nie będzie. Są
zresztą w stratach wojennych takie

żadne cyfry,
Ekonomista Findmann oblicza,

że wojna światowa pochłonęła
139,647,000,000 dolarów, z czego

przeszło !/5 część przypada na pań-
stwa centralne. a prawie */s na pań-
stwa koalicyjne.

Niemcy wojna kosztowała
46,323,000,000 dol., Austro-Węgry—
24,858,000,000 dolarów, Turcję —
1,802,000,000 dolarów, Bułgarię —
732,000,000 dol. Stany Zjedn. Am.P.
— 23,159,000,000 dolarów, Anglję
33,421,000,000 dolarów, Francję 31,342,000,000 dolarów, Rosję —
26,522,000,000 colarów, Włochy —
15,636,000,000 čolarėw, Belšję —
1,387,000,000 do!., Japonję — 4 mil-
jardy dol, Dominją angielskie
4,198,000,000 del,

pozycje, które nie dadzą się ująć w!

danych biletów wejścia, 494 otrzyma
li Anglicy, a tylko 6 Francuzi,
prawda turyści angielscy nie należą
ieraz do tej najwyższej klasy, która
nie przywiązywała wagi do pienię-
|dzy, ale bądź co bądź wydają oni
|funty w Le Touquet dość łatwo.

N. C.

ZZAеесс

Gietda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 124,15—12446—123,84. Berlin 205—
206—204.  Holandja 357,80—358,70—356,90
Londyn 26,68—26,51—26,55. Kabel 5,299/1—
5,32*/4—5,26*/4, Oslo 134,05—134,70—133,40.
Paryż ‚ 34,90—34,99—34,81, Praga 21,98—-
22,03—21,93.  Szwajcarja 172,67—173,10—

172,24. Wiłochy 45,41—45,53—45,29. Stok-
holm 137,60—138,30—136,90. — Tendencja
przeważnie utrzymana.

Akcje: Bank Polski 85—85,50—85,25.

Papiery procentowe: Budowlana 44,95
| —44,90. Konwersyina 62,50. Kolejowa 57,50
| 57,75. Dolarowa 72,50. Dolarówka 53—
ь 53,20, Stabilizacy:na 67,63—67,75—67,50—-
| 67,88—67,75 (2 ost-tnie drobne), Listy ziem-
| skie 48—48,25. — Tendencja dla pożyczek
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Biala. Papuga.
(Przeklad auioryzowany Zangielskiego).

ROZDZIAŁ IX.
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[Wicker zawodził, szarpiąc obluźnioną okiennicą. Zamiast pytać

szczerze, rzekłem z przymusem: 2

— Žnėow nasuwa się kwestja identyczności zamordowanego  czło-

wieka. Jeżeli on wiedział o potajemnem wejściu dohotelu... :

— Tego nie jesteśmy pewni — przerwał Lora. — Mogli go prze-

cież przynieść. Mógł wiedziec. Mógł nie wiedzieć, Możeby nam pani po-

wiedziała, gdzie jest to nadzwyczajne wejście? i

Sue zarumieniła się lekko, :

— Och, to zabawka, chociaž, biorąc pod uwagę to, co się stało...

Prosta rzecz. Owal w środku jednych drzwi wejściowych stanowi od-

dzielne wejście Zawiasy kryją się w żelaznych ozdobach, zamiknięcie —

zwyczajne. Proste urządzenie, ale pewniedatujesię od czasów budowy

tego gmachu. Później o niem zapomniano. Dopiero rok temu Marcel,

czyszcząs okucia, zrobił odkrycie. '

5 — Więc tylko pari o tem wiedziała, Lovschiemowie i Marcel? —

л Lurn, r

aż O ile ja wiem: tak, Gospodarz trzymał to w tajemnicy.

— Ale pzni prześladowca wiedział?

— Jezeli pan chce przez to powiedzieć, żegospodarzewie... wie-

dzieli o napadzie na mrie, to się pan bardzo myli — uniosła się Sue. —

O ile ja wiem, potajemne wejście było trzymane w tajemnicy,ale z tega

nie wynika, że posądzan. ich o udział w tym napadzie. Bylidla mnie tacy

dobrzy, opiekawli się moją matką. Nie, oni napewno nie wiedzieli

4

OKAZYJNIE

 

 

podejrzewać przyjaciół pani, ale... byłem świadkiem jak pani Greta, zo-

baczywszy zabitego, powiedziała do męża coś dziwnego — dziwnego, je-

żeli się pomyśli, że go nie znali, Powiedziała tak: „lyś go zabił”,

Łapadła chwila milczenia. Lorn i Sue patrzyli na mnie, on badaw-

czo, ona troclię niepewnie, trochę z oburzeniem, trochę z powątpie-

waniem. Aie znalazia odpowiedź,

— To mic nie mówi, Mogła pomyśleć, że zabił bandytę, To bardzo
gwałtowny człowiek, pomimo, że układny, Gdyby zabił, żona musiała-
by się przerazić, On bardzo impulsywny.

— lmpulsywny? — zamruczaiem.

— W. takich razacli działa się impulsywnie — wtrącł obojętnie Lorn,
— Może pani ma słuszność — ciągnąłem, szukając jej oczu. — Ja

jednak odniosłem wrażenie, że oni znali zamordowanego, Więcej, że je-
go śmierć nie była dla pani Grety ntespodzianką, — Tu Sue przerwała
mi okrzykiem cburzenia. — Mówimy o nich, więc...

— Ja nie mówię! — krzyknęła.
— No więc ja mówię, Diaczego pani Greta chciała włożyć mieczyk

do zegara — na moich oczach — i proponowała, żeby ten szczegół
ukryć przed policją?

— Doprawdy? — zapytai Lom.
— Tok. : 34 E S ABSRE

Opowiedziałem mu obszernie, jak było, przemilczając jednak dal-
szy ciąg tego epizodu i unikając wzroku Sue, Nie wspominałem również
o znalezieniu się mieczyka. Tego Lorn mógł się dowiedzieć sam, Gdym
skończył, nie zrobił żacnej uwagi, Tylko Sue rzekła jakby z uporem:

— Może pani Greta chc.ała zaoszczędzić hotelowi skandalu. I tak
mają wieiki kłopot, Pana nie posądza,

— To jej się chwsli — zgrzytnąłem z irytacją. — Czy pani jednak
nie zadąleko się posuwa w: lojalności wzżlędem przyjaciół?

Znów mnie spioryrowała wzrokiem. Lorn interwenjował: o niczem.

Wyda rca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 „PA TERE RODEZ

    — Pani widocznie nie wie, licją ustaliła alibi wszystkich
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MIGNON G. EBERHART эа ра 90) — D-brze — rzekłem. — Tylko, że w tem jest coś.. Przykro mi , mieszkańców hotelu na czas poprze dzający odkiycie morderstwa. Lov-
schiemowie zeznali, że byli razem, on załatwiał rachunki w swoim ро-
koju, ona siedziała w sąsiednim, ale rozmawiali ze sobą przez otwarte
drzwi, Fierwszy usłyszał dzwonek on, Pokojówka spała tak samo, że
policja m. nata się do riej dobijać.

— Gazie jest jej pokój? — przerwałem, ku jego lekkiej konsternacji,
; — 0, na drugiem piętrze, obok służbowej klatki schodowej, Policja
jest zdanin, że pokojówka nie skłamała, bo musiano się do niej dobijać
i czekać póki się nie ubrała, Io samo było z panią Byng. Jej niewinności
policja jest pewna. Pastor zeznawał, że Marcel wyszedł od niego na
chwilę przedtem, nim pani Ureta zapukała do niego, błagając, żeby
przyszedi pomodlić się nad umarłym, Marcel potwierdza zeznanie pa-
stora. Раз:ог zachorował na,.. na... :

R Żołądek — dokończy:a szybko Sue. — Zadzwonił na Marcela,
który przyniósi mu brandy i gorącej wody i zabawit u niego godzinę,

— Wiaśnie — przytaknął detektyw.
‚— Je mie powiedziałam policji, dlaczego pan poszedł do hallu,

chociaż w powrotnej dzodze przez podwórze natkiął się pan na trupa.
Nie powiedziałam, bo rie wiedziałam, czy panu tem nie zaszkodzę, a po-
czątkowe oni panu uwierzyli.  Krępowałam się zresztą mówić o tem
porwaniu : o pomocy udżielonej mi przez pana. Francuzi dziwnie się za-
patrują na takie rzeczy—po swojemu. Policja nigdyby mi nie uwierzyła,
czemu się trudno dziwić. To wydaje się nieprawdopodobne. Ale teraz

widzę, że ź'ezrobiłam, przemilczając prawdę, Teraz powiem wszystko,
Nie zdawałami sobie sprawy, że tak panu zaszkodzę, ale to się naprawi
Poręczę za alibi pana.

R Na to się nie zgadzata — zaprotestowałem, — Nie, nie! Niech
mnie pani nie posądza o dziecinną rycerskość, ale się nie zgadzam.

— Jak mi pan zabroni?
— Proszę państwa — zażecierpliwił się Lorn — naco ta dyskusja?

Poodkryc'u z trucizną, alibi nie mają już praktycznego znaczenia.
Miał -ację. į

4 (d. c. n.)

Odpowiedzialny Rednktar STANISŁAW JAKTTOWICZ,
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