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REDAKCJA I ADMIMISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wiieński* wychodzi

 

BU x: Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej,

codziennie.

Cena numeru 20 gr. /-

Nr209

 

 

 

       

       

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) 35 gr.. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Fdministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe м P. K. O. Nr. 20187.

 

laipowažniojeią . spółdzielczą iustytncją bankową w Polste jest
CENTRALNA KASĄ “7:2nie istniejąca od roku 1909 | działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.

@ wytworcow—drobnych rolnikėw, a temsamem lagodzi
ь skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasle otrzy-

zužytiowuje wklady z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliezniejszą rzeszę

mujemy nietylko korzyść dia siebie, ale Służymy także
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Rozporządzenie o plebiscycie. |
BERLIN (7 W. dzienniku u-! wewnętrznych craz decyzja gabinetu

staw Rzeszy oyfoszonorozporządze-| Rzeszy w sprawie plebiscytu. Pod

nie o przeprowadzeniu plebiscytu w tekstem tym umieszczone będzie za-

dn'u 19 bm. Rozporządzenie to:pod- |pytanie: Mężu niemiecki i kobieto
pisane przez minisira spraw 'we- niemiecka, cży zgadzasz się na po-

 

i sprąwie publicznej.

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

 

ul. wiieńską

[ 
Nowa rada mi

tycznych, losy wybranej niedawno

"P | Posiedzenie komisji, powołanej

—

Rząd litewski

„Jaunakas Žinas“ Nr. 170 z dn,

2, Vill. 34 r wypowiada się w kwe-

stji stosunków polsko-litewskich. w

sposób następujący:

Jak już donoszono, T-wo Przyja-

ciół Litwy chciało zorganizować

większą wycieczkę na Litwę w ce-

lu zaznajomienia się z nią i nawią-

zania bezpośrzanich stosunków ze

społeczeństwem litewskiem. Obec-

nie się okazało, iż wątpliwą jest

rzeczą, czy wycieczka będzie mogła

się odbyć, ponieważ rząd litewski

nie chce dać pozwolenia na jej przy-

bycie. Motywtje się to w ten spo-

większej grupy ludzi baidzobysię |

rzuciło w oczy w obecnej sytuacji, |

$dy żadnych stosunków międzyPol- |

ską a Litwę niema. |

Według wiadomości, otrzyma- ;

nych od litewskich warstw politycz-
nych, obecnie I itwa nie chce rozpo-

czynać rokowań z Polską o odno-
wienie stosunkćw polsko-litewskich,
jakby tego chciała Polska. Litwa

„ M Kownie
trójmecz lekkoatletyczny pomiędzy
reprezentacjami Kowna, Kłajpedy i

Libawy. Pierwsze miejsce zajęła re-

prezentacja Kowna.

„lot litewski przez Atlantyk,
RYGA Pat. — Jak donosi prasa

z Litwy, dnia8-9 b, r. lotnik litewski

Wajtkus wystartować ma z Nowego

Jorku dla odbycia lotu do Kowna.

 

W. Panv Jgnacemu Zwiedryń-

FABRYKA CUKRÓW i CZEKOLADY

A.Połoński
została z dniem 1 sierpnia r. b. przeniesiona

z ul. Wiłkomierskiej 1 na

gdzie oczekuje swych Sz. Sz. Odbiorców.

Trójmecz iekkoatletyczny Kowno - Kłajpeda-
Libawa.

rozegrany zostanie ,,
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42 (tel 12-36)

ejska w Łodzi
rozpocznie działalność we wrześniu.

iTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Według pogłosek, które obiegają w kołach poli:
Rady miejskiej w Łodzi zadecydują

„się definitywnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
do zbadania wniesionych protestów,

według tych pogłosek, odbyć się ma 15 b. m.
Liczyć się należy z tem, że protesty, wniesione przez poszczególne

stronnictwa będą załatwione negatywnie, tak że należy się liczyć z tem,

że nowo ukonstytuowana Rada miejska zbierze się w ciągu września.

 

dba 6 pozory.
zgodziłaby się na rokowania z Pol-
ską, wyłącznie dotyczące spraw
szkolnych na Wileńszczyźnie, ponie-
waż szkoły litewskie ustawicznie są

tam zamykane. Gdyby osiągnięto
porozumienie w sprawie uporządko-
wania szkolnictwa, wtedy można
byłoby myśleć o dalszej normalizacji
stosunków,

fowa sensacja kowieńska
P. Miihistein postem w Kownie.

Ostatniemi .zasy cała prasa jest

przepeiniona  wszelkiežo

kowieńsko-wileńskie.

Do jakich absurdów dochodzą

plotkarze, świadczy najlepiej „wia-

domość', jalka się ukazała w jednem

z pism małopolskich. Pismo to już

wyznaczyło przyszłego ambasadora

polskiego w Kownie, przyczem ma

„nim zostać znauwy dyplomata  „pol-

ski“, p. Anatol Mihistein.

MW. zawodach miała startować
również reprezentacja Tylży, ale ze
względu na zaostrzenie się stosun-
ków  litewsko-niemieckich  Tylża
odmówiła udziału w zawodach.

rodzaju|
Г d A ; I

sób, że przybycie z Polsk* do Litwy | plotkami i pogłoskami na tematy w tytejszych kołach politycznych

wnętrznych Friecka, przewiduje, że
na kartce przeznaczonej do głoso-
wanią wydrukowany będzie znany
list Adolia Hitlera do ministra spraw

LONDYN (Pat). Dzienniki angiel-
skle zamieszczają sensacyjaą wia-
domość z Berlina, jakoby testament.
prezydenta Hindenburga zaginął,

«i

[WIEDEŃ (Pat). Stan wyjątkowy
w Wiedniu uleżł znacznemu złago-
dzeniu. Zupełie zniesienie stanu
wyjątkowego oczekiwane jest wnaj-
bliższym czasie, jednak dopiero po
przeprowadzeniu procesu przed są-
demi wojskowym przeciwko uczest-
mikom zamachu stanu w Austrji,

BERLIN (Pat). Według doniesień
z Wiednia, stan zdrowia dr. Rintele-
na uległ pogorszeniu. Cała lewa
strona rannego uległa zupełnemu
sparaliżowaniu.

WIEDEŃ (Pat). Liczba areszto-
wanych ostatnio narodowych socja-

700 osób.

WIEDEŃ, (Pat). Korespondent
Reutera donosi że narodowi socja-

jliści w Austrii widocznie nie za-
przestali swej działalności, albowiem

 
WIEDEŃ (Pat). Reuter donosi:

|wielką sensację obudziła  wiado-
'mość, ze na jesieni ukazać się ma
|w Austrji pamiętnik zabitego mini-
stra Rzeszy kpt. Roehma. Jak się

WASŻYNGTON. (Pat). Władze
policyjne wpadły dziś nieoczekiwa-
nie na ślad przygotowanego zama-
chu na prezydenta Roosevelta. Mia-
nowicie w miejscowości Spokane w
stanie Waszyngton, w pobliżu szyn
kolei żelaznej, któremi miał jechać
specjalny pociąg prezydenta Roose-
velta, znaleziono pokaźny ładunek
nabojów wybuchowych oraz spory 

Za EZR ANTT ITOKS T IO TOKWE S

RZYM Pat. Wšlad za wydaleniem
z partji i aresztowaniem posła i b.
wice-ministra spraw wewnętrznych
Arpinattiego, skrešlono z listy par-
tyjnej 20 działaczy faszystowskich, skiemu w Wilnie za pomoc i wspar-

cie w otwarciu mego przedsiębior-

stwa, sklepu spożywczo-tytoniowego
jako były pracownik Firmy Zwie-

dryński składam swemu szefowi Sta-
ropolskie „Bóg zapłać”. |||

W. Janiewicz
z Landwarowa.

Podziękowanie. |

r

Panее 
(Ura
RSEasla10)
WILNO. KALWARYJSKA 21. TEL.20 1477а ‘ :

   

  

   

| „Czystka w partji faszystowskiej.
zajmujących ważniejsze. stanowiska
na terenie Bolonji. Arpinatti swego
czasu położył dla partji wielkie za:
sługi w Bolonji i Romanji.

Rewizyta sowieckiej floty lotniczej wParyżu,

MOSKWA (Pat). Jutro startuje iotnictwa Ukrainy Ingaunis, dowód-, celem złożenia wizyty Herriotowi.

zeszłoroczne
| Pierre Cota w ŻSRR. Na czele tej łamow i 2-ch wybitnych inżynierów ,
!leskadry lecą Unschlich, z wojsko- sowieckiego lotzictwa cywilnego.

 

Likoidacja rewolty augtrjachie

listów w Iamsbrucku wzrosła do|

Hitlerowcy austriaccy znów na widowni.

Pamiętniki śkóchme.

 

|Udaremniony zamach na prezydenta
Roosevelta.

jęty przez prezydenta Kalinina, po-

к | republiki San Domingo z prośbą
| wych Chrypin pomocnik dowódcy, : и

| Likwidacia iprzyjažni litewsko-niemieckiej.
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro, wacji tego zarzadzenia jest mowa o

informacyjne donosi z Kowna o ode- obraźliwych artykułach, szerzących
braniu do końca rb. na terytorjum systematyczną propagandę przeciw-
Litwy debitu 23 najpoważniejszym ko suwerennośc Litwy na obszarze

dziennikom niemieckim. W, moty- kłajpedzkim.

 

' stanowienie powzięte przez tę usta-
wę? Pod wydiukowanemi słowami
„tak“ lub „nie postawić ma głosu-
jący krzyżyk.

 

Testament Hindenburga zaginął?
Podobno sekretarz stanu Meissner
(czynił bezskuteczne starania celem
odnalezienia dokumentu w pałacu

i prezydenta.

 

| « WIEDEŃ iPatj. Rząd Dolnej

' Austrji uchwalił rozwiązać wszyst-;

kie związki gimnastyczne, znajdują-

će: się na terenie Dolnej Austrji
1

LISTY VON PAPENA U HIT
LEROWCA AUSTRJACKIEGO

WIEDEŃ (Pat). „Wiener Zei-

tung'* dlonosi, że ostatnio przeprowa-

dzono rewizję w mieszkaniu narodo-

wego socjalisty Dragatina w Saint

Urban w Karyntji Skonfiskowano

papiery, obszerną korespondencję z

Monachjum i wiele listów b. wice-

kanclerza Rzeszy von Papena,

ogłosili odezwą wzywającą do boj-

kotw pomarańcz, cytryn i innych

artykułów pochodzących z Włoch.

dowiaduje korespondent Reutera,
pamiętnik ten opracowuje obecnie
w Austrji jeden z zaufanych przy-
jaciół Roehma, który zdołał zbiec z
obszaru Niemiec.

ładunek dynamitu. Zaalarmowane
władze wtzas usunęły grożące nie-

bezpieczeóstwo tak, że pociąg pre-

zydenta j»rzeszedł spokojnie. Wobec

powyższego niespodziewanego od-

krycia zarządzono natychmiast da-

leko idące środki ostrożności, ce-

lem uchronienia prezydenta Roose-

velta od ewentualnego zamachu.

Że Świata.

pochowane będą na cmentarzu w

 **W ostatnim dniu pobytu w Mo*
skwie litewski minister spraw z*%* į
granicznych Łozoraitis został przy-,

czem wyjechał do Leningradu. skąd
powróci do kraju. į

* Do Lyonu przybył Venizelos, 
|do Paryża sowiecka eskadra lotni-| ca brygady Zaleski i główny inży- : Herriot pokazał gościowi wszystkie

| cza. Podróż ta będzie rewizytą na nier Auzan, pozatem dyrektor insty-  na;ważniejsze urządzenia municypal,-

cdwiedziny ministra tutu aerohydrodynamicznego Char-: ne w Lyonie. |

* Rząd kułiański zwrócił się do

lo wydanie byłego prezydenta. Ma-,
chado, oskarżosego o udział w 7-iu

| zabójstwach . |

** Zmarł w Moskwie w wieku 72
lat słynny artysta cyrkowy, znany z.
tresury zwierząt, Władimir Durow.

1

 
К-«-

GDZIE SPOCZNĄ ZWŁOKI
HINDENBURGA?

BERLIN (Pat). Kanclerz Rzeszy
Adolf Hitler zarządził w porozumie-
niu z rodziną Hindenburga, że osta-
tecznie pogrzeb prezydeata Rzeszy
nastąpi w wieży wodzów pomnika

Wieża ta będzie
przerobiona na kaplicę. Komunikat
ten przecina uporczywie krążące

pogłoski, že >wloki Hindenburga

tannenberskiego.

  

NEUDECK Pat). W ciągu przed-
południa nastąpiło zamknięcie tru-
mny marszałka Hindenburga w obec,
ności wyłącznie najbliższej rodziny.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne rodaje, że wicekan-
clerz Rzeszy von Papen był w Neu-

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

Letnie towary galanterja i konfekcja z ustępstwem do 30), u JABŁKOWSKICH
"RSEZ TEE AWOKADO TS TAR TDKSOS KSTTATDKATSZERROR TY

brzed plebiscytemna prezydenia Rzeszy
Pogrzeb prezydenta Hindenburga.

 

Wiadomości

telegraficzne
KRAJOWE.

* Związek wydawców dzienni-
ków i czasopism podejmował dziś w-
resursie kupieckiej śniadaniem ba-
wiących w Warszawie przedstawi”
cieli prasy Polonji zagranicznej.
Przemawiali prezes zw. wydawców
dzienników i czasopism Stefan Krzy-
woszewski a w imieniu wydawców
polskich ma emigracji Kurdziel z
Ameryki.

* Wczoraj wieczorem w szarparni
Dobrzyńskiego z nieustalonych przy-
czyn wybuchł pożar, który objął
całe 3-piętrowe zabudowanie,
miespełna godzinę cały budynek sta-

nął w płomieniach. Mimo akcji ra--

tunkowej 6 oddziałów straży ognio-
wej budynek spłonął doszczętnie,
Straty wynoszą ponad 150 tysięcy

złotych. Fabryka pracowała ostat-

niona 2 zmiany i zatrudniała 200 deck i przebywał przy łożu śmierci
prezydenta Hindenburga.

Mowa  premjera Kozłowskiego,
wygłoszona do członków klubu B.B.,!
za wyjątkiem uwag o wyborach sa-
„aorządowych i końcowego ustępu
v obozie w Berezie Ka j, mie
cawierała treści polityczaej. Szef
ciądu pominął nie tylko niezmiernie
sktualae dzisiaj i skomplikowane
sprawy resortu p. Becka, ale także
zagadnienie zmiany konstytucji,
ograniczając się do „wytycznych”
polityki gospodarczej, jak jego mo-
wę zatytułowała prasa rządowa.

„Wytyczne“ nie zawierały nic
aowego. Wiašciwie dałyby się one
streścić w jednem krótkiem powie-
dzeniu: kontynuowanie programu p.
Prystora. Prystoryzm bez Prystora,
pochylony nieco na lewo—oto pro-
gram gospodarczy rządu p. profe-
sora Koziowskiego.

A jednak była to mowa wybitnie
polityczna. Nietylko dlatego, ze—co
przy każdej sposobności, a zwłasz-
cza podczas wyborów samorządo-
wych powtarzalismy—sprawyjgospo-
darcze nie mogą być traktowane
w oderwaniu od ogólnej polityki,
lecz wprost przeciwnie wysuwają się
obecnie na najbardziej aktywny jej,

front,—ale przedewszystkiem dlate-
go, że każdy z poszczególnych puu-
któw programu p. Koziowskiego
był przeznaczony dla pewnej giupy
społecznej lub gospodarczej w tonie
obozu rządowego, a nawet poza
jego obrębem.

Р. premjer nie pokusił się o syn-
tezę polityki gospodarczej rządu,
odpowiedział zutomiast niemal na
wszystkie postulaty społeczno - go-|

wysuwane w ostatnich|spodarcze,
czasach przez rozmaite ugrupowa-
nia, nie wyłączając także niektórych
opozycyjnych stronnictw politycz-
nych,

Analizę polityczną niepolitycznej
mowy p. premjzra musimy zacząć od
pytania: O ile mowa ta realizuje wy-
sunięty przez radykalne skrzydło
„sanacji' postulat oparcia się rządu
o szerokie masy chłopskie i robot-
nicze? ' f

Otóż, jakkoiwiek w przemówie-
niu p. Kozłowskiego znalazło się
niemal wszystko, co ma powyższy

Polityka bez p

robotników.

ZE 22  
° °

olityki.
zmniejszenie opłat, a — co za tem

idzie — także i świadczeń ubezpie-
czeniowych mogia wywołać entu-

zjazm w kołach robotniczych. W.
przeiożeniu na potoczny język poli-
tyczny oznacza to ukion w stronę

ludowców i — delikatną zresztą —
pogróżkę pod adresem stronnictw

robotniczych różnych odcieni, utrzy-
mujących się na powierzchni życia

politycznego tylko dzięki związkom
zawodowym i ich funduszom.

Od ostrego potraktowania wiel-

ikiej wiasności ziemskiej dziwnie od-

bija w mowie p. Kozłowskiego życz-

liwsze dla ciężkiego przemysłu.
(Wprawdze kariele znowu coś tam
trochę oberwaiy, ale to jest dro-
biazg w porównaniu z zapowiedzią
rewizji ubezpieczeń społecznych, do
czego p. premjer dodał jeszcze od-
dłuzenie przemysłu. Nawet zaanga-
żowany w naszym przemysie kapi-
tai zagraniczny (z pewnemi wyjąt-
ikamij nie ma powodu do niezadowo-
ienia z mowy p. premjera,

Wyciągając rękę do radykałów
„Sanacyjnych, nie zapomniał p. Ao-

ziowski także i o umiarkowanem

gospodarczo skizydle piisudczyzny,

reprezentowanem przez  „Gazelę

Foiską'. Ustępy o walucie i budże-

cie, o kapiłalizacji wewnętrznej i

unikaniu cudowitych „koncepcyj” są

jakby wyjęte z artykułów p. Matu-

szewskiego.
Krótko mówiąc, poza jedynie tyl-

ko konserwatystami wszystkie gru-

py „sanacyjne” znajdą w mowie p.

Kozłowskiego coś dla siebie miłego,

coś swojego, Kto wie, czy ta „mi-

łość” mie sięgnie także poza obszar

„sanacji”'? {
Nie przesądzamy w tej chwili, ile

jest prawdy w kolportowanych 0-

statniemi czasy pogłoskach 0 roz-

wiązaniu Sejmu i nowych wyboraca,

W każdym razie ostatnia mowa p

premjera wygląda więcej na pro:
gram wyborczy, aniżeli na program

polityki gospodarczej rządu. Źwła-

szcza końcowy zwrot o „współpra-

cy rządu z narodem' jest pod tym
względem bardzo znamienny. ' temat napisał organ „sanacyjnych”

radykałów, „Kurjer Poranny'' — o-
czywiście bez .,przerostów* w po-
staci np. „kołchozów'* —, to jednak
p. premjer był o wiele hojniejszy w
obietnicach dla chłopów, a znacznie
powściągliwszy w stosunku do ro-
botników.

Odwrócona progresja w akcji od-
dłużeniowej, pomoc dla gospodarki
hodowlanej, dalsze zamykanie „no-
życ”, a nawet zapowiedź zmiany
obecnego rozłożenia: ciężarów po-
|datkowych — io program bardzo pomajowych.
obszerny i ponętny dla małej włas-
ności rolnej.

Natomiast trudno powiedzieć,
„żeby chęć ujednostajnienia zawodo-
wych związków pracowniczych i

Jak naród przyjmie ten apel i
| całą „gospodar.zą* mowę p. Ko-
złowskiego? Jiosunek narodu do
rządu jest wynikiem nietyle obietnic
na przyszłość, ile doświadczeń z

przeszłości i teraźniejszości.  Naj-
' lepsze nawet słowa wydają pożąda-

|ne owoce polityczne tylko wtedy,

gdy padną na urodzajny żrunt za-

(ufania, a nie ra opokę nieufności,
| Społeczeństwo będzie oceniać mowę
'p. premjera na tle całego systemu
polityczno - gospodarczego rządów

M. K.
————

Popierajcie Polską Macierz
| Szkolną.  



gi tte Pad,
Barazo to jest trafne powiedze-|

nie, że w każdej sprawie należy ko-

lejno robić to właśnie, co w danym

dniu jest na czasie: a chaque jour

sa besogne. Nie pamiętano o tem

podaj w naszej dyplomacji w spra-

wie paktu wschodniego. Stąd cała

sieć niejasności, nieporozumień i na-

wet podejrzeń, wyrażających się w

ustawicznem pytaniu: czego chce Pool

ska? + —-

Sprawa paktu wschodniego 'est

ciągle jeszcze w początkach i nieja-

ko w pieluszkach. Po rozmowie

barthou . Litwinow 18,V,54 w Ge-

newie, w którcj zamysł ten zaczął

żyć narazie poutnie, pierwsze ро-

gioski ukazaiy się kolo 1.VI, 34, a

dopiero po odizuceniu przez Niem-

cy w rozmowie Litwinow - Neurath

na Wiihelmstrasse 13.V1. 34, oraz u-

jawnienie tej odmowy we Włoszech

17,V1.34 po spotkaniu weneckiem

Mussolini-riitler zaczęto rozgiośnie

mówić o tym pomyśle. Ale odrazu

pojewiły się wszędzie giosy, dono-

szące, że podobnie jak Niemcy, tak-

że i Polska jest przeciwna paktowi

wschodniemu. Ostatecznie, po od-
wiedzeniach loadyńskich p. Barthou
8 — 10.VIL.34, także Anglja i po niej

Włochy uznały pożytek tego paktu,

a wówczas tem jaskrawiej jako prze-

ciwniczki pozostały Mzesza Nie-
miecka i Poiska.

Czy to było i czy to jest dobrze,

aby odrazu od pierwiszej chwili, za-
nim sprawa paktu wejdzie w szczegó

łowe rokowania, w toku których
będzie pora na podniesienie wszel-
kich żądań i zastrzeżeń, oraz na za-
stosowanie wszelkiej ostrożności,
gruchnęio wszędzie w świecie, że
polska razem z Niemcami jest prze-
ciwna temu wschodniemu paktowi
bezpieczeństwa?

„ Dość, że jednocześnie z głosami
pism obozu rządowego u nas, naigra
wającemi się z t.zw. paktamu (np.
Expr. For. z 11 VIL34), lub półurzę-

dowo odpychającemi pakt wschodni
(Gaz, Poisk. z 14,V11,54), zaczęliśmy
się dowiadywać, drogą na berlin, że
ашоавайог irauruski p. Laroche nie
muiai powodzenia na ul. Wierzbowej
w Warszawie w rozmowie o pakcie
(Voelkischer Beobachter z 12.V1134)

DZIENNIK

z prasy.
ką, gdy jako prezydent Rzeszy, wybrany

dzięki swej tannenberskiej legendzie,

siał decydować o doborze kanclerzy, Ulegał

kolejno wpływowi Marksa, potem Briininga,

potem Fapena, aż wreszcje  nastraszony

przez junkrów pru-«ich, że kanc'erz Schlei-

cher dąży do socjalizacji Niemiec, powie-

rzył rządy Hitlerowi, którego przedtem jako

demagoga nie znosił. Odtąd stracjł wszelki

wpływ па rządy i wreszcie wycołał się do

swego majątku w Prusiech Wschodnicn.

Był pozateni Hindenburg dobrym
typem generała pruskego:

Po zgonic tiindenburga.

Zion piezydenta iKzeszy mar-

|szałka poinego von Hindenburga od
bu się żiosnem echem po caiym

swiecie,
Jakie będą skutki zgouu Le; 0S0-

bistości narazie nie będziemy SiĘ

starau przewidywać. Łreszią 1 pra-

sa polska ogramicza się uotychczas

ao wspomuień pośmierinych, przy”

czem cnarakte.ystycznem jesu, @1

dzienniki sanacyjne starają się jeden

drugiego przesczgnąc w Szaiowaniu

superlatywami w ocenie zaiet cha-

rakteru zmariego marszałka.

Dia charakierystyki pozwolimy

sobie przytoczyć кика wyjątków z

„wurjera roiskiego”.

A więc majgierw o Hindenburgu

w czasie wojny ;

Ud pierwszej do ostatniej chwili wojny

światowej postac sędziwego ma.szaika pol-

nego dominowała zad caią akcja wojenną

Niemiec, do ostatniej chwili usuwając w cień

wszystkich innych. W tych sisaszliwych

zmaganiach wojennych ujawniła się też cała

mieziompa natura tego starego Prusaka,

w caiym świecie budząc nienawiśc i grozę

obok poważania, :zacunku, czci — nawei

w obozach nieprzyjacielskich

Podczas cafej wielkiej wojny nie było

migdzie postaci bardziej reprezentującej, nie

mai symbolecznej ala całych Niemiec współ

czesnych, dla epoki, w której zyl i dziaiai,

dia kasty społecznej, z ktorej wyszedł i w

której przez całe życie pozostał

Ale i w oczach powojennych, zda

niem „Kurjera Polskiego“, Hinden-

burg nic nie ulracii ze swej wiel-

kości,
Marszałek Hindenburg był człowie-

kiem wielkiej specjalnej kultury, która wy-

zisnęła piętno na xważdym jego uczynku, na

„każdej myśli i każdem zamierzeniu.

Albo nieco dalej
W jego ojczyźnie wielbiono go za to

równie gorąco jak za wielkie zwycięstwa

wojenne. Mówiono że” rzucił na szalę roz-

grywek partyjnych, które podkopywały

kraj, swój olbrzymi autorytet i że tem sa-

mem uratował Niemcy od anarcbji i rozkła-

du. Mówiono, że gdyby nie on, Niemcy sta-

łyby się łupem komunistów.

„Człowiek tannenberskiej legendy".

| Takim mianem określa marszał-

|ka Hindenburga narodowy  „Kurjer
| Lwowski”, poczem i w Paryżu podano do wia-

domości (pami Tabouis w L'Oeure z -
15.V1L.34) ujemny wynik rozmowy p.
Barthou z p. Cbiapowskich na Quai
d'Orsay.

W. Berlinie zaczęto wręcz natar-
czywie istwierdzač  pobratymstwo
niemiecko - polskie w sprawie paktu
wschodniego, posuwając się w naj-
bardziej urzędowem piśmie tamtej-
szem, Voelkischer Beobachter, do
daieko idących objaśnień (nr. 193 z:
12 VIL34]: |
— B.« zrozuwienia, ze strony Francji,

stanowiska sojusznicze, Polski w sprawie |

Locarna Wschodniego raz jeszcze dowodzi,'

jak mało godzą się z sobą cele polityki fran-,

cuskiej i polskiej na dalszą metę. Francja !

mą na widoku Locarno, Wschodnie, które:

ma zapewnić obecny status quo na wscho-,

dzie, przyczem zarówno Niemcom jak Polsce|

aiałby być narzucony ustrój paktowy, któ-

/by zwichnął ostaiecznie ich swobodę ru-,

cuów, Że w Polsce tego rodzaju zamysłów

nie przyjmuje się z zapałem, zrozumie odra-

zu każdy, kto śledził dotychczasowe usiło- |:
wania min. Becka o wzmocnienie stanowi-

ska Polski wśród Państw Bałtyckich, .,.

‚ — Czeżoż tu aiema! Francja z Pol-.
ską do sasa i do lasa. Ża to Polska
w: jednyra kotle z Niemcami w pręż-
ności przeciw dzisiejszemu stanowi
grunic w Europie wschodniej. A w
dodatku nam już wyraźnie wskaza-,
no, jako cel, awantury nadbałtyckie,! AR =
Szkoda, że nie więcej: excusez :
peu! i

Głosów francuskich, zaniepoko-,
jonych tem stanowiskiem Polski i
ubolewających nad niem, jest bez |
liku. Także pisarze polityczni, któ-,
rzy sami mają wiele zastrzeżeń fran-|
cuskich przeciw możliwym niedo- |
godnościom takiego paktu wschod-
niego, a wskutek tego rozumieją też;
obawy polskie, nie mają jednak jakoś
ani zrozumienia ani uznania dla gry
dyplomatycznej Folski obok  Nie-|
miec. Już najoględniej wyrażone, w
półurzędowym Le Temps (nr. 25.619
z 19.Vi11,34) zdziwienie irancuskie
brzmi tak:

Ma się wrażerie, że rząd w Berlinie

wyczekuje ze strony Polski uzasadnienia,

które pozwoliłoby mu odmówić podpisania|

paktu wschodniego wzajemnej pomocy, nych dla odpowiedniej akcji w tym kierun- skyurczeniu,

bez brania na się przez tę odmowę ciężkiej
odpowiedzialności za stawianie przeszków|
ustaleniu prawdziwej budowy bezpieczeń-' nomiczny w walce żydostwa z lud-'

stwa. |

Jednem słowem, już dzisiaj, u:
wstępu rokowań, zanim jeszcze,
doszło się do szczegółowych rozwa!
żań i omawiań już wszędzie Polska|
uważara jest, ku uciesze jednych, a!
ku zaniepokojeriu innych, za prze-|

lojalnym, honorowym, prostodusznym, zako-

chanym w wojskowych tradycjach, dumnym

z mundura. Tannenberg wyniósł go/na sta*

nowiska, do których nie był przygotowany:

Dzisieszym Niemcom stał się obcym. Znika:

5 obecnie jak widmo odległej przeszłości, Ale

* Tannenberg uchroni imię jego od niepamię-

ci. A śmierć utrwali jego legendę.

 
Jeszcze o skutkach rewolty

wiedeńskiej

Obok zgonu Hindenburża dru-

gim tematem astykułów prasowych

wciąż pozostaje sprawa rewolty

austrjackiej.

Senator Kozicki w „Gazecie

Warszawskiej” zwraca uwagę na tę

okoliczność, iż nie był to jednak

zwykły pucz, lecz akcja, mająca du-

że szanse powedzenia.
Wiadomości o spisku i zamachuwska-

zują wyraźnie na lo, że spisek był bardzo

rozgałęziony, że rależały doń osobistości

wybitne, że mogli liczyć na powodzenie roz-

poczętej akcji, Idea jedności narodu nie-

mieckiego ma w Austrji dużo zwolenników,

a ruch nacjonalistyczny trwałe podstawy.

Niepowodzenie akcji ostatniej nie jest Zli-

kwidowaniem ani dążeń do zjednoczenia,

ani prądu nacjonal :tycznego, któregonajsil-

niejszym! wyrazjcielami за — mimo wszyst-

ko — narodowi socjaliści. Zszedł zaś z

tego świata najmocniejszy obrońca nieza:

leżności Austrji — Dollfuss.

W, tych warunkach należy się

spodziewać, iż rewolta wiedeńska

nie pozostanie tez skutków i to nie-

tylko w wewnetrznem życiu Austrji

а1е ; w polityce europejskiej

Najważniejszym wszakże — jak to już

dziś widać — jest odsunięcie się Rzymu od

Berlina. Telegram Mussoliniego po zabój-

stwie kanclerza Dcllfusa mówił już bardzo

wiele; ton prasy włoskiej mówi jeszczewię- | 
cej. Dawno już praca ta nie wyrażała tak

!
+

gorzkich prawd pod adresem Niemiec. Rzecz

MILEŃSKI

Czy nowa powódź?
Katastrofalne burze i ulewy

w Małopolsce.
Z Małopolski donoszą, że wsku-

tek burz, połączonych z ulewnem:
deszczamį wezbraty ponownie rzek:
Dunajec i Poprad, podnosząc się
znacznie ponad poziom normalny,
Rzeki te w górsych biegach wystą-
piły z brzegów, rozlewając szeroko.
Wśród ludności istnieje
nie, że należy cczekiwać w tym ro-
ku drugiej jeszcze powodzi,

iULO

ly w bony jałmużnicze „Caritasu””
iż raopatrzyłeś się?

0090040060806

Klęska katastrofalnej powodzi,
która w tempie niemal potopu na-
wiedziia Polskę. zalewając olbrzy-
mie połacie kraju do przedmieść na-
szych stolic włącznie, niszcząc do-
szczętnie plony i dobytek setek ty-
|sięcy rolmików i mienie państwowe
powodując już teraz na wiele setek
miljonów obliczane straty materjalne
i liczne ofiary w ludziach, — zmusza
do szukania przyczyn tej strasznej
katastrofy żywiołowej.

Przyczyn jest niemało i w tej
chwili mówić o nich wszystkich jest
trudno szczegółowo.

O jednej jednak z głównych przy-

głośno mówić, aie bić na alarm,

nie w słowach tylko miłujący swój
kraj i jego lasy leśnicy polscy, któ-
rzy jasno pojmują, iż jedną z głów-
nych przyczyn aagłości powodzi jest
z jednej strony przez szereg lat bez-
myślne i prawie niebronne ilościowe
niszczenie powojennych szczątków
naszych lasów yurzez nadmierne i nie
raz wprost rabunkowe w nich wyrę-

skich i w pobliżu źródeł rzecznych,
— a z drugiej poniżanie i zmniejsza-
nie ich jalkości przez eksperymenta-
torskie wyczyny w dziedzinie naszej
o cechach swoistych gospodarki leś-
nej.

Należy przypomnieć, iż od dłuż-
szego już czasu społeczeństwo poi-
skie zaniepokojone było stanem na-

przekona-|.

TWARZ BEZ PIEGÓW
©

TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

e

KREM CAZIMI
METAMORPHOSA

UDELIKATNIA CERĘ-ZAPOBIEGA
TWORZENIU SIĘ PIEGOW,WAG
RÓW, ZMARSZCZEK I INNYCH,

 

  

 

  

  

czyn powodzi zależy teraz nietylko

Pierwsi powinni to czynićwszyscy

by, w szczególności w okolicach gór-_

  

ЕО 
Na marginesie powodzi.

jego znaczenie, czego bagatelizowa-
nie uważam za jedną z głównych
przyczyn śwałtowności powodzi.

Chociaż zmiany klimatyczne za-
leżą przeważnie od ogólnych zja-
wisk kosmicznych, jakiemi są cho-
ciażby plamy ra słońcu, i chociaż
dotąd nie jest w zupełności rozwią-
zany problemat zagadnienia,wjakim
mianowicie stopniu wpływa las na
kształtowanie się klimatu danej
miejscowości, ale stwierdzone przez
naukę różnorodne spostrzeżenia
wskazują na to, iż taki wpływ istnie-
je bezspornie i zależy zarówno od in-
dywiduainych własności  danego
objektu leśnego jak i od rzeźby te-
renu, na którym las rośnie,

Przedziwną i tajemniczą równo-

wagę życiową na kuli ziemskiej u-
trzymują rośliny pod łącznym wpły--
wem działania światła i chiorofilu
roślin, wytwarzając ciała białkowe i
węglowody, jako podstawowe sub-
stancje dla życia organicznego.
Akcją wytwarzania tych substancyj
odbywa się przeważnie wśród wiel-
kich zbiorowisk roślinnych, jakiemi
są lasy. W temi wielkiem loborator-

i jum przyrody odbywają się procesy,
| utrzymujące równowagę i harmonję
| życia, których całokształt jest dotąd
dlą nas tajemnicą. Będąc uczestni-

| kiem i współdziałaczem w procesie
| tworzenia się w przyrodzie materji 1
jej rozpadu, las pochłania bezwod-
nik węglowy i pomaga stale do wy-
dzielania się i zgęszczania w powie-

| trzu tlenu,

 

«| ani późniejsze jego niepowodzenia, ani ostat|

Zwycięstwo pod Tannenbergiem l

| stworzyło koło jego imienia aureolę, której! to zrozumiała. Najprzód trzeba wziąć pod

uwagę dystans, jaki istnieje między nacjo-

(nia klęska armji niemieckiej, zaćmić nie , nalizmem, wyrosłym pod niebem klasycznej

|zdołały, Hindenburg, wycofujący w jesieni| Jtalji a nacjonalizmem, czerpiącym swe na-

“r. 19i8 pobitą i zdemoralizowaną armjępo-| tchnienia z tradycy; germańskicj: i pruskich.

szych lasów, jak państwowych, tak
i właścicieli prywatnych, oraz ich
egzystencją w przyszłości,

Przeciętna roczna temperatura
powietrza jest niższą w lesie, aniżeli

2 ' w miejscach otwartych, Prądy po-
Roa = „troski spe A wietrzne z iasu na miejsca otwarte

po prosie sprawą dewasta-;; „dwrotne powodują tworzenie się

  za Ren, Hindenburż słaby, zdezorjeniowany| A potem — cios wymierzony przez Niemcy

Prezydent Rzeszy i wreszcie  Hindenburś| w politykę Mussoliniego. Polityka ta bro-

/ bezsilny starzec, pozbawiony nawet cienia| niła wytrwale niezależności Austrji, budo-

*władzy, którą w całości zagarnął człowiek! waia zaś bardzo wiele na osobie zamordo-

* obcy mu przekonaniami i sentymentami, nie ! wanego kanclerza. Okoliczności tak się zło-

cyjnych, pod różnemi zręcznieMa-.mgły iros
skowanemi pozorami uskutecznia-| ia oka i łagodzi
nych nadmiernych wyrębów w la-, „runki temperatury

i L а с :sach prywatnych (naprz. danina i (W leśnych inasywach wiosenne i

końcowe

potrafi w oczach narodu niemieckiego

| zmniejszyć popularności tego Hindenburga,

który zniszczeniem armji Samsonowa we

wrześniu r. 1914 ocalił Prusy Wschodnie

| oręż niemiecki okrył chwałą legendarną. W

historji i w legendzie Hindenburg pozostanie

па zawsze tylko zwyciężcą z nad Jezior Ma- i

о.

Poza dziedzirą wojskową nie
kazał zmarły marszałek żadny
zdolności, an; cech umysłu i wol.

Był to umysł ograniczony, obcy proble-

"mom politycznym, społecznym _ gospodar-

czym i podobno calubił się, że poza ks'ąż-

kami wojskowemi, nie przeczytał żednego

dzjeła. Z przekonań monarchista * konsęr-

watysta, nie umiał sobie dać rady z polity-

zur:

wy”

ch

| żyły, że zabicie lanclerza Dollfussa było

| niejako afrontem osobistym dla Mussolinie-

` go. Iz

„| "W stosunkach włosko -niemiec-

| kich nastąpiła srzemiana, która bo-

daj będzie trwała
Automatycznie prowadzi to do zbliże-

nia włosko - francuskiego. Gdyby w Paryżu

|zwyciężył ostatecznie realizm polityczny,

gdyby zerwano tar z uludami metod br'an-

dowskich, mogłaby szybko pójść przemiana

| zasadnicza w stosunkach między Francją a

Włochami. To zas wpłynęłoby na zmianę

układu politycznego „w Europie. Jeśli pa-

( trzeć na rzeczy z punktu widzenia polskie-

w kierunku bardzo pożądanym.
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O nowe kredyty dla żydów.
*, Moment (Nr. 170) informuje o
pracach badawczych „Centrali ży-
dowskich Kas Bezprocentowych“
(Cekape). Przedewszystkiem chodzi
żydom o zdobycie dla swoich rze-
mieślników kredytów od ręki.

: „Sprawa kredytów dla rzemieślników

dla żydowskiego rzemieślnika, 10żposządza-

brotowym. Ekonciniczno-statystyczne biu-
ro „Cekape* postanowiło zbadać wszyst-

żydowski 'rzemieślnik. Ponieważ jednem-z

tych źródeł jest specjalny kredyt państwo-

wy, przeznaczony dla rzemiosła, przeto

jest bardzo ważne ustalić w jakiej mierze

żydowscy rzemieślnicy korzystają z iego

kredytu"...

Po dokonaniu ankiety, będzie
zdobyty materjał „dodatkowy”'.

„Dla przedsięwzięcia środków niezbęd-

ku u miarodajnyck czynników w Polsce '.

Kredyt jest to potężny oręż eko-

nością rdzenną. Ten oręż żydostwa
| wykorzystują dzieki współpracy
banków żydowskich w skali między-
narodowej.

Ale pozatem — dzięki „Fówno-
uprawnieniu' z ludnością rdzenną
— żydostwo ma wszak „prawo ko-

ciwniczkę paktu wschodniego bez-|rzystać z funduszów banków pań:

stwowych każdego „dużego kraju,

narówni z autochtonami.
Wiaśnie ,Cekape”, jak wynika z

podanej informacji zbiera dodatko-

му materjal, aby wykorzystać te

przysługujące żydom „prawa i u-

zyskać dodatkowy fundusz na cele

| w dobie obecnej ma szczególne znaczenie; |egalnej, przy obecnym układzie sto-

sumków politycznych w Europie —

i jącego bardzo ograniczonym kapitałen: 0, eksploatacji ludności rdzennej. :

W ten sposób urzeczywistniona

jest w Polsce zasada „równoupraw-

| kie źródła kredytowe, z których korzysta: nienia''.

Przy cierpieniach hemoroidalnych, ob-

| strukcji, stosowan'e naturalnej wody gorz-

kiej „F.anciszka-Jėzeia“ sprawia zawsze

j ligę. Pytajcie się u lekarzy.eulgę. Pytaj 8476

)

: toraz  aniej banków.
‚‚ Sieć bankowa w Polsce uległa w

|ciągu roku ubiegłego dalszemu
iu, Na koniec 1933. roku

przedstawiała się ona następująco:

' liczba prywatnych banków akcyj-
nych wynosiła 42 a liczba posiada-

nych przez te panki oddziałów 86.

Uwzęględniając Bank Polski z 53

placówkami, Gospodarstwa  Krajo-

wego z 19 i Bank Rolny z 11 pla-

| cówkami, polske. sieć bankowa li-
' czyła na koniec roku ubiegłego 211

, placówek. :

' sowa, likwidaciu serwitutów, osad-
nictwo, parcelacje, urzeczywstnienie

„retormy rolnej i t. d.), a także wy-
,czerpujące w Sejmie 1 Senacie de-

jesienne przymrózki są słabsze i zda.
,rzają się rzadz:ej, amiżeli w  miej-
| scach otwartych.

Gleba w lesie przemarza nie tak
„baty, w których przy reierowaniu! głęboko, jak. w polu lub na łące.
"przez posia z B.B. dr. R. Stroynow-
' skiego budżetu ministerstwa rul-
'niotwa na okres obrachunkowy od
„LX. 33 r. do 30.1X. 34 r. Szczegóło:
wo omawianą Łyła i rzeczowo kry
'tykowaną nasza gospodarka w li:
sach państwowych, oraz wskazywa-
no na błędy w tej dziedzinie, kosz-
towny etatyzm gospodarczy i na rze-
omo  pseudo-iachowy kierowniczy

laicyzm oraz doktrynerstwo.
Wogóle pisano i mówiono o na-

szych lasach nie mało, ale, niestety,
wszystkie krytykujące w tej sprawie
głosy były dotąd tylko głosami wo-
łających na puszczy, a sama sprawa
pozostawała wciąż w tem samem

położeniu, jak w bajce Kryłowa,
gdzie: „Waśka siuszajet, da jest”,

Być może, iż powódź tegoroczna

nie doceniają „naczenia lasu, jako
głównego regulatora rozchodu opa-
dów atmosferycznych, jak również
opamięta tych, którzy, trzymając w
ręku losy lasu,
zgoła problematycznych korzyści ma
terjalnych zakrywają oczy na tę ro-

„lę, jaką odeziywa las w ogólnej e-
konomice przytody ikraju, którego
przyszłość gospodarcza przez to jak-
by się bagatelizuje.

Dla uświądumienia  spoieczeń.
stwa o znaczenu lasu już dwa razy
w „Dniach Święta Lasu' w całej
Polsce dużo, pięknie i nawet pate-
tycznie mówiono na różnych aka-
demjach, pisano i wymownie obrazo-
„wamo па przez:oczach. i na- bare
wnych z odpowiedniemi sentencjami
plakatach (złośiiwe języki  insynu-
owały, iż wówczas najbardziej inten-
sywnie pracowały siekiery i piły).

Chociaż społeczeństwo nasze w
kwestji znaczenia lasu zostało, oczy-
wiście, już dostetecznie przez to u-
świadomione, jednak w obliczu klę-
ski powodzi uważam za swój obo-
wiązek przynajmniej w krótkich sło-
wach do tej kwestji raz jeszcze się
węócić.

Pominę gospodarcze znaczenie

otworzy oczy tym: wszystkim, którzy|

dia znikomych lub

Ulisitnieniem swych koron las za-
|trzymuje częściowo opady, nie do-
puszcza ich do gleby w zupełności i,

chociaż wyparowuje część ich na-

powrót w powietrze, jednak naogół:
zgęszcza wilgotność, przeszkadzając

osuszającemu działaniu wiatru i

, słońca. '

+ Ocieniając powierzchnię gleby,
las ochrania od zbytniego wysycha-

! nia wierzchniejejwarstwy, korzenie
"zaś. drzew leśnych wyciągają i wy-
pompowują dużą ilość wody z głęb-
szych warstw gieby i podglebia, jak-
by je drenując. Dla tego na glebach
mało przepuszczalnych wyrąb lasu
powoduje często zabagnienie. Dre-
nowanie gleby przez korzenie drzew

| obniża prawie zawsze poziom wód
gruntowych (podskórnych),

W, miarę ogałacania z lasów wy-
brzeży rzek i jezior poziom stały w
nich wody widoczniesię obniża i ko-
ryta rzek zwężają.

Swą siecią korzeniową las wiąże
i jakby spaja c.ąstki gleby leśnej,
wzmacniając jej strukturę. Dodatni
pod tym względ:-m wpływ lasu bywa
widoczny w szczególności na  gie-
bach lekkich, piasczystych i drobno-

| ziarnistych, 4 także na zboczach
gór i pagórków, z których potoki
wody; wiosennej i deszczowej mogą
zmywać i znosić wierzchnie warstwyigleby. RAGE sę

W miejscach, żdzie potoki wody
stale rozmywają wąwozy i tworzą
kotłowiny, żadne sztuczne urządze-
nia nie mogą zastąpić ; zamienić za-
lesienia.

Błotą leśne są źródłami stałych
potoków wodnych i niszczenie w ta-
kich miejscach lasu jest przyczyną
wysychaniakarmionych i zasilańych
przezeń strumieni i rzek

Gleba leśna. ocieniona koronami
drzew, przykryta, jakby kocem,
sciółką lesną i częsti ami ry”
groskopicznych mchów i plechow

DEFEKTÓW CERY
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btwołanieg uroczystości P. L. I.
Zarząd Główny Polskiego Czer-

| wonego Krzyża, postanowił odwo-
lłać wszystkie uroczystości repre-
zentacyjne z okazji 15-iecia Czerwo-

' nego Krzyża i uchwalił jednocześnie
urządzić tegoroczny tydzien  Pol-

' skiego Czerwonego Krzyża pod ha-
„słem pomocy sanitarnej i humanitar-
nej ofiarom powodzi.

Najstarsza firma wydawnicza pod
< nadzorem sądowym.

Wydział II handlowy sądu okrę-
$owego w Warszawie ogłosił de-
cyzję, przyznającą nadzór sądowy
jednej z najstarszych warszawskich

| firm wydawniczych Leon Idzikow-
ski przy ul. Marszałkowskiej.

Tatargi we włókiennictwie.
Zatargi w przemysle włókienni-

czym nie ustają W] ostatnich dniach
zarysował się nowy konflikt w fa-
brykach pończoszniczych na terenie
okręgów łódzkiego i bielskiego.
Pracodawcy zamierzają obniżyć
płace. Związki zawodawe  robotni-
ków wysunęły ultimatum, w któ-
rem domagają się zawarcia nowej
umowy zbiorowej na dotychczaso-
„wych warunkach, w przeciwnym zaś
„razie grożą strajkiem od przyszłego
poniedziałku.

Niebywała przygoda
dzika powodzianina.

Znajdując się na połowie ryb na
morzu, wpobliżu Helu, rybak Kąkol
w pewnej chwili zauważył jakiś
ciemny, pływający przedmiot.

Gdy kuter z rybakiem nadjechał
bliżej ze zdumieniem stwierdził
rybak, iż w wodzie znajduje się:
dzik, Po dość uciążliwej pracy uda-
ło się p. Kąkoiowi dzika schwytać
i wciągnąć na pokłąd-kutra, Dzik
po zabiciu ważyi 1 ipėl ceninara, +

Prawdopodobnie dzik znalazł się
w morzu, porwany powodzią i przez
Wisłę wyrzucony został do morza,

4 :ой

Komunišci chińscy
znów podnoszą głos.

TOKIO, (Pat). Komuniści, którzy
w silę 5:000 maszerują na Fu-Czeu,
stolicę prowincji Fu-Kien, zajęli

' miasteczko Paiska, odległe o 20 km
od Fu-Czeu Celem ochrony miasta
przed inwazją komunistyczną przy-
były do Fu-Czeu statek woienny
japoński z Formozy, kanonierka
amerykańska z Sacramento a w cią-
gu dnia oczekiwany jest kontrtor-
pedowiec brytyjski z Honk-Kongu.

Zważywszy łącznie wszystkie
wymienione własności lasu, jako
zbiorowego organizmu roślinnego,
wraz z jego podiożem w postaci ściół
ki i gleby lesnej staje się jasnem, iż
woda gwałtownych lub długotrwa*
łych opadów atmosierycznych, nie
mając. .1możności. zatrzymywanią . się
na ogołoconych z lasu górzystych i
przyrzecznych terenach i wsiąkania
stopniowo w ich glebę, musi śwał-
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|towmie spływać do zwężonych ło-

| žysk.strumieni1 rzek i, nie mieszcząc
się w. nich, wylewač na: brzegi, po-
wodująę powodzie.

Ignorowanie w t. zw. „zagospo-
darowanych“ lasach.na;wyrębach
naturalnego odnowienia przez usu-
„wanie nasienników, modernizowanie
"„trzebiežy“, przeszkadzanie tworze-
"niu się na wrzosowiskach i wypale-
'niskach tak pożądanych mięszanych
drzewostanów przez usuwanie sa-
siejnej brzozy i osiki, da w p<zysz-
łości opłakane rezultaty, a podob-
nych eksperymentów czynić w lesie
nie wolno.

'  Jeżeliby nawet nasze uprawy
«leśne, któremi tak się chlubimy, ©-
kazały się udanemi, na co oczywiście
„nigdy liczyć nie można, to į tak na
„nowy skarłowaciały z upraw  leś-

ców, pochłania jak gąbka wodę z nych las przyszłości będą musiały
"topniejących śniegów ; opadów at-, czekać całe pokolenia, a wszak czaspieczeństwa i wzajemnej pomocy, Co

gorsza, podejrzewana jest, że zajmu-
je talkie stanowisko dlatego, ponie-
waż ma jakieś zamysły przeciw о-
becnemu stanowi granic na wscho-
dzie Europy. Co jeszcze gorsza, znaj.
„duje się w tej sprawie po tej samej
stronie barykady z Niemcami, któ-
rym rzeczywiście takie stanowisko

Mł Tata

AAS (TITIMT OTOYET EEN ZŁOTO IRO  lasu, jako dobra ogólnopaństwowego

"Polski bardzo dogadza. \
Ot6ž to wszystko razem wcale

nie wygląda na dobrze rozgrywane
działanie dyplomatyczne. Sprawa
jest jęszcze dłuża, niewiadomo, jakie
będą jeszcze jej tory i przebieyfi, a
nam już przyklėjono napis: Poilska

przeciwna _ wschodniemu paktowi'i jako wartości materjalnej, która

bezpieczeństwa. Ponieważ zaś to, winna rentować ale pod warunkiem
właśnie jest najistotniej sprzeczne z sweńo zachowania i' nie niszczenia,
podstawowemi dążeniami polityki! — pomunę jego zdrowotne i kultural-
polskiej, widać że sprawa nie jest no - estetyczne walory i, w danej

prowadzona trafnie i zadowalająco. chwili, z konieczności, zwrócę tylko
Stanisław Stroūski. uwagę na terenowo . klimatyczne

stopniowo i powoli, strumieniom ieś-
nym. i rzekom. Przez to las staje się
regulatorem rozchodu wody, zapo-
biega śwałtownym wylewom rzek i
jast aktywnym czynnikiem w akcji
przyrody: zaopa:rzenia. w wodę miej-
scowości. 
mosferycznych, oddając ją następnie | nie czeka ; przyroda mści się za le-

kceważenie ; łamanie jej praw od-
wiecznych. 3

Oby mój głos trwogi nie pozostał
głosem wołającego na puszczy i zna-
lazł gdzie należy oddźwięk...

Jnż. Jan Olszewski,
4 < Lit   



KRONIKAЧА “
Ožywienie naž terenie taiyswym.

da Już niespełna dwa tygodnie pozostały
otwarcia I-ch Ogólnopolskich Targów

„trzarsirich. Uzewnętrznia się to na te-
w Iargów w ogrodzie po-Bernardyń-

м im, gdzie stanął już pod dachem eiek-
owny, „bszerny pawilon, organizowanej
Przy Targach Wystawy Owczarskiej i roz-
Poczęta jest budswa szeregu pawilonów
Prywatnych różnych firm futrzarskich kra-
Jowych i paru zagranicznych.

Jest już rzeczą pewną, iż w charakte-
rze wystawców zarówno w pawilonie Głów-

nym Targów Półncenych, jak i na terenach
odkrytych — przyjęły udział najwiękeze'
firmy krajowe i te z zagranicy, ktore widą
swój interes w utrzymaniu kontaktu z ryu-
kiem polskim.

Mimo, iż Targi Futrzarskie mieć będa
„a zarysowany charakter tar$>w

d anżowych — Dyrekcja, zadośćczyniąc żą-
Sys b. wystawców dotychczasowych
argów Północnych, wydzieliła specja're

miejsce również na eksponaty z innych
dziedzin przemysłu.

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Dośćj pegodnie i bardzo ciepło

ze skłonnością do burz, głównie w
zachodniej części kraju. (lmiarko-
wane wiatry z kierunków poludn's-
wych.

DYŻURY APTEK.
maz” w mocy dyżurują następujące

2.9)Miejska — ul. Wileūska Nr. 23 (telet.
Paoli sukc. Chomiczewskiego — uk W.
i ulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza

Chr. aciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
óścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz : ВРіщъ?…у… е ma przedmieściach, próer

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. -
— Wmurowanie tablicy ku

Dzięki więc popularności firmy Targow
Północnych będziemy mieć przy I-ch Ogr:
nopolskich Targach Futrzarskich ad hoc

, targi ogolne. I choć te ostatnie nie bviy
przewidziane w pianie kampanji, jak się
okazuje, zarysowuią się również ciekawie i
dadzą świadectwo ruchliwości rynku wileń-
skiego. Firmy z innych zatem branż, które

' zamierzały wziąć udział w Targach Pół-:
| nocnych, mają jeszcze możność zgłaszania|
swego udziału w ciągu najbliższych dni
10-ciu.

Warto podkreślić, iż w okresie I-ch
Ogólnopolskich Taz:gów, t.j. 18/VIII do 9/1X
zapowiedziane są iiczne zjazdy i wycieczki.
Targi te — wywołały b. duże zaintereso-
wanie w całym kueju i państwach ościen-
nych i uznawane są ogólnie za najciekaw-
szą bodaj imprezę targową w Polsce.

Dzięki tym Targom — na Wilno zwró-
cona jest uwaga, jako na nowe i to poważ:
nie zarysowujące się centrum handlu mię-
dzynarodowego. м

"į od niektėrych budynkėw w gmi-
nach wiejskich wraz z dodatkiem
(kryzysowym za Il kwartał 1934

' roku;
', 3) do 31 sierpnia — podatki: od
| lokali i od placów budowlanych za
III kwantai 1934 roku;

4) do 31 sierpnia — nadzwyczaj-
na damina mająisowa przez płatni-
ków III grupy kontygentowej  (nie-
„ruchomości miejskie oraz budynki
wiejskie, niezwiązane z gospodar-
stwem rolnem);

5) do 15 sierpnia — zaliczka mie-
" sięczna na poczet nadzwyczajnego

DZIENNIK MINENSKI

biurach handlowych, komunalnych, pry-
watnych i społecznych, bankach i imnych.

Mancelarja Szkoły czynna codziennie
oprócz świąt od godz. 1U-ej rano do godz.
14-ej. *
— Gimnazjum dla Dorosiych Humani-

j styczne Koedukacyjue z oddziałem mate-
| matyczno-przyroduiczym im. Ks. Р, Skargi
|w Wilnie, ul. Ludwisarska 1, przyjmuje
*' wpisy uczniów (uczenic) od lat 18 na rok
szkolny 1934/35 do kl. 1 i ll nowego ustro-
ju oraz klas: V, VI, VII i VIII starego typu.

Egzamin wstępny rozpocznie się dnia
16 b. m.

Kaacelarja czynna codziennie od godz.
16 m. 30 do 18 m, 30. — Początek roku
szkolnego dn. 20 b. m.

SPKAWY LITEWSKIE.
—Delegacja na kongres mniej-

-szości narodowych. 7 Wilna wyje-
| chała delegacja litewska na czele z
. prezesem Tymczasowego Komitetu
j Litewskiego Staszysem do Zurychu
| na międzynarodowy kongres mniej-
| szości narodowych.

a JE RS S A ad

NADESŁANE.
, Cała rodzina ma pociechę z dobrze

upieczonej babki. Gospodyni bowiem ma
przedewszystkiem zaufanie do

sprawę, że oszczędziła nietylko na czasie,
a także na zawodzie, jakiby ją spotkał, na-
wet przy użyciu najlepszych przypraw.
Cała roazina wdzięczna jest 1 raczy się
tak wyborowem i pożywnem ciastem. Spo-,
żywanie nawet większej ilości babki Oetke-.
ra nie szkodzi, ponieważ jest ona łatwo-*
strawna. A zatem babka, upieczona na
proszku Backin, zawsze będzie pożądanym

* dodatkiem stołu każdej dobrej gospodyni

 

 

! : niezawod- |
!nego pieczenia proszkiem Dr. A. Oetkera
„Backin* i następnie dóbrze zdaje sobie

GAr E

sRadnym wolno głosować na: siobie.
Ministerstwo spraw wewnętrz-

nyca w nowo-wydanym reguiaminie,
wyjaśniającym procedurę wyboru
prezydjów zarządów _ miejskich,
wprowadziło przepis, zezwalający
radnym głosować na własne kandy-
datury. Przy zgłaszaniu kandydatur
prezydentów, wiceprezydentów, bur
mistrzów i iawników radni mają

prawo podpisywać listy, na któryca
znajduje się ich nazwisko.

| Ongre Ikaro er el
Najwyžszy Trybunai Adminisira-

cyjny ogłosił orzeczenie w sprawie

skargi od orzeczeń lekarskich ubez-
pieczalń społecznych N. T. A. uznał,
że trafność i zgodność orzeczeń ko-
misji kas chorych z. indywidualnemi
objawami chorobowemi, na które
uskarżają się ubezpieczeni, nie pod-
leżają kontroli kasacyjnej N. T. A.

Podatek dochodowy lekarzy.
Delegacja Naczelna Izby Lekar-

skiej przedstawiła dyrektorowi de-
partamentu ministerstwa
stale pogarszającą się sytuację ma-

terjalną lekarzy i prosiła o wydanie
zarządzenia powiększenia t. zw.
średniej normy dochodowości do 50
proc. przy obliczaniu podatku do-
chodowego, pobieranego od lekarzy.

| Dyrektor departamentu odniósł się
| przychylnie do wniosków delegacji i
| przyrzekł je uwzgiędnić.

 

skarbu

czci biskupa Bandurskiego. W so-| podatku od dochodu, osiągniętego
BAŁ. 4 b. m. wmurowaną została w, przez notarjuszy (rejentów), pisarzy,
azylice wileńskiej tablica pamiątko-| hipotecznych i komorników w mies,
" 2 czci ś. p. Biskupa ks. d-ra lipcu 1934 r.;
z ysława Bandurskiego. Wykona- 6) do 5 sierpnia — podatek od

od kieruakiem artystycznym, energji elektrycznej, pobrany przez
prof. B. Bałzukiewicza, rzeczona pa-| sprzedawcę energji elektrycznej w

FALĄ ADRJATYKU na morza potudnia
jyjy  Katowice—Bud t— Wiedeń-—W —

В" ПШ'…“ l WI. Triest AtenyO tałańze 2 eca 2 Z

V1-14/ wa zwiedzania.
Ilość „iejsc cgraniczona. Informacje i zapisy:

e, aj 400,-- obejmuje. Przejazdy, utrzymanie,

WAGGKS-LITS // COOC, Venno, Mickiewicza 6.
 

 

, wspomnianego okresu 325 osób pod-

o tymczasowo umieszczoną
K w lewej nawie świątyni tu
pw grobowca biskupa-męczenika,
ю edoszłego wileńskiego metropolity
wj = Sri Cieplaka, z  pra-

an! i „ Piotra,w której NE  klertałoń
szczątki biskupa Bandurskiego.
Ria, Restauracja kościoła św.
akóba. Dowiadujemy się, że pod

Frożektorńeca J. E. Arcybiskupa
ałbrzykowskiego Jzawią:ał się w

Wilnie parafjalny Komitet dla prze- -
Prowadzenia restauracji kościoła św.
Jakóba. Roboty zosteły już rozpo-
częte. Świątynia zostanie gruntow-
nie odrestaurowana z zachowaniem
stylu epoki. Inicjatorzy zmierzają do
Przywrócenia kościołowi św. Jakóba
jego dawnej okazałości. cd

ms o Z MIASTA.
—Przyjazd pielgrzymki z Kall-

'Sza. Wczoraj pociągiem warszaw
Skim przybyła zrana do Wilna wiel-
ka pielgrzymka z Kalisza, składająca
się z 200 osób. Pielgrzymce prze-
wodniczy znany działacz katolicki

. Zaborowicz. Z pielgrzymką przy-
lechało 10 księży. Ё

' Pielgrzymi, po przybyciu, udali
się do Ostrej Bramy, gdzie ich ser-
€cznie powitał ks. Gramz, a_na-

stępnie wysłuchali nabożeństwa,
tóre odprawił ks. kan. Leon Że-
TOWSki.
Od poludnia pielgrzymi zwiedzali

miasto.
W dniu dzisiejszym udadzą się

ni z pielgrzymką do Kalwarji.
Wyjazd nastąpi we wtorek.

‚ TURYSTYKA.
— Ruch turystyczny w biczą-

cym miesiącu znacznie wzrósł. Co
dnia pizybywa do Wilna po kila
Wycieczek, liczba jednak uczestni-
ków nie przekracza nigdy 50 osób.
Sprzyjająca ostatnio pogoda spo-
wodowała dalszy wzrost wycieczek.
Obecnie bawi w Wilnie około 10
wycieczek, przybyłych z całej Pol-
Ski. '
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wykroczenia administracyjne.

Na terenie miasta w ciążu ub. mie-
Siąca zanotowano 789. wypadków
wykroczeń adn:inistracyjnych. Naj-
więcej wykroczeń zanotowano pi-
jaństwa i zakłócenia spokoju pu-
blicznego, a nątępnie nieprzestrze-
gania przepisów ruchu pojazdów.
Również sporo protokułów sporzą-
dzono kupcom za nieprzestrzeganie
przepisów 0 kandlu w niedziele
i święta.
przeszło 80.
— Lustracja pojazdów. W. dniach

ż|

spoczywają śmiertelne |

Protokułów» takich było |

, czasie od 16 do 31 lipca rb.; do 20
| sierpnia — tenże podatek, pobrany,
. przez sprzedawcę energji elektrycz-

| nia rb.;
| 7) podatek .iochodowy od uposa-
| żeń służbowycł, emerytur, i wyna-

dodatkiem kryzysowym — w  ter-
minie do dn; 75u po dokonanii po-
trącenia podatku.

Nadto płatne są zaległości odro-
czonę i rozłożone na raty z termi-
nem pfatności w. sierpniu rb., tu-
dzież podatki, ra które płatnicy о-
trzymali nakazy płatnicze również z
terminem płatności w tym miesiącu.
— Podatek wojskowy. Władze

podatkowe przystąpiły do sporzą-
azania rejestrów osób obowiązanych
w myśl ustawy do płacenia podatku

wojskowego na rok 1934. Ubowią-

zane są płacić ten podatek osoby

zakwalitikowane do kategorji Ć.

| Płacą one 20 złotych rocznie, zaś
kat, D — i5 złotych i zakwalitiko-

wani do kat E. płacą — 10 zł. rocz-

nie, Nakazy piatnicze rozsyłać bę-

„dzie wydział podatkowy zarządu
miejskiego.

Trzeba nadmienić, że osoby,

które od chwili zakwalifikowania do
chwili obecnej uzyskały zmianę ka-

tegorjj wojskowej, powinny zgłosić
się do wydziału wojskowego magi-

stratu i przeprowadzić  tormalnie

zmianę adnotacji w księgach ewi-
dencyjnych.

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.
— Nawiązanie stosunków handlo-

wych z Chinami. Bawiący w Wilnie
delegat Izby P-zemysiowej i Han-

diowej w. Szaughaju przeprowadzit

szereg marad Zz przedstawicielami
wiieńskiego przemysłu 1 handlu,
przyczem przez dłuższy cząs konie-

rował z  przedstawicielami Izby
Przemysłowo-Handiowej w Wilnie.

Delegat z Szanghaju żywo intereso-

wał się towarami pochodzenia pol-

skiego, a przedewszystkiem  grzy-

bami, inem, rękawczkami i różnemi
wyrobami
rencjj wczorajszej mawiązano per-

traktacje w sprawie dostawy: towa-
rów wileńskich do Chin,

SPRAWY SZKOLNE.
—Kursy przygotowawcze. Aby

umożliwić nowowstępującym matu-|
się do egzaminów: konkursowych na

Wydział Lekarski, Fanmację, Poli-
technikę i do Akademji Stematolo- 

nej w ciągu pie: wszych 15 dni sierp-;

grodzeń za najemną pracę, wraz z]

skórzanemi. Na konfe-,

rzystom gruntowne przygotowanie,

Na powodzian.
Zarząd i Rada NadzorczaKasy

Pož.-Uszczęda, pracowników  skar-

|bowych wil okręgu wyasygnowaty

„na doraźną porzoc ofiarom powodzi

| 200 |pięćsetj zi

Związek wiaścicieli Piwiarń i

Kawiaru, Jadłodajń ziemi Wileńskiej

powodzian. Jednocześnie apeluje

do wszystkich swych członków, aby

nikogo nie zabrakło na sistach do-

browolinych skiadek, do których

zbierania zosta.j upoważnieni przez

zarząd pp. Antoni Kleczkowski i

Henryk $więtnowski, -

Personel Kliniki Chirurgicznej

U. S. B. opodaikowai się dobrowol-

nie na powoczian w wysokości

1 proc. od poborów.

Urzędnicy WiL Urz. Wojew, do-

browolnie opodatkowali się na rzecz

ofiar powodzi na przeciąg 3 mie-

sięcy. °

Polski Czerwony Krzyż. Celem

pobudzenią ofiraności publicznej na

rzecz akcji ratowniczej, Zarząd о-

kręgowy P.C.K zwrace się z pros-

bą o współpracę i wzięcie udziału w

posiedzeniu organizacyjnem, które

odbędzie się w środę, dn. 8 bm. o

godzinie 18-ej w lokalu
4

{ ! 3ul. Tatarskiej 5.

Pocóż się śpieszyć
т «Агоепет»?

' Od kilku tygodni co pewien czas

pojawiają się stale różnej treści ni

tatki o „Arbonie”. (Kto je inspi-

ruje?).

 

)

|że Magistrat już wytacza sprawę są-

|
+
1

nych, że „Arbon'* chce się godzić z

Magistratem į nawet proponuje ja-

kieś 50—60 tys. zł. tenuty

|žawnej rocznie; teraz znów prasa na

' gwałt bije w dzwony alarmowe, że
 
ząwrzeć umowy z „Arbonem”, bo

| znów „Arbon* — niechce.

Wielu — a wśród nich niżej pod-
pisany — nie mogą się połapać,

śdzie tkwi przyczyna tej gorącej mi-

łości, jaką (od rozpoczęcia urlopu

przez p. prez. dr. Maleszewskiego)

zapalai do „A:bona“ nasz Magi-

strat?

Czy ta gorączka i pośpiech —

dziś są potrzebne?

uchwalii. wyasygnować . Sio na |

Teaii | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-*

Bernardynskim, Dziś o godz. 4 popoi, —*
ostatnie przedstaw,enie popołudniowe świe-

tnej. sztuki W. Szkwarkina „Cudze dziec

ko”. Ceny obniżone. :
> Dzis o godz. 8 m. 30 wiecz. tylko jeden

raz Zespół Rosyjskiego Teatru Artystycz-|
nego odegra sztukę T. Dostojewskiego'
„Sen wujaszka“,

Jutro w dalsżym ciągu komedja w 3-ch
| aktach S. Kiedrzyńskiego „Życie jest skom-
plikowane”.
— Teatr muzyczny „Lutnia'. Dz.š o

godz. 8.30 wiecz. po cenach  zniżonych

barwna operetka J. Gilberta „Katia-tan-

cerka”, Zespół artystyczny z J. Kulczycką
i R. Peterem na czele, tworzy prawdziwy

koncert gry. Wyc'eczki korzystają z ulg bi-

letowych.
— Dzisiejsza popołudniówka. Wobec

! wielkiego powodzenia dziś o godz. 4 popoł

"grana będzie po cenach zniżonych melo-

dyjna operetka Gilberta „Katia-tancerka"
z J. Kuiczycką i R. Peterem w rolack;

głównych.

Polskie Radjo Wiino

|

 

 
|
i

Polskiego |

Czerwonego Kizyża w Wilnie przy;

Z jednych dowiadywaliśmy  się,

dową Arbonowi — o eksmisję; z in- |

Magistrat chce — ale nie može“|

Niedzieia, dnia 5 sierpnia.

8.00: Viesn. 809: Muzyka, uimnasty

jka. Wzien. por. $0U: Chwilka pan domu.

YU: iransm. nabozenstwa. 11.00: Muzyka

|religijna w ciągu wieków (piytyj. | 1191;

| czas. ilejnai. nom. met. iź.iv; Śoncert.

| 1400: „Uusza Polski porozbiorowej w 1mu-

|zyce i pieśni” — telj. 13,45: „HVaraszka i

| mieszczady” — odcz. 14: Koncert ka:

| peli ludowej. 15.05: Recital śpiewaczy

15.25: Audycja dla wszystkich, 10.13: We
soła audycja muzyczna. 17.03; rogadanka

wojskowego przysposobienia pocztowego.

18.00; „О fosioro-17.10: Koncert solustów.
ozimin“w.m i azotowem nawożeniu

odczyt. 18,15; iGoncert solistow. 18,45:

„Poezje czynu — w prozie słowa” — telj.

19,00: „Ciotka Albinowa mówi. 19.15:

Koncert muzyki polskiej. 20.00: Myśli wy:

| brane, 20.02: Feljeton aktualny.

| „Jak należy słuchać Ryszarda Wagnera” —

20.50: Dzien. wiecz. 21.00: Transm.| odcz.

| fala 23.10: Polacy z zagr. przemawiają

|23.15: Kom. met.  23.20—24U0: Koncert

, życzeń płyty).

Poniedziałek, dnia 6 sierpnia 1934,
6.30: Pieśń. 6.35: Muzyka. 6.38: Gimna-

|styka. 6.53: Muzyka, 7,05: Dzien; por.

[ 110: Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu.

| 7.30: Pogadanka radjotechn. 11.57: Czas.

dzier-| 12.00: Hejnał. 12.03 Kom. met. 12.05: Prze |

gląd prasy. 12.10: Muzyka lekka. 13.00:

Dzien. poł. 13.05: Muzyka popularna (pły-

ty). 1400: Wiad. eksport. 14.05: Giełda

| rolnicza. 17.00: Audycja dla dzieci. 17.15:
„Na nutę nowej Polski”. 18.25: Muzyka

| (płyty). 18.45: Pogadanka Winawera. 19.15:

| Audycja żołnierska. 19.40: Utwory Turina

| (płyty). 19.50: Wiad. sport, 19.55: Wil. ko-

| Wrażenie przedstawiciela Polonji zagra-
nicznej z pobytu w Polsce”. 20.12: Koncert

| muzyki polskiej. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00:

| Trąbka i capstrzył. z Gdyni. 21.02: Codz.

lodc. pow. 12.12: Muzyka polska. 22.00:

„Wybuch wojny — osobiste wspomnienia”
— felj, wygł W. Sieroszewski 22.15: Słu-
chowisko. 23.15: Polacy z zagranicy prze”

mawiają. 23.20. Kom. met.|

,burzeń w działaniu żołądka i jelit W
| GORZKA MORSZYNSKA w dawce ой Vi

i

W| dniu wczorajszym o godz. 3
nad ranem do mieszkania inž. Wa-'
lickiego przy ul. Montwiłłowskiej
usiłowało dostać się kilku włamy-|
waczy, Jeden ż nich dostał się па
parapet okna i w chwili, gdy miał
wejść do mieszkania, otrzymał ude-
rzenie nożem po rękach, skutkiem

czego z krzykiem zwalił się ns zie-
„mię, Znajdujący się pod oknem to-
warzysze włamywacza pochwycili

й

Włamywacze dostali należytą odprawę.
rannego i obaj rzucili się do uciecz-

ki. Na parapecie okna pozostały

ślady krwi i odciski ręki przestępcy:

Jak się okazało, w chwili, gdy

włamywącze  naradzali się pod

oknem, sublokator, student U.S.B.,

został obudzeny i słysząc wdziera-

nie się po murze, porwał duży nóż,
którym uderzy: po rękach pierw-

szego rzezimieszka,

|; „ Jeszcze jeden spryciarz zakratkami.
° ° IWiczoraj organa bezpieczeństwa
zatrzymały w Wilnie sprytnego ate-
rzystę, miejakicgo Stełana Jawor-
skiego z N. Sącza, bawiącego w Wil-
nie na „gościnnych występach”.
Oszust podawał się za przedstawi-|
ciela banku w Bydgoszczy „Pome |
ranja“ i dla rzekomej filji tego banku
w Wilnie kaptował członków, nabie-
rając ich na wkłady. Nie była to
jednak wyłączna gałęź działalności

' Jaworskiego. Oszust zawierał poza-
tem znajomości z młodemi niewia-

i
{

 

stami i za obiecankę ženiaczki wy-
łudzał od naiwnych większe lub
mniejsze sumy.

Dochodzenie nie pozwoliło jesz-

cze ustalić, jalkie jest „saldo” dzia-
łalności Jaworskiego w Wilnie, w
każdym bądź azie potrafił on na-
brać różne osoby na sumę kilku ty
sięcy ziotych.

Sprytnego "ferzystę odstawiono
do N. Sącza dv dyspozycji tamtej-

szych władz śledczych.

 

Z KRAJU.
Skuteczna walka z epldemjami.

Z Brasławia donoszą, iż prowa-
| dzona od dłuższego czasu akcja za-
| pobiegawcza przeciw epidemjom cho
jrób zakaźnych, a przedewszystkiem
, kity, przyniosła pożądane rezultaty.
W ciągu okresu trzech-miesięcznego
zdołano zlikwidować epidemję tyiu-
su plamistego, brzusznego i umiej-
scowić 'epidemię kiły. W. ciągu

||
\
ł

 

Rdza niszczy żyto.
Z terenu gminy derewieńsk'ej,

pow. słonimskiego, donoszą, że w
roku bieżącym zanotowano w dużej
ilości rdzę na zbożu. W majątku
Wysock rdza zniszczyła zasiewy
(żyto) w 50 proc. '

l
m za-Bóle głowy są najczęściej wynikie:
ODA

do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.
5429—11

GR

  

7 РО

daje się kuracj. perjodycznej oraz

około 150 osób znajduje się w izo-

lacji.
Według op'nji lekarzy, na tere-

nie powiatu w ciągu jesieni i zimy

r. b. zupełnie zdoła się zlikwidować

chorobę kiły, zaś w roku przyszłym

mieszkańcy będą poddawani tylko

badaniom i obserwacjom.

Plaga dzików w słonimskiem

Z terenu gmin szydłowickiej i de-

rewieńskiej, pow. słonimskiego, na-

pływają stale skargi ludności na
znaczne szkody, jakie wyrządzają

dziki, niszczące zasiewy, zwłaszcza

zemniakż, W  wiązku z tem wła-

dze administracyjne udzieliły zezwo-

leń ludności na posiadanie broni pa'-

nej w miejscowościach zagrożonych

| dla wytępienia dzików.

 

ANICZA.
KONFERENCJA POLSKO . SOWIECKA.

Na pograniczu polsko-sowieckien.,
w rejonie Niewiarowicz odbyła się|

polsko-sowiecka konierencja, A
święcona sprawie rozszerzenia planu
robót meljoracyjnych na pograniczu

oraz zlikwidowanie drobnego zatar-

gu, wynikiego między strażą sowiec-

BOGATY POŁÓW.

20,35. |

munikat sport. 20.00: Myśli wybrane. 20.02:| Z Rwaigicznej grono sił fachowych zorgani-
* 1 j rmochankanych. A mšędry“ Keck 1) zowało specjalne kursy przygoto

autobusów, kursujących w mieście i!
na prowincji. Lustrację przepro-į
wadzą władze Urzędu Wojewódz-
kiego.

: SPRAWY PODATKOWE.
— Jakie podatki są płatne w

całkowity zakres wymagań stawia-
nych przy egzaminach  konkurso-
wych, Początck wykładów 8-go

; sierpnia. Informacje: św. Jacka 5.
| — Prywatna Męska Szkoła Handlowa
z 4-tą klasą specjalną im, Stanisława

sierpniu? M.nisterstwo _ skarbu! Staszica z prawami 4-letnich Państwo-
przypomina  płatnikom datków | wych Szkół Haadlowych (w Wilnie, ul.

PO | Wileūska 28, tel. 14-31). Do klasy I-ei
bezpośrednich, że w miesiącu sierp- (asi i įй >“ mogą być przyjęci kandydaci na zasadzie

7 Ві\іігй_іпе są następujące podatki: ; ukończenia 7-io oddał. skały ga

do 15 sierpnia — zaliczka! nei: Do klas wyższych: U, 2 IV — ma
<a . г ' zasadzie odpowiednich świadectw równo-

Wiesz o na podatek przemysłowy rzędnych Szkół Handlowych. Uczniowie,
od obrotu za r. 1934, w wysokości którym wiek lub warunki matezjalne nie

Podatku, przypadającego od obrotu,|pozwalaja Ra skalpestis, sh klas, po_u-
osiągniętego w mies. lipcu rb. przez| otrzymają świadectwo ukończe „SZAAi С zymają świadectwo ukończenia pełnej
przedsiębiorstwa handlowe I ; II ka- "3- klasowej Średniej Szkoły Headowkj.

tegorji I przemysłowe I—V kat..pro-! wia. pauguje prawo A
lzące prawi ав оё ||>. handlowych do skióconej służby wojskowej

„A 0oehandlo |w szkołach podchorążych. Świadectwo u-
e oraz Pi rrzedsiębiorstwa spra. kończenia Szkoły daje prawo do objęcia

„wozdawcze; х stanowisk w państwowej służbie cywilnej
2) do 31 sierpnia — państwowy | do VI stopnia służbowego. włącznie.

wawcze, których program obejmuje.

TOPDAEDEDUDADULTLTDLLPAD

Jeśli w obecnym ogórkowym

czasie Magistrat już koniecznie|

chce coś z „Arbonami“ zrobić —|

wystarczy wytoczyć powództwo o!
części choćby saległych należności

— zażądać od sądu dokonania eks-|

pertyzy ksiąg pzzedsiębiorstwa — a,

wówczas ; Magistrat nareszcie do-|
wie się czegoś pewnego — co da mu.
podstawę do wyciągania należytych,
wniosków.

Za wykonanie tego napewno
zjedna sobie obecny Magistrat uzna-
nie, jeśli mu na tem zależy wogėle,|
nowej Rady Miejskiej.

Ale co do vašpiechu z umową
osobiście raczej powiedziałbym so-,

bie: „dwa lata jeździł „Arbon” bez.
umowy — niech jeszcze miesiąc po-|
jeździ w tych warunkach”, Poco się
angažowač?

Sprawa A-bonowa — to o

b. wielkiej w naszem mieście wagi.|

Tu nie pośpiech wskazany — ale b.|

głęboka rozwaga i ostrożność. Prze- |

cież w pierwszym roku była umowa

— ale jakże wykonywana. Zresztą|

b. viceprezydent i b. prezydent na-|

szego miasta mogą coś o tem po-

wiedzieć, ile to można mieć przy-

krych chwil z powodu choćby jedne-|
go nierozważnego kroku w „sprawie

arbonowej'“.
atego b. rozsądnie czynił p.

prezyd. Dr. Maieszewski zwlekając

z tą sprawą do zebrania się nowej

Rady Miejskiej, której członkowie

na zasadzie paroletniego obcowania|

z „Arbonami” -- już wyrobione mają

zdanie.
Być może, że obecny Magistrat

chce „sukcesem“ z „Arbonami“
zasłonić co innego — ale czyż na-
wet takie zasłonięcie, jak podawa-

 

{

]

Wł. Mazurkiewicz | е sa l Szkoła towuje do do-
podatek od nieruchomości miejskich wej w Balis łach. Basdói" 1 piewigślo, ła prasa, będzie sukcesem? radca Izby Przem.-Handl.

Wi okresie m. lipca organa K O.P.

na pograniczu oraz w Wilnie zatrzy”

mały 36 przemytników, w tej liczbie

6 kobiet, z różnemi towaiami war-

Kiedy właściwi doku ie ma ob0-
WiĄLKU dokonywania оЫЫ М iE-

gikaūil,
Znaczny odsetek procesów cy

wilnych w sprawach lokatorskich

zajmują poza zatargami O zalegie

| komorne, także sprawy na tle obo-

 
0- z Gdyni. 22,00: Wiad. sport. 22.15: Wesoła| wiąziku remontu iokali. W: prakty-

| ce sądowej duże wątpliwości nasu-

waio stosowanie art, 29 ust. o ochr.

iok, który przewiduje, że właścicie!

| domu obowiązany jest utrzymać

| przedmiot najniu w stanie zdatnym

| do użytku. Sądy inierpretowały ten

, przepis częstokzoć na korzyść loikka-

torów uznając, że obowiązek Чоко-

| nania remontu ciąży na wiaścicielu

nieruchomości, nawet w tych wy-

| padkach, gdy istnieje umowa za-

wierająca warunek przeprowadza.

nia wszelkich napraw w czasie trwa

mia najmu kosziem lokatora: Sąd

| Najwyższy wydał ostatnio w tej

sprawie orzeczenie zasadnicze uzna-

jąc, iż nawet w lokalach podlega-

jących ustawie o ochronie lokato-

| rów, w razie istnienia umowy zobo-
j wiązującej lokatora do remontu, ©-

i

bowiązek wszelkich napraw obcią

ża najmobiorcę. =

Połóg nie jest chorobą
| Min. spr. wewn. wydało wyja-
śnienie o zasiłkach chorobowych dla

prowizorycznych urzędników, pań-

stwowych. Mirister:stwo stwibrdza,

że połóg nie jest clnorobą w rozu-

„mieniu przepisów 0' zasiłkach i z

tego względu zasiłki połogowe nie

będą wydawane urzędnikom prowi-

zorycznym.

Obniżewie ceny Źaiówać.
Kartel fabryk żarówek

nowy cenmtik na pocistawie porozu-

mienia osiągniętego Z

ustalono cenę najbandziej

obiegu żarówki 25  wattowej na 1

zł. 60 gr. miast dotychczasowych 2

|zł. 10 gr. Cennik hurtowy obniżono

|o 20 proc. \ &
i

|

ogłosił

władzami

centralnemi, W hamdlu detalicznym
będącej w

ką a polską, w kwestji paszenia by-

dia į łowienia ryb na rzekach i je-

ziorach granicznych. Po godzinnych

naradach zdołano osiągnąć całkowi-

te porozumienie we wszystkich

spornych kwestjach.
i

NA POGRANICZU.

tości 18.575 zł. Najwięcej skonlis-

kowano tytoniu litewsziego, sacha-

ryny i wyrobów jedwabnych, ora:
kamieni do zapalniczek,

(SI S i SI iO iiI A az"

WYPADKI.

— Karambol przy ul. Wileńskiej.
Wczoraj „w godzinach popołudnio-

wych przechodnie ul. Wielkiej byli

świadkami karmbolu auta z dorożką,
Skutki zderzenia były fatalne. Mo-

gły one jednak pociągnąć zasobą

jeszcze bardziej tragiczne następ”

stwa. Taksówka nr. 14032, jadąc

peinym pędem, wpadła na dorożkę

konną nr. 520. Dorożkarz Stanisław

Grygowicz (Sofjaniki 16) spadł z

bryczki tak nieszczęśliwie, że tra-

fił pod koła przejeżdża,ącego Arbo-

nu. Jedynie dzięki przytomności

umysłu kierowcy autobusu, który

szybko zahamował wóz, Grygowicz

nie został przejechany, doznał jed-

nak poważnych potłóczeń j został

przewieziony do Pogotowia Ratun-

kowego. SIEĆ:

Szofera taksówki, który okazał

się podchmielonym, zatrzymano,

— Topielec. W: czasie kąpieli w

Wilji naprzeciwko szpitala Św. Ja-

kóba utonął Heler Szloma (Wiłko-

mierska 28). Zwłok nie aleziono.

— Pod kołami wagonetk', Na robo-

tach przy regulacji brzegów Wilji, w pobliżu

elektrowni miejskiej, przygnieciony został

przez wagonetkę robotnik Mieczysław Kun-

dowicz (Raduńska 4). Ofiarę pracy w stanie

dość ciężkim przewiozła karetka Pogoto-

wia Ratunkowego do szpitala Św. Jakoba.

KRONIKA POLICYJNA.
Kradzieże Na szkodę Kurzewy

Adama (Sierakowskiego 23) skradziono u-

branie i bieliznę, wartości 450 zł.

Janowi

4) skradziono z mieszkania przez otwarte

okno zegarek i papierośnicę, wartości ogól-

nej 300 zł. *

Na“ szkodę Niedobylskiego Oskara

(Grodzka 35) skradziono z mieszkania na

krycie stołowe, wartości 180 zł

jej Kasperowicz Konstanty (Słowiańska 11i

zatrzymano.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Cari 

* - "

Lukaszewskiemu (Kasztanowa |

Ostaniewiczówna , Helena (Mickiewicza

41) zameldowała w policji, iż narzeczony

skradł na jej szkodę 20 zł. Kasperowicza

iii

tasu“  
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SPORT
Finaiy olimpjady Polaków

z zagranicy.

WARSZAWA (Pat). W. sobotę,

ny u nas wynik 4,08 m.
Punktacja  ieklkoatletyczna po

4-ym dniu igrzysk przedstawia się
następująco: Stany Zjedn, 324 pkt.,

eis к Če nisaa Eini

o

W, Chorzowie decydujący mecz o Ogniska K.P.W podaje do wiado-
mistrzostwo Ligi Śląskiej między mości, że treningi odbywają się stale
Naprzodem a Śląskiem. , we wtorki i czwartki od godz. 18 na

Tallin będzie dzisiaj terenem fi-, boisku 6 p. p. leg. na Antokolu.
nałowych rozgrywek między Polską,| Treningi prowadzi p. B. Miry-
a Estonją w grach eliminacyjnych ©|nówski. °
pukar Davisa. Dziś grają: [łoczyń-
ski — Puck i Tarłowski — Lasne. Warszawianka — Makabi 1:1.

mentów do wykorzystania,
Warszawianki nie potrafił jednak|
umiejętnie  wyisorzystać _sytuacyj
podbramkowych.

Wilnianie podchodzili również
dość blisko bramki, lecz także nie
zdołali doprowadzić do skutecznego
strzału.

Atak: pral Marjan Rosada 2 56 p. p. przed

w 4-ym dniu climpjady Polaków z
zagranicy, rozegrano bieg kolarski,

dalsze zawody iekkoatletyczne, fi-
nały gier sportowych i zawody pły-
wackie, Las

Kolarski wyšcig szosowy na 100

km. (Okęcie—Grójec) pierwsze tizy
miejsca zajęli biorący udział poza

konkursem zawodnicy z Macierzy,
mianowicie Michalak, Popończyk i

Olęcki, a dopiero 4-te miejsce Pra-

czyk z Belgji. W. grach sportowych

dobrą formę wykazały Czechosło-

wacja i Francja. W pływaniu dobrze

się popisał Chrostowski ze Stanów

Zjedn., który zajął kilka pierwszych

miejsc, a w sztafecie 3 na 100 mtr.

stylem zmiennym sam jeden pokonał

inne drużyny i zajął pierwsze miej-

sce w czasie 4:49,4, Pierwsza dru-
żyna, która przybyła do mety

;„(Gdańsk) w czasie 5:14,6, została
zdyskwalifikowana i drugie miejsce

przyznano nasiępnej drużynie (Ru-

munja) z czasem. 5:43, Poza konkur-

sem Bocheński uzyskał stylem do-
wolnym na 200 mtr, czas 2:29. W

Czechosłowacja 43, Gdańsk 38,

Niemcy 27, Francja 24, Łotwa 15,
Rumunja 7, Be/ąja 5.

Laidtunas - m

Dzisiejsze imprezy sportowe,

W, Wilnie żości dzisiaj ligowy

zespół warszawski który o godz. 17

rozegra na boisku przy ul. Werkow-

skiej mecz towarzyski z mistrzem
Wilna W. K. S.

Więcej żadnych imprez w Wil-
nie nie mamy.

W. Warszawie w dalszym ciągu

odbywać się będą zawody sportowe

emigracji, a na boisku Polonii odbę-

dzie się mecz '0 mistrzostwo Ligi

Polonia — Warta. W pierwszej tu-

rze mecz między temi drużynami za-
kończyi się remisowo 2:2.
W Krakowic Wisła spotyka się

ze Strzelcem, a Cracovia z
górzem. Wisła raz już wygrała ze Strzelcem 3:0, a Cracovia z Pod-

| górzem 3:2, to też trzeba przypusz-
\ As а
|czać, że dzisiejsze wyniki mało od-

| biegać będą od poprzednich. |

Wie Lwowie Pogoń spotyka się z

W Hamburżu gra Hebda w tur-
nieju o mistrzostwo Rzeszy. Hebda
nie posiada absolotnie żadnych
większych szans.

Bezpłatne kursy pływacko - wioślar-

skie A. Z. S-u dla młodzieży.
Od dnia 5 sierpnia br. A.ZS, w

porozumieniu z Kuratorjum Ok. Sz.
Wilno przeprowadzi trzytygodniowy
kurs sportów wodnych dla młodzie- 

Pod-'

žy szkolnej. Zapisy ną kurs są przyj-
' mowane codziennie na przystani A.
| Że S-u przy ul. Kościuszki 12 przez
przystaniowego.

Jednotygodniowy bezpłatny kurs
„pływacki dla wszystkich członków
| AZS-u rozpoczyna się dn. 5 sier-
pnia b. r. od g. 19 do 20-ej. Zapisy
przyjmuje kol, .ierzy Kepel na przy-
stani A.Z.S. codziennie od g. 8 do
11 i od 16 do 19-ej,

Dwutygodniowy bezpłatny kurs
,wioślarski dla młodzieży rozpoczy-
na się dn. 5 sierpnia br. Informacy:
udziela na przystani kol. Szydłowski

Może gdyby grał Zajdel,

Wczorajszy występ ligowców wynik byłby imny, ale młodzi gracze

oczekiwanym wynikiem remisowym SZYĆ dia siebie zwycięstwa.
1:1. Warszawianka grała z Makabią Po zmianie stron widać, że War-
bardzo słabo. Nie pokazała ona szawianka chce wygrać, ale niestety
faktycznie nic ciekawego Gra stała.atak pracuje niedostatecznie, a w
na stosunkowo niskim poziomie, a Pierwszej niemal minucie pada do
gdyby zmieniono koszulki drużyn, to. ramki Warszawianki celny strzał
doprawdy trudno byłoby określić, Antokoica, którego „hucznie oklas-

która z drużyn reprezentuje poziom kuje żydowska publiczność,
ligowy.

Ma to niby dobrze mówić o pit-
karzach Makabi, którzy grali wyjąt-
kowo ambitnie wkładając do gry
sporo energji.

Warszawianlta wystąpiła w sto-
sunkowo dobrym składzie: Jachimek
(po przerwie Kec), Pawlak, Rusin,
Meternich, Sroczyński, Bakhaus (po
przerwie Han). Stoilenwerk, Starzyk,
Wieczorek, Prosator i Mazgaj.

Makabi wystąpiła z Rożowem w

Prowadzenie Makabi trwa przez
20 minut. Warszawianka w tym mo-
mencie przerywa się i Wieczorek
zdobywa wyrównanie, ;

Obie drużyny dążą do zwycię-
stwa. Warszawianka ma więcej prze.
wagi. Bije dwa kornery, które Ro-
$ow wspaniale likwiduje.

Przy zapadającym zmroku sędzia
Kac kończy mecz.

Wynik remisowy 1:1 (0:0) jest
dla Makabi zaszczytnym.

Dziś W. K. S. powinien z ła- bramce, ze SzivarcemTI i Kotłow:
skim w obronie, Nadlem, Szwarcem1
i Szwarcem III w pomocy, a w ataku
z Antokolcem, Niebergiem, Parys-

twością pokonsć piłkarzy Warsza-
wianki, którzy wczoraj byli wyraź-
nie zmęczeni podróżą.

) ; a , gim dniu meczu tenisowego Polska-—
Warszawianki zakończył się nie- Z ataku Malkabi nie potrafili wywal-|

zawodach lekkoatletycznych poza: Garbarnią. Pierwszy mecz rozegra-

Walasiewiczówią dobrze zaprezen-| ny w Krakowie zakończył się pięk-

tował się /Wasowicz ze Stanów nym sukcesem Pogoni 4:1.

Zjedn., który zdobył kilka pierw-' (W Katowicach wiedeńska dru-
szych miejsc, a w skoku o tyczce żyna Liberias gra z miejscowym

uzyskał fantastyczny i nie widzia- „Dębem”.
  

  

2Raje  

Otton codziennie od g. 10 do 12 i od
|
kim, Miklejkowskim i Rudnickim.

godz. 17 do 19-ej, i 2Mecz rozpoczął się grą wyrów-

| naną, która trwała prawic przez ca-
Bokserzy rozpoczynają treningi. łą pierwszą polowę, przyczem obie
Kierownictwo sekcji bokserskiej drużyny miały :poro ciekawych mo-  

   
  

   
  

Reż. Fedora Ozepa. Na

Zawody o mistrzostwo armji.

W| Toruniu zakończone zostały
zawody o mistrzostwo armji w wie-  loboju podoficerów. Zwyciężył ka-

plutonowym Kwiatkowskim z 18 p
а. 1. Ogółem startowało 33 zawodni-
ków ze wszystkich formacyj woj-
skowych.

Polacy w Tallinie nadal prowadzą.

RYGA (Pat). W Tallinie w dru--

Estonja o puher Davisa rozegrano
śrę podwójną. Fara polska Tłoczyń-
ski—Wittman odniosła ciężko wy-
walczone zwycięstwo nad parą
estońską Lasn—Pukk 6:3, 6:8, 6:4
1:6 i 6:4.

Po drugim dniu prowadzi Polska
3:0 i ma już zapewnione zwycię- |
stwo. !

Polka Moczulska rekordzistką šwia-
ta w strzelaniu z łuku.

STOKHOLM (Pat). Z odbywają-
cych się w Bastad IV międzynarodo-
wych zawodach łuczniczych o mi-
strzostwo świata polska zawodnicz-
ka Moczulska w strzelaniu z odle-
głości 50 metrów zajęła I miejsce,
osiągając 214 punktów i bijąc w ten
sposób dotychczasowy rekord mi.
strza Belgijczyka Ronsa. W strzela-
niu z odległości 70 m. Moczulska
zajęła również 1 miejsce, mając 77
punktów. Druga Polka Kurkowska
w strzeianiu z odległości 50 m. osią-

śnęła 201 punktów i zajęła II miej-
sce. W konkurencji męskiej w strze-
laniu z odległości 90 metrów Polak
Sawick; zajął 5 miejsce a w strze-
laniu z odległości 70 m. — 4 miejsce.

KINO-REOJA
«COLOSSEUM»

a „C0”MOZE PARYŻ" (Note Paryskie scenie: „Szczęście w ko-
szu” operetka w 1 akcie ze śp'ewami I tańcami. Obsada: |. Grzybowske, L. Szel!, Wł. Orsza—

Bojarski, St. Janowski i in. М. Irena Grzybowska wyk. „Tata tańczy z mamusią”. Ill. „Sąd ams-
rykaAski nad „Selomonem“ arcyzabwna komedja w 1 akcie. Grzybowska, Bojarski, Wąsowicz

F"i Łukaszewicz. IV oraz gościnne występy Wł. Orszy-Bcjarskiego który wykona Tili Bom.

MA
 

 

 

 

ee Ogólnopolskie Targi FulrzarSkie E
18/VII1 — 1934 — 3,1X

podnoszą Wllno do rzędu wielkich europejskich ośrodków handlu futrami I skórami

ramach Targów organizowana jest w szerokiej skali

WYSTAWA OWCZARSKA
W szeregach wystawców nie może zabraknąć ani jednej z zalateresowanych branż- firmy

krajowej. Zgłoszenia kierować: Targi Północne —

Telefony Dyrekcji 5 06, Wydziału Prasowo-Propagand. 15-07.
Wilno.

DOM _ Z OGRODEM
do SPRZEDANIA ma-
rowany parterowy, Na-
daje się:pod handel i
letnisko, Legjonowa 187

920

 

DZIAŁKA

= (1143 mir. kw. ogroda
owocowego) uł. Beliny

 

KOSMETYCZNA SZKOŁA *****
daje prawo otwarcia gabinetu. Kurs czteromiesięczn

anie kosmetyki metodami: własną, paryską, wiedeńską,

Nauka przyrządzania preparatów kosmetycznych. w
Opłata znacznie zniżona.

„Kosmstyka Nowoczesna”, poświęqone p'elęgno-

naut
filmowa.
Zajęcia prak:yczne codziennie.

 

płatnie wysyłamy. Szczegóły podaje czasopismo
Ułatwienia mieszkaniowe.

waniu urody, higienie I kulturze fizycznej.

ZESNA“, STEFANA ARTYMIŃSKIEGO,
Warszawa, Nowy-Świat 26

y. Początek wykładów 5 września.
amerykańską; charakteryzacja sceniczna,

ykiadają wybitni lekarze specjal ści.

Nr. 32. 914

DO SPRZEDANIA:
dom drew. o 2-ch miesz-
kaniach 4 i 2 pokojo-
wych, plac 500 s. kw.,
położony zaułek Rossa
około toru kolejowego.
Cena 7.500 zł. Infor-

Wszechstronne

Programy bez-

 

  
Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji. _

oнн—-
POTRZEBNY LOKAL składający się z 1 sali o;
owierzchni do 70 METRÓW

z kuchnią. Wejście froutowe.
KIEWICZA, ZAMKOWA,

CH i 2—3-ch pokoi z wygodami i możliwie

WIELKA, WILEN-
SKA, ZAWALNA i NIEMIECKA. OFERTY KIE-
ROWAĆ TARGOWA 9 m. 13,

OBICIA (fapety).
Wielki wybór od 1.20 za rolkę. — Wyprzedaż

24678| macji: Mickiewicza 46
Eg „| m 9 od godz. 3—4 pp.

KWADRATO- 921—3

Rejon: ul. MIC- DO SPRZEDANIA
dom drew. osobniak o
2 mieszkaniach po 3 po-
koje, położony w ogro
dzie owocowym { о-
mek stary: plac, ogród,
około 400 s. kw. poło-
żony Zarzecze, przy za-
ułku Białym 7, ul. ska-

OSTROWSKI.

913

za gotówkę |

Kupno RAM. -— Księgarnia
$przedaż J. Zawadzkiego, Zamko»'seminaria: | wa: Z :

DO SPRZEDANIA -

 

DO SPRZEDANIA
okazyjnie duża lustrzana
rozkładana szata, poko-
jowa mała lodownia i '
szwedzka maszynka do

| lodów. Objazdowa 4—1.
929

OKAZJA!
Tanio sprzedam dor
drewniany, nowy, 3 po-
koje i kuchnia, elek-
tryczność, ogród (Zwie-

Na EE

2,3,5,6Poszukiwani OBSPRZEDAWCY
rzyniec). Informacje: So aogi ia 034 MASZYN BIUROWYCH kiemi wygodami do wy- |, Ida
Aon lome INSTRUMENTUW MIERNICZYCH| sakcia Olaras 2 Wo o Ages

: na Wojew. WILENSKIE MIESZKANIE. ы ECA NA

EK BO sunis ka2 mieszk., 200 s, włas- R L A Cc H я dz Zwi Si GŁOWY|

nej zieini, Tr. Batorego 5. Warszawa, Ossolińskich 4 a TE: w
O warunkach dow.: Św. с Й niec, Sosnowa 11 lub TTT

  

Piotra 3, 932 ° =
ВО OSTRZEGAM KUPCÓW. POKÓJ

у wszelkiej branży przed dawaniem towarów na
LETWISKA. kredyt, jak też przyjmowaniem weksli, wysta-

„A| wionych przez żonę moję Marję Podiacha, zam.
w Wilnie, ul. Nowogródzka 10, ponieważ za zo-
bowiązania stąd wynikłe odpowiadać nie będę.

PODLACHA FRANCISZEK,
zam. w Ostrowiu, pow. Przemyśl.

cia.
m. 3.

PENSJONAT HRY-
NIEWSKIEJ

w Kolonji Zgoda

 

360 Prosimywystrze оё

00 naśladownictw!

 

MIESZKANIA ze wszyst

Gedyminowska 19. 936
 

z wygodami do wynaję-
Zygmuntowska 4

NAAAA ANI AAAAA MAGA

7% 4 się

i 7 POKOJOWE   
  WELT

   
     

 

RSE BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE: ARTRETYCZNE
STAWOWE KOSTNE i

    ADNY
FRONTOWY

    
  
   

 

ŻĄDAJCIE W APTEKACH PP352

) zeza ace KOGUTKIEM
w ORYGINALNEM OPAKOWANIU

931

 

  
  

      

  

    
  
  

 

 
 

  

 

 

MIGNON G. EBERHART _ J Ee) Р

mordzie zualazłem używane :4czniki w niezajętym pokoju, A na łóżku

było wgłębienie — zatoczył okrągło rękami — tak jakby Ikto na niem

  

 

 

   
 

 

Chory żołądek jest główną przyczyną po resztek, po bardzo niskich cenach. salizowana 8,750 zł. po- _ (6 kilom. od Wilna). 593 Dlaczego? | Po5PROSZKÓWWPUDEŁKU
CE” ECA Dom Handlowy K. RYMK IEWICZ średnictwa nie płaci się. Kuchnia zdrowa, smacz : — _Ш]ас;еі‹'{ os

EBSkz rew worzy złą WILNO, A. MICKIEWICZA 9. —io PAC.A AGGA MG Las (aka i Mieszkania I skpa z: mężcżyźni? piszą ty 0 Stolarz

с ms w pobliżu. Dojazd auto-| ; į ania przy ul. Orzeszko-| 74“ 2 >

ZIOŁA Z GÓR KARCU| pępowrociezwywczasów |” —- m ©» Jerozjiski|! miBONOJE | osae Sostadnaćsę sie potańiabydokon: przytnije, gazakię zo
В KUPIĘ EZ) u dozorey. 897—2| ‹& Dowiešci utrzymać w 29%У Wwohodzące w za-

kto stwi 6 osa są Ideal“ radzimy stosować drogie, lecz oszczędne w uży: TEODOLIT! ь MIESZKANIE х : lajemnicy rozwiązania kres stolarstwa jak rów-

o *środkiem dlo vzdrowiśńia żołądka, ciu i miezawodne w skutkach do pielęgnacji Św. Jacka 9—1, tel. pokoi z wszelkiemi | POKÓJ intrygi. Hi ORO:

an obstrukcję. są łagodnym środkiem twarzy, na wybielenie— krem  Cytrynowy, na 13-11 927 PRACA wą” ami do wynajęcia, kikóoeanakwi ! "lid Re akis ai

rz Paczo(ic Ši ułatwiają funkcję orga- piegi — krem Orchidea, na wygładzenie cery — RK PZ i m | 9 WSKasztanowa ch do wynajęcia 2 osóbnóm sy Pep R ceny ie, ul.

saa rawiaiia zatacniata organizmi po” krem Najdelikatniejszy, przeciw zmarszczkom —|DO SPRZEDANIA DOM MŁODA PANNA u aściciela od 3; | RÓŻNE ° !с;шкіи 24 m. 17.
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37) | działem, co robić. Nagle zrozumiałem, że szmery idą od windy. Strzał Ale nie dałem rady przeraocy.

Biała Papuga.
(P.zeki»d autoryzowany z angielskiego).

—Nsjprzód... — Nie spieszył się, widocznie ułożył sobie, że powie

mi wszystko po porządku. — Najprzód powiem o ręcznikach. Rano po

siedział, Niech mi pan powie... kto to... mógł być?

Zacząłem mówić : urwaiem z obawy, żeby go nie spłoszyć,

—Druga rzecz — podniosł do góry dwa palce — jest ta, że pastor

wcale nic był wtedy chory i ja wcale przy nim nie siedziałem, a spałem.

Niech pau czeka... Pan się dziwi, dlaczego nie zeznałem tego przed po-

licją? No, a panby zeznał? Duchowny człowiek prosił o taką drobną
przysługę. nie mogłem odmówić, Jamais! A policja... — Wzruszył wy-

mownie ramionami. Pol.cję miai za nic — Teraz trzecią rzecz — Umilkł.

—Trzecia rzecz... o pannie Taity. Pan będzie wiedział, jak postąpić, Dla-

tego panu mówię, bo mi strach. Nie lubię nieboszczyków, ale... Zanosi

się na wielkie niebezpieczeństwo...

Później wydało mi się, że słyszałem jakieś lekkie szmery, W. rze-

czywistości dochodziły mnie wyraźnie tylko słowa Marcela.
— Trzecia rzecz.. Widziałem tej nocy...
Nie odrazu się zorjentowałem. Usłyszałem ostry świst, poczułem

przenikliwą woń i zobaczyłem że z twarzą Marcela zrobiło się coś dzi-

wnego. Zapadła się, Rozszer:one, czarne oczy zastygły w wyrazie za-

skoczenia. Usta się otworzyły. Sięgnął rękami za siebie i spróbował coś

powiedzieć, ale tylko jąknął 1 zwalił się na mnie,

 

padł z katany, która szła w gorę ku pierwszej galenji, '
Pob'eglem dwa k:oki i s:anątem. Tego się po mnie spodziewano — |

żebym wbiegł po schodach i zgubił mordercę w c.emnych korytarzach.
Cofnąłem s'ę więc tak, żeby widzieć drzwi do windy z pierwszej galerji
ite z drugiej i zejście do hallu. Inną drogą nie można było opuścić kabiny.

Ciemna skrzynia pięła się w górę. Wierzch ćrzwiczek wysunął się
nad poziom galerji Kabina kyła nieoświetlona. Drzwiczki zamknęte.
Czekałem, czy zatrzyma się przy pierwszej galerji, czy pójdzie wyżej.

Morderca mi nie umknie. Za chwilę go zobaczę. Otworzy te ciemne
drzwiczki! zobaczę go. I zemszczę się strasznie na zbrodniarzu, który
zgasił ogn'ste oczy w biednym Marcelu. Kabina zatrzymała się powoli
przy pierwszej galerji. Frzez «hwilę było cicho, poczem drzwiczki zady-
gotaly...
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Drzwczki zadygotały i ciemna wąska szparka rozszerzyła się nie-
dostrzegalnie. :

Nie miałem chyba żadnego określonego planu Chciałem tylko zo-
baczyč, kio się wyłonił z tej rczszerzającej się szpary.

Jakimś cudem usiyszałem strzał. Poczułem piękący ból w ramieniu
wpierw, wim zobaczyłem lufę ewolweru. Potem rzeczy zaczęły się dziać
z błyskawiczną szybkością, !

Zoba 'zyłem w szperze krotką lufę rewolwerową. Ból w ramieniu był
straszny. Cofnąłem się instynktownie i w tej chwili huknął drugi strzał.
Schowałem się za drzw. przecsionika, ale patrzyłem z za tej osłony ku
windzie. Musiałem zobaczyć, kto w niej był.

Rew iwer upadł na podiogę hallu. Zobaczyłem metaliczny błysk w
powietrzu, ale ramienia, które rzuciło broń, nie zobaczyłem. Usłyszałem
stuk i brzęk, Wyciągnąłem «żyję, pewny, że zobaczę zbrodniarza, gdy Porwałem go w ramiona. dostał kulę. Hall był pusty, Galerje puste,

Złożyłem biedaka na fotelu. Le ciał ma przez ręce, Konał, Nie wie-

oobkinpia e ay

" Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. _
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czyjeś silne ręce pochwyciły mnie od tyłu. Zaszamotałem się, wytęžając

 

 

    
: Dwaj policjanci przytrzyniali mnie wpół ; za ramiona, Im wścieklej

się szamotałeni krzyczałem, że morderca jest w windzie i że ucieknie,
temenerg'. znie, odciągali mnie od miejsca, skąd mogłem zobaczyć. Tem
głośniej wrzeszczeli, tem mocziej mnie przytrzymywali. Nie możłem
nawet wskazać ręką.

Ból w ramieniu coprowadzał mnie do szału.  Kląłem z bólu i
wściekłoś . Ze dworu wpadł '1zeci policjant. Gdzies na górze rozległ się
prapaAUoes ostry krzyk kobiecy, dominując złowrogo nad tumultem
w lu,

Krzyk wywabił i-dnego policjanta do hallu, Dwaj pozostali, któ-
rzy szamotali się ze mną, wc'ągnęli mnie również do hallu. Pani Byng,
która rek maks yty a= poręcz gaierji, umilkła nagle i
zaraz zjawili się wszyscy. Gospodarz z ż i Sue j
zbieg pI KRAK ss a a

W baliu zrobiło się rojnc. Pastor nadbiegl zadyszany, z rozwianą
brodą, Lorn doskoczył do mn.e, Pokojówkae da šilkas bolec
łkaniem. Wszyscy: skurili się koło trzcinowego fotelika, na którym le-
żała nieruthomo drobn.. postac w biatym fartuchu, taka dziwna wswej
nieruchomości, bo zawsze tak:. żywa, Samo trzepotanie fartucha w biegu
Keto : 1 wesołość i życie. й

'Wśród ogólnego zamętu, wybuchów gwałtownej fr. iłkań poko ówkć., tylko Lon zachował si krew. Nageńkj?dizeie >
zwolit mnie odrazu aresztować. Nie wiem, co mówił. Domyśliłem się |
tylko, śdyż wskazywał na moje ramię, zakrwawiony rękaw i brak osma-lenizny. Jeden z policjantów podniósł ostrożnie rewolwer końcami pal-
ców, a Lern zwrócił się żywo do mnie:

— Dotknął pan rewolweru?
IW: decydujących momentach był sprawny i szybko jak inni
—Nie.Napewno nie. Kioś go wyrzucił zwindy, т— # windy? Jakto? Niech pan mówil Szybko!

 
 wzrok ku windzie.
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| Odpowiedzialny Redaktor STANISLAW JAKITOWICZ;“ |    


