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Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od G6ŁOSZENIA i ill d tek! : tek 6
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej, tekstem (10 ódaak a SEat, Ze aae Boa+) w.iniedzielacod 12 do 13-ej. cyfrowe, Uapi Sina kr zastrzeżeniem: miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

3 „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie. SO acecakee wEOO
50

żo :| = JUTRO, DNIA 18 SIERPNIA O: GODZ. 11-EJ RANO , е r ° sj. ===| E NASTĄPI OTWARCIE |-ch Ogólnopolskich Targów Futrzarskich w Wilnie. ž
R = Bilety wstępu w kasach targowych przy wejściu dojogrodu Bernardyńskiego w cenie 80 gr. od osoby. — Wycieczki zamiejscowe nie mniej 10-ciuosėb, a ===
ki EZ. miejscowe nie mniej 25 osób—50 gr. od osoby. — Uczniowie i akademicy 40 gr.—szeregowcy armji 10 gr. ==
ał ZE Każdy Wilnianin, każdy kupiec I turysta, jeśli chce mieć wyobrażenie o roli gospodarczej Wilna, musi zwiedzić tę bezwzgiędnie „najciekawszą dotychczas ==
a] ZZ imprezę targową w Polsce. | =| OESEENIZE zez

1 7 ieck żurski| Aatarg sowiecko - mandžurski. 
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Z RABCEWICZÓW

A B ОМУКа
po długich i ciężkich elerpieniach, opatrzona S.S, Sakramentami zasnęła w Panu dnia 14 slerpnia 1934 r. w wiekulai71.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Moniuszki 19 m. 2 do kościoła Niepokalanego Postęcia N.M.P.
na Sołtaniszkach odbyła się dnia 16 b. m. o godz. 6 p.p.

Nabożeństwo žilobne zostanis odprawione w tymże kościele w dniu 17 b. m. o godz. 10:ej rano, po któ-
rem nastąpi zlożenie zwłok w grobach rodzinnych na cmentarzu po-Bernardyńskim.

 

MOSKWA (Pat), Jak donoszą z
Chabarowska, pełniący obowiązki

| konsula generalnego Raywid, złożył
ląrotest w komisarza Republiki Man-
| dżuko w związku ze znieważeniem

|konsula generalnego Z. 5. R. R. w|
Charbinie, Sławickiego. przez urzęd-
|ika poliici mandżurskie; Kostamaro-
|wa na dworcu Buchedu. Kostama*
|'ow, jalko wywiadowca kryminalnej

| tarzu, gdyż dziecko Sławickiego spa-

>ławicki skierował się do przedzia-
ju, aby wziąć paszport, zwrócił się
fo policjanta o zaczekanie na kory-

ło, Nie bacząc na to Kostamarow
wszedł do przedziału, zachowując się
coraz bardziej skandalicznie, bez
względu na glejt, wydany przez wła-
dze mandżurskie oraz paszport dy-
plomatyczny,

nosi, że władze mandżurskie odrzu-
ciły żądania Z. S. R. R. co do zwol-
mienia 20 obywateli sowieckich, u-
tzędników wschodniorchińskiej linji
kolejowej, aresztowanych pod zarzu”
iem udziału w spiskach antyman-
dżurskich i antyjapońskich.

PARYŻ (Pat). Korespondent to-
kijski Havasa donosi: Ministerstwo
wojny ogłosiło komunikat, w którym

O tej holdsnej „stracie. zaWiedkoilaji Podzażkni w-alekokim <imutk policji mandżurskiej po pijanemu Prowokacyjne zachowanie się| wyszczególniono 15 zajść na pogra-
SYNOWIE. j wtargnął do wagonu, którym Sła*|Kostamarowa miało niewątpliwie na| niczu sowiecko-mandžurskiem,  ja-

id jwicki odieżdżał do Moskwy na ku-| względzie wywołanie awantury i|kie wydarzyły się od początku.
Kr |iację, i domagał się od Slawickiego| rylko dzięki wyjątkowo zimnej krwi| Rząd japoński czyni odpowiedzialny

AP.
Stanisław Gierwiatowski

EMERYT KOLEJOWY
po długich i clężkich cierpieniach

. lat
zmarł dn. 15 sierpnia 1934 r. w wieku

72
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Nowej Wilejce da. 17 sierp-

nia o godz. 9 rano, poczem nastąpi
© czem zawiadamiają

 

Kryzys faszyzmu.

eksportaeja na cmentarz miejscowy.
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WARSZAWA (Pat). Minister
spraw „wojskowych zezwolił na u-
dzielanie w: okresie od 20 bm. do
1. 11, rb. 14-dniowych urlopów rol-
nych podoficerom i szeregowcom,

| ,ochodzącym z miejscowości do-'
‚ kniętych klęską powodzi. Podstawą|
"do udzielania urlopu podolicerom i
szeregowcom będzie prośba ojca lub
DANE, skierowaną bezpośrednio do
d-cy pułku, potwierdzona urzędowo

Urlopy dla wojskewychiż terenów
powodziowych.

| pokazania swych dokumentów. Gdy

 

damy podoficer czy szeregowiec po-
srzebny jest przy naprawie lub od-
budowie zniszczonego gospodarstwa
_Q udzieleniu urlopu będzie decydo-
wał d-cą pułku lub oddziału, w któ-
iym zainteresowany pełni służbę.
£ urlopów tych nie będą mogli ko-
izystać podoficerowie i szeregowcy
2 rocznika poborowego 1911, którzy
ua jesieni rb, to jest w połowie
września podiegają zwolnieniu do

 

Sławickiego udało się uniknąć zaj-
ścia.

MOSKWIA (Pat). Agencja TASS
donosi z Chabarowska. że w nocy z
13 na 14 b, m. rozpoczęły się liczne
uresztowania wśród personelu kie-
rowniczego wischodnio-chińskiej linii
wolejowej. Aresztowano 19 urzędni-|
ków kolejowych obywateli sowiec-;
kich, w tej liczbie naczelników naj-,
większych stacyj. Dobrze poinfor- |
amowane koła w Charbinie uważają
ie aresztowania zą początek prowo”
kacji na większą skalę, mającej na
«elu wykazać, że niezliczone afery
bandytów na wschodnio - chińskiej
linji kolejowej, katastrofy kolejowe,

 

 

za te zajścia rząd sowiecki,
MOSKWA (Pat). W: związku z

nową falą aresztowań urzędników
sowieckich na kolei wschodnio-chiń-
skiej moskiewskie koła polityczne
oceniają sytuację na Dalekim Wischo-
azie jako bardzo poważną. Spodzie-
wana jest energiczna kontrakcja dy-
plomatyczna ze strony sowieckiej.
„Wedle opinji moskiewskich kół dy-
plomatycznych Japonja pragnie zli
kwidować sprawę kolei wschodnio-
-hiūskiej przed wygaśnięciem kon*
wencji waszyngtońskiej i podjęła no-
we kroki represyjne wobec sowiec-
kiego zarządu kolei, pragnąc zmu-
„ić delegację sowiecką, przebywaią-

 

   

2 przez, starostę lub naczelnika gminy sezerwy. po. odbyciu obowiązkowej|napady na dworcy i miasteczka, po- 2 W Tokio, Pawie. rokowań e
2) : : * i; i L й : Н dnikó tkie sprzedaż kolei do kapitulacji i od-(Korespondencja własnaj, ewentualnie posterunek policji, że służby czynnej. rywanie urzędników oraz wszystkie saoienkk kół da wakalkć 06

i RZYM,w sierpniu cystę faszystowskiego Curta Mala- PI I pa. ns+m Spodziewana ogloszenie przez Ja:
3 Po procesie podsekretarza stanu| barta a wreszcie obecnie Leandra an 31 oterji państwowej. arasas ku pończyków stanu wojennego na ko-
. w ministerstwie spraw  wewnętrz-| Arpinatiego. WARSZAWA (Pat), Dziś dyr.; wygranewpierwszych klasachiwię- Wedł rodach at „ lei stanowić będzie całkowite jej
> nych, Arpinatiego, który jak wiado- Arpinali prowadził przed dwo*| Pols. Państw. Loterji Klas. Markus| ksze wygrane (poza miljonem) w a S ad panowanie. Jak słychać jednak,

mo skazany został i oddany pod|ma laty znaną kampanię przeciwko|przedstawił prasie plan 31 loterji| ostatniej klasie zostaną zmniejszone, ave, < bake OWY RAEtrona sowiecka nie jest skłonnado
; madzór policji na lat pięć i po aresz- |.Watykanowi i dopiął tego, że Waty-| klasowej, z którego m. in. wynika,|lecz będzie więcej wygranych. Ko-| “орлего SS 8 S) prze” cjąlszych ustępstw.  Moskiewskie

„owaniu 350 czołowych członków|kan podpisał umowę, mocą której że główna wygrana zł. 1.000.000 w| lektorzy nie będą czynili żadnych widziane i oVokai ATESZiołą polityczne z oburzeniem za
łaszystowskich organizacyj zapro”| wszystkie katolickie organizacje | ostatniej klasie pozostanie w tej sa-! potrąceń na akcję przeciwpowodzio- towania z RAZa „PrZEZ įrzeczają © rzekomych spiskach ko-

wadzono w całem państwie kontrolę|we Wioszech oddaje się pod. kontro- mej wysokości, natomiast główne wą ani jakąkolwiek inną. Japończyków stanu oblężenia Na mynistycznych w Mandżurii.
) listów, zad i rozmów tele-|lę pariji faszystowskiej. Przed kil-, SI tel A i = zaw

ionicznych. Napięcie w politycznych|ku miesiącami Arpinati starł się z ь SCE. 2] I os
| «ołach faszystowskiej park żyć sekretarzem partji Staracem, które-, «CZYSTKA» w URZĘDACH KŁAJPEDZKICH. arunaas asi KATO ZABIJA!

znaczne i cafy szere itnych | go ten pierwsz oliczkowal. Ar- ZE ię 4 = RSE : :
: p-zywódców RAZA z ARR. = DE akšėgus © Pa BERLIN (Pat). Z Kłajpedy dono” , : mniejszego urzędników, z. drugiej "Hana sagė nacisku a OWADY

nicę, aby uniknąć aresztowania. Nie-| przyjaciele w  Bolonji, gdzie był S74; żegubemator kłajpedzkiApozbycie cię niewladających ją“ wokowań„o-catupienie wecho IBO“| MA Tt ROBACTWO
zadowolenie dające się zawważyć u|przewodniczącym gminy, zostali ur dził Z dniem 15 bm. wymówienie po:| zykiem litewskim. Niemieckie biuro _hińskiej linji kolejowej przez Man| atIP
wybitnych nawet członków pa tji
łaszystowskiej spowodowane zostało
pizedewszystkiem niepowodzeniami
saszystowskiej polityki zagranicznej

zowej. Dlatego Mussolini za pośred-
mictwem tajnej policjj OVRA stara
się utrzymać niezadowolonych w
ryzach, Jak tylko faszystowski funk
cjonariusz odważy się krytykować

sunięcu ze stanowisk partyjnych.
Twierdzi się, że Arpinati nie był
właściwym przywódcą opozycji, na

<załek Balbo, jaż od zeszłego rokui
popadł w: niełaskę. Balbo krytyko-
wał dzisiejszą politykę zagraniczną;
(Włoch i dlatego nie cieszy się już

sad wszystkim urzędnikom, zatru-
dnionym w autonomicznym urzędzie,

samorządzie oraz związkach praw*

uorpublicznych. Celem tego zarzą-

 

Przed plebiscytem w Niemczech.

informacyjne zauważa, że w rzeczy”
wistości chodzi tu o nową próbę
usunięcia wszystkich Niemców z
urzędowych stanowisk w kraju kłaj- |

|

|

dżurję,
TOKIO (Pat). Agencja Rongo do-
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poseł niemiecki przy rządzie au- jącemu jego nieograniczne zaufanie
| strjackim von Papen przyjęty został :nisję usunięcia naprężenia pomiędzy

BERLIN (Pat), Minister Goebbels amach „Koenigsberger Allgemeine|przez prezydenia Austrji Miklasa,' Wiedniem a Berlinem. Zarządzenia
' zarządził jako kierownik urzędupro” | Zeitung“ wezwanie przedplebiscyto- «tóremu złożył listy Dna ządu Rzeszy, powzięte w chwili po-

| albo przedsiębierze coś na własną zna gr owi | pagandy wywieszenie na wszystkich|we do ludności Prus Wschodnich. ac: < & > litycznych AA w AZ

rękę, natychmiast usuwany jest ze| dzieć Mussoliniemu swoje zdanie. 1omach j urzędach Rzeszy chorągwi| .W wezwaniu tem nazywa minister| , WIEDEŃ (Pat). Zokazjiwręcze | najlepszym 'owodem, że dla a

. stanowiska i wykluczany z partii| Kiedy więc po fiasku spotkania. Państwowych od 17—19 bm., celem| Prusy Wschodnie uosobieniem wier-; nia przez von Papena listów nić miec samoprzez się jest zrozumiałe

i | zadokumentowania, že okres plebis- |,sości i strażą graniczną na wscho”| ** ytelaiających prezydentowi repu" | pojęcie państwa integralnego związ”Niebezpieczni są nawet depoctowa-
ni. Taką „czystkę** przeprowadzono

Mussoiiniego z Hitlerem. po zwycię”;

 
| cytowy stanowią dni świętą narodu. , dzie. Od chwili, gdy prochy Hinden-

1bliki, wydano komunikat oficjalny, kowego. Austrja nie jest zagrożona

>| już kilka razy. Faszyzm odstąpił już ie amaeCOSA. Lapowiedziane już przemówienie Hir | cuga złożono w tej ziemi, stałą się|stwierczający tylko, że wygłoszono| przezNiemcy. № dalszym sagų

V| od krytycznych metod gwałtu, ale tów, musiał Mussolini odstąpić od ulera na 17 bm. wygłoszone będzie w; ona bardziej niż dotychczas krajem | 'erdeczne przemówienia, i „Korespondencja wskazuje, że Е
. stale posługuje się metodą „cichej| polityki paktu czterech i rewizjo- wielkiej sali ratusza w Hamburgu o | wiecznej wierności Niemiec. WIEDEŃ (Pat). W związku ze| sja Papena obliczona jest na przy

0 dikwidacji“. nizmu a zbliżyć się do Francji, przy- godz. 20,30. Przemówienie to trans-| BERLIN (Pat). Ministerstwo spra” złożeniem przez von Papena listów| szłość, która dotyczy wyłącznie Au"
6 Przy wszystkich prefekturach u-| jeciał Balbo do Rzymu i domagałsię mitowane będzie przez wszystkie | wedliwości Rzeszy donosi, że w wy:|uwierzytelniających Diplomatisch- strj i Niemiec. Rzeszazrobiłą pierw”

S tworzono specjalne oddziały dla| +ekonstrukcji rządu; wvrazil wztasz-,*12€/e radjowe Niemiec i trwać bę- įkonaniu amnestji z dnia 7 sierpnia Politische Korrespondenz pisze, mą szy krok. Następny zależy od rządu

Ё nadzoru podeirzanych.  Podeirzani| czą žądanie, aby Mussolini zamiano- 12e około 11/+ godz. Przyjazd Hitle- | zwolnionych zostało z więzień w sa- stosunki między Niemcami i Austrją! austrjackiego.
dostają się pod nadzór policyjny, to| wał ministra spraw zagranicznych. a=” Hamburga będzie nosił cha-| mym Berlinie ponad 1.000 osób. wkroczyły obecnie w nową fazę, ja fani

2 inaczy, že nie mogą opuścić danego|Mussolini jednak żądanie Baibie-  AKter urzędowej wizyty państwo”| «amica:KWUARONAJSZNA 5 ь z
E miejsca, a po zachodzie słońca mu*| go się nie RWoowej. Wi d CA Rozwiązywanie legjonu austrjackiego.

szą być w swem mieszkaniu. Jeżeli| konstrukcji gabinetu były dwukrot- BERLIN (Pat). Minister spraw laaomoSci PARYŻ (Pat). K Ši ra nt tal

pe takie zarządzenie okaże się niewy-|nie dementowane a oficialnie oświad WĘWnętrznych Frieck ogłasza na tel fi S: gi i ge Ba nk Ž ego „RA Ra LLS 3
e starczające, specjalny oddział zarzą:| czono, že Mussolini jest zupełnie | egra iczne RE S kt da diody DE Mae ai
r) dza deportację. najczęściej na Lipa” zdrów i zdolny do sprawowania |SAERIEREKINNNNKNNKNNNNNA - ZAGRANICZNE. akcja a A |Wc = leżjonistów
p ryskie Wyspy. Najniebezpieczniejsi wszystkich resortów. Balbo sad: s : | — ** ЗеКге!ага stanu do spraw bez-| Austnackiegona terenie Rzeszy jest |porozmieszczano u włościan, miesz

и sokratyczny aparat, który pracuje w; pieczeństwa rządu austrjackiego na:|Przeprowadzane w szybkiem tempie,| :ających daleko od granicy austrjac-

 

pociągani są do odpowiedzialności

 

przed sądem dla ochrony państwa W wyślosić przemówienie na znacznej  mierze automatycznie, | kązaś dziś rozwiązać organizację bo”| Część członków Legjonu Austrjac- kiej.Ro й у D P КЕ uroczystości zokazi rocznicy swego JMlussolini oczywiście jeszcze pozo-* jową „Landbund“ t. zw. „Oesterrei-|
Aozprawa jest tajna. Dotychczas jotu transoceanicznego, ale wszyst- staie autorytet (> dožas Dies: is "Ro is |stale autorytetem, ale dewiza „Duce| ;hische Bauernwehr“, ostatnio row-rasa oznajmiała nazwiska skaza- iko zostało odroczone i Balbo nagle ma zawsze rację”,  - $tany Zjednoczone powiększają flotęSz ZA : а owoli traci | wież zwanej „Gz r !
W> i нра apa lo lae odleciał samolotem do grunt pod nogami. Można więc ła-| RWORDA2akukąróśi so powietrzną.aa tis Ra tyle 1 tyle św = „Trypolisu | | Ё ё | two zrozumieć,że w takich warun- , wieckiej floty bałtyckiej rewizyta' LONDYN (Pat). Według donie-. morskiej izby reprezentantów, posia-
o > Opažrėsbusj. alecji przeciwko: kach łatwo wybuchają spory osobi- i sowieckiej eskadry w Gdyni została sień z Waszyngtonu rząd amerykań-, da około 1.000 aparatów, ale z nich

z šukėskоо ussoliniemu nie można wcale po”, ste i że niektó.zy z mniejszych przy” | odłożona do dnia 3/9 br., w którym ski w najbliższym czasie ma przy”, tylko 400 jest zdatnych do użytku

taszystowskiej cicho — zlikwidowani
zostali: były sekretarz partj; faszy-

równywać z wypadkami, które ro-' wódców
zegrały się się dnia 30 czerwca w
Niemczech. Analogiczne są tylko|
'rudności

są przekonani,

starają się spełnić swe
ambicje, Jest szereg ludzi, którzy portu gdyńskiego.

że za 12 lat ałażby | A й

to dniu okręty sowieckie zawiną do stąpiė do budowy 2.100 samolotow, «la potrzeb wspóczesnej wojny, zaś
| przeznaczonych «Па marynarkiwo", pozostałe 600 jest przestarzałego
| sennej, Maryna.ka amerykańska, jak, typu.

    

y czele której podobno stoją jeszcze я = 5 :
| jak również tem, że państwo znaj:| mni przywódcy faszystowscy. Dzi- dzenia ma, być z jednej strony  pedzkim. Von Papen składa listy uwierzytelniające.
i duje się w krytycznej sytuacji finan-| siejszy gubernaior Trypolisu, mar-| WIEDEŃ (Pat), Nowomianowany Kanclerz powierzył mężowi posiada: 3

ł| <towskiei Farinatti, niedawno zno- sal ; > 2 ** Najmłodszy syn króla angiel-|i Tehabili : A społeczne i gospodarcze. dla režimu powinni otrzymać wyna* | ski 5 Н ;Sadis ! …Т“:Ё;’_Ё['юać pa na depresja, | grodzenie ; którym nie podoba się | zło dead OISE 2
sekretarza partji i umieszczony w konk wa a T „rozporządzenie Ducego. że powinni | ryż, Strasburg, Monachium doJugo-, Kanada ma tež gangsterėw. :
domu obłąkanych a potem deporto- Zapanowała - ała © ej. puścić synekury. To prowadzi do | słąwjj, wylądował dziś popołudniu! TORONTO (Kanada) (Pat). Wczo- tego rozdaju zbrodnią w historji Ka*

wany na wyspę Rhodos, gdzie inter" ; „porėw a w miejscowych organi" | na lotnisku w Lublaniė, jaaj donokano tu porwania znanego rady i budzi żywe oburzenie уу ca-
racjach nawet do skandalów, które | | piwowara Labatta, celem wymusze- iym kraju, który widzi w tem rękę

| podkopują prestiż partji i režymu..| T | wia okupu w wysokości 150 tys. do-, gangsterów amerykańskich,
(Centropressj. | : „|iarėw. Porwanie to jest pierwszą!

„oświadczył przewodniczący komisji

1

która|
zupełnie różni się od dawnej tak!
charakterystycznej dla reżymu fa-
szystowskieżo. Pozostaje tylko biu-

nowany jest dotychczas. Podobny
«os spotkał posła Re Dawida, publi-  



m

° РУО ulradńców.
Zagadnienie ruskie czy też ukraiń-

skie w Polsce — jak to już w jednyia
z artykułów pisaliśmy — dojrzewa i

domaga się rozwiązania. Jest to je

den z ważniejszych i trudniejszych

probiemów Poiski współczesnej, о-

bok którego nie można ciągle prze-

chodzić obojętnie. Od czasu walk

polsko - ukraińskich o Lwów nie po

sunęliśmy się w rostrzygnięciu tej

sprawy ani na krok, chociaż stan u

stawicznego wrzenia na terenie wo*

jewództw wchodnio - małopolskich

nie może być dłużej tolerowany i bez

wzgiędnie musi ulec likwidacji.
Przy rozważaniu sprawy ukraiń

skiej niezbędną jest rzeczą uświado-

mić sobie, że masa ukraińska ma

swoistą psychikę, z której odrębnoś
cią trzeba się liczyć, by przez nie
właściwe nastawienie myślowe nie

porobić błędów zasadniczych, któr

w przyszłości mścić się na nas możą.

Na psychikę każdego narodu, a

więc i na przychikę ukraińców, skła-

da się bardzo wiele czynników, z

których pochodzenie etniczne i hi
. storyczne boduj, że są najważniej-

sze, Domieszka krw; tatarskiej, oraz

ustawiczne wojny, najazdy i niepoko-

je wycisnęły na ukraińców niewąt-

pliwie decydujące piętno.
Stąd powstał w ukraińcach z jed-

mej strony kult siły, z odrugiej skłon

ność do gwałtu, grabieży, mordu.

Psychika współczesnego terorysty

ukraińskiego z pod znaku O.U.N. jest

„© wiele bliższa psychice „rezuna' z
czasów Chmielnickiego, czy rzezi
humańskiej, niżby się wydawać mo-

śło. O tem właśnie pamiętać należy

przy rozmyślanach nad stosunkami

polsko - ruskiemi,
Ukrainiec, reagujący zapomocą

teroru w stosunku do polskości,

mógłby z tej postąwy się wycofać,

gdyby uwierzył w przewagę į silę
polskości, Sam fakt powstania i isi-

mienia państwa polskiego nie prze-

mawia dostatecznie do jego wyobraź

ui, gdyż zjawiska te potrafił on sobie
odpowiednio wytłumaczyć Np. odzy:

skanie i uwolnienie Ziemi Czerwień-

skiej jest w myśl takiego tłumacze-

Poiska doczekała się aiery, która

rozgrowemi аогомпа zapewiie siynūčj

aielŁe oLawisKiego we I'rantji, 1 imo”

ze miec ala rozwoju naszyca stosun-
«wow wewiętrznych aoniosie znacze”

nie.

Zyrauidow jest dziś w Posce na
na ustach wszystkich. Lzyteinicy

nasi wiedzą Już z iniormacyj poda
wanych w czasie wiaściwym, że
'chodzi tu o rabunkową gospodarkę

irancuskiego kapitalisty Moussaca,

«iorej przeciwsiawiii się akcjonar-
jusze rolacy. Ubecnie — kiedy p.

lLoussac owi grozi odpowiedzialnosc

sarna — znaleźli się wśród akcjo-
uarjuszy Polaków ludzie, którzy
wyciągnęli rękę do p. iłoussaca, to-

aącego w błocie różnych szwiadlów
geszelciarskich. Są to: senator z Bb

Hobiecki i dyrektor lowarzystwa
soli potasowyci generał Platowski.

Siusznie pisze w tej sprawie ka-
tolicka „Folonia”':

— „Jak się sprawa przedstawia

kodeksu karnego, o tem  rozstrzyg-
nie sąd. W, tej chwili istotą sprawy
jest, że obcy kapitał szukał i znalazł
Polakow na wybtnych stanowiskach,
taležących do obozu rządowego,
których kupił i którzy zgodzili się
nadużyć zauiania, jakiem obdarzyli
ich polscy akcjonarjusze, którzy po-
wierzyli im obronę swych  intere-

sów", alias
Panowie Dobiecki i general Pla-

*owski zwrėcili się do plk. Slawka
© zwołanie sądu partyinego i rozpa-
tizenia ich sprawy. Już w najbliż-
szych dniach spodziewany jest wy-
tok sądu partyjnego BB,

| Tymczasem wdrożone zostało w
,<prawie żyrardewskiej dochodzenie
sądowe.

| Sen. Dobiecki przesłuchany był
"przed paru dniami przez sędziego
|Demanta, prowadząceżo śledztwo.
| Przesłuchano również sekretarza
| osobistego śp. Lednickiego .p. Jaku-

 
| bowskiego.
| W dniach najbliższych należy się
|epodziewać przesłuchania szeregu
osób, ściśle związanych z zakładami

| W Berezie
| „Gaz. kore-

| spondencję z pobytu jednego z przy-

| jacioł pisma w Berezie Kartuskiej. Z

korespondencji tej podajemy najciekaw-

sze wyjątki.

| Wśród rozmokłych równin poie-

 

Warsz,” zamieszcza

Afera żyrardowska.

w rzeczywistości z punktu widzenia
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żywasdowskimi, Mają więc być
przesiuchanu sekwestratorzy sądowi,
«torzy po wyroku sądu okręgowego

kierowali zakładami, Został rowniez

przesiucnany gen. w stanie spoczyn-
ku Flalowsiki, który razem z SE.

Dobieckim zawari umowę w imieniu

akcjonaijuszów polskch z Boussac'-

ami, W, zawarciu tej umowy odegral

Gużą rolę śp. AL. Lednicki, Areszto-

wani peinomocnicy Boussaca zosta-

ną przesłuchani w dniu dzisiejszym.
W aniu dzisiejszym podcimą również
swą inierwencję adw. brokman i
Beylin, obaj życzi, do których aresz-
iowani zwrócili się z prośbą o obro-

tę. Frzebywający w areszcie dyrek-
-orzy będą prawdopodobnie odpo-
wiądać za działanie na szkodę wie-
1zycieli.

Pisma sanacyjne nie zaprzeslają
utakować boussac'ów, z którymi za-
wierał umowę sen. Dobiecki z BB,
„Express Poranny” pisze: „Jak: się
okazuje Boussac polecił dyrekcji za-
kładów żyrardowskich, aby zaase-
kurowała go na poważną sumę w
'ednym z  irancuskich towarzystw
ubezpieczeniowych od strat, jakie
.mógtby ponieść na Żyrardowie. Do-
słownie: zaasekurowano za pienią-
Cze Żyrardowa nie Zakłady Żyrar-
«owskie, lecz — interesy Boussac'a!

Gdyby np. Zakłady Żyrardowskie
spaliły się, nie otrzymałyby — ani
grosza, natomiest Boussac osobiściej
„dostałby pełne odszkodowanie! Jest!
jto bezczelne oszustwo, za które wi-

rowajców spotkać musi surowa

kara.

MILEŃSKI

Rodacy z zagrani
Wczoraj rano wyjechała z Wilna

żegnana serdecznie przez przedsta-
wicieli społeczeństwa wileńskiego
wycieczka delegatów na Zjazd Pola-
ków z zagranicy. Wycieczka udała
się do Białowieży, gdzie po zwiedze-
niu puszczy nastąpi rozwiązanie wy-
cieczki i odjazd do Warszawy.

Na zakończenie wczorajszego
«rugiego dnia pobytu w Wilnie gości
zagranicznych odbyła się wieczorem
w górnych salonach hotelu Georges'a
„zarna kawa, która w miłym i ser-
decznym nastroju przeciągnęła się do

Dwie godziny rozmowy z rodakiem
z Austrajji.

Polska kolonia w  Australji nie
posiada szerszych widoków rozwo
fu. Zabójcza odległość niszczy
wszelką inicjatywę, a ci wszyscy,
którzy są w tym pięknym kraju, to
mogą przyczynić się do rozwoju pro-
pagandy Polski jedynie tylko z punk
tu widzenia kulturalnego. i
W  Australji niedawno Polak

Brojnowski otrzymał wielką nagro-
dę  artystyczaą rządu  Australij-
skiego.

Broimowski, będąc artystą mala-
dzem wydał atlas piaków Australij-
skich, a przecież u nas są śliczne
ptaki. Wystarczy, że wspomnę o

izadkim lirogonie i o całej masie
kolorowych papug. Dzieło Brojnow*
slkiego składa się z 6 tomów.

Drugim cielkawym ewenementem
życia kulturalnego Austcali jest to,
že na czele pisma muzycznego Sprawa żyrardowska ma dalsze

woje następstwa. Adwokaci komi-
tetu obrony praw minieszości akcjo-
uarjuszów: Żyrardowa, Urbanowicz,
Landau i Polikier, wobec ataków sa-
macyjnej prasy przeciwl:0 nim, zwró-
cili się do rady adwokackiej o oce-
mę ich postępowania w tej sprawie.

Po sen. Dobieckim i gen. Pla-
towskim jest to już trzeci skolei wy”
padek, że osoby, biorące udział w
ertraktacjach z francuską grupą
Boussac'a, zwracają sięo osądzenie

ich postępowania.

ы - ©

Kartuskiej,
licą Kościuszki auto z p. podinspek-
-orem Uretnerem. Jest to pan życia

 
. śmierci izolowanych, Ciągie w ru-
chu, wszędzie go pełno, czuwa i

aziała, |
Po mieście uwijają się panowie

mia — następstwem nadejścia armii skich zdą „my, od Brzešcia poczy- (a rowerach, pilnie obserwując prze”;
gen. Hallera z Francji, a to, zdanien: nając, ku znanej od niedawna w са chodniów. Lakich lepiej omijać, nic

łej roisce mieścinie żydowskiej —ukraińców, nie jest zasługą Polski
Jest to oczywiście wybieg myślowy,

ale wybieg dostateczny, skoro masy

tusko - ukraińskie stwierdziły, że po-

łożenie ludności polskiej na Ziemi
(Czerwieūskiei w niczem się nie po-

prawiio po powstaniu Polski, Jest u

rzędnik polski, jest policjant polski,
ale te czynniki były i przed wojną,

niema jednak żadnej zmiany w po-

zycji żywiołu polskiego,
wyczuciu mas ruskich winien mieć

głos i znaczenie górujące.

Rzecz przecież znamienia, na któ

rą dotychczas nie zwrócono należy:

cie uwagi po stronie polskiej,że naj-

mniej sabotaży, maimniej napadów

ukraińskich było w tych !atach, gdy

szła parcelacja polskiej zierai wiel:

kiej własności na Ziemi Czerwień-
skiej przez osadników Polaków z za-

, hodu. To bowiem była wobec ukra-

ińców manifestacja .iły i prężności
polskiej. W: terz widział on gruntow-

па instalację państwowości polskie;

Dziś teror ukraiński szaleje, O-

$arnąi on swym urokiem masy ru-

sko - ukraińskie. Na tle krwawych

zamachów O. U. N. i oburzunia, ja-

ikie one wywołały w polskiem spo

łeczeństwie, doszło do pewnego zwro

tu wśrod kierownictwa politycznego

mkrainizmu. Mamy na myśli kierow

mictwo jawne, a więc jawne partje

ukraińskie z Undem! na czele, episk-

pat grecko - katolicki, kierowników

ukraińskich  organizacyj kulturai-

mych i gospodarczych. Czynniki te

pbawizją się represyj ze sitiony pol-

skiej ; dlatego wzywają O. П. N. do!

zaprzestania

jako szkodliwej dla narodowego do:

robku ukraińskiego.

Nie sądzimy, aby te wezwania
zostały usłuchane przez O.U.N. Jest

ona zbyt zależna od czynników za:

granicznych, ściślej mówiąc niemiec-

"ich i w rezultacie O,.U.N nie może

zaprzestać, względnie powstrzymać

tczm"chu swej akcji terorystycznej.

„ate, gdyby nawet nie akcja O.U.

'N., to teror ukraiński szalalby p'aw
dopodobnie dalej. Powstrzymać go
może tylko jedno: zapoczątkowanie
polityki budzenia i ożywienia wszyst

kich aktywnych sił polskcści, któ-

rych jest zasadniczo dużo, a których

roboty terorystycznej,|

berezie Kartuskiej,

Wysiadamy na stacji rozgląda”
jąc się ciekawie po peronie, Zadnych

osobliwości nie spostrzegamy: poli-
cjant, kilku „gapiów, kolejarze, lak

jak na mnycn stacjach. Uspiero wejś

cie do budynku stacyjnego potączo-
'nme jest z pewną, nieznaną gdzie in*,
| dziej, ceremionją. Policjant żąda ©ka-,
zania dowodu osobistego. Czuję, że

| wszediem na teren pilnie strzeżony,

ciekawego nie powiedzą. į
O godz. 5-ej po poi. udało mi się

 «obaczyć powracającą z pracy ko”j
lumnę izolowanych z numerami na

'plecach. Wracali w zwartym szyku
'wojskowym otoczeni i poprzedziela-|
'mj policjantami ciągnąc kocioł, z ło”
'patami na ramieniu, Na przodzie i z
(tylu maszerującej kolumny policjan-.
ci konni, |

Na tle opustoszałej całkem szo”
sy, maszerujący w grobowem milcze-'

stoi konsul Polski p. Noskowski.

"dzieć czy czasami okręty zawijające

, Australian  Phonograph  Reviev*

Należy jeszcze wspomnieć, że
„ynowie p. Brojnowskiego zajmują
naczelne stanowiska. Jeden z Broj-
mowiskich jest sekretarzem general-
nym Federalnego Parlamentu Au-
+tralji, a drugi syn zasiada w Mini-
sterstwie Oświaty. Obaj młodzi
Brojnowscy są dumni z tego, że po-|
chodzą z Polski,

Na zakończenie naszej rozmowy
może będzie łaskaw mi pan powie-

©0 portów Australjj mie przywożą
czasami prócz gazet jeszcze czegoś
z Polski,
— Z Polski do Australji przywo-

«są ołówki Majewskiego i wyroby
szklane, które cieszą się ogólnem
powodzeniem. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że są to właśnie wyroby

 

; niem cieszą się oczywiście w pierw-

cy opuścili Wilno.
późnej nocy,
Zebranych ra tej czarnej kawie

powitał były prezes Rady Organi-
zacyjnej Polaków z zagranicy, marsz.
proł, Szymański, następnie przema-
wiał redalktor Michał Pankiewicz,
obrazując całokształt zagadnieniąi
życia  emigracyjneżo, a wreszcie
przedstawiciele poszczególnych te-
'enów emigracyjnych, biorący udział
w wycieczce, obrazowali życie emi-
śracji polskiej na reprezentowanych
įrzez siebie terenach.

+
w dY

pochodzące z dalekiej Polski.
— Będę panu bardzo wdzięczny

ejżeli powie m: pan coś o sporcie?
— Że sportem osobiście nie mam

nic wspólnego. Sam spontu nie u-
prawiam, ale czytam o sporcie
dość dużo.

W: Australji w modzie jest obec-
nie gra w „cnicket*, Spont jest bar-
dzo popularny Polskich klubów
nie posiadamy. Ogromnem powodze-

szym rzędzie sporty letnie. Bardzo
często są w Australji organizowane maratony.

— Statek „Pan Tadeusz* dobija
brzegu. Jesteśmy u stóp pięknej
góty werkowskiej, którą otaczą ma-
lownicza wstęga Wilii. Mój znajomy
podziwia widok krajobrazu. Tam
hen daleko widać Wiino położone
wśród iasów i gór.
— Panie jaka to szkoda, że nie

zabrałem z sobą bumeranga.
Przywiozłem przecież do Wilna

5 australijskich bumerangów, które
chodzą, jak ta lala. Bumerangi przy-
,wiozłem w prezencie swym krew-
душ.

— Jakto, więc pan ma w Wilnie
swych krewnych?
— Krewnym moim jest p. Kondra-

towicz, którego miałem przyjemność
poznać dopiero teraz.

Wilno mi się szalenie podoba,
sa jeżeli uda się pozostać w Polsce,
to postaram się przyjechąc tutaj
r.szcze raz.

Ściskam dłoń rodaka z Australji,
Dziękuję za mite spędzone godziny
rozmowy, które minęły jak chwile
radośnej zabawy.

Koniec.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Ojciec św. o zadaniach prasy w walce z niemoralnym

fi mem.
Dnia 10 bm. Ojciec Św, udzielił

audjencji przedstawicielom  komite-
iu i prezydjum Miedzynarodowej fe-
deracjj prasy  kinematogralicznej,
która w tych dniach odbywa swój
kongies, zwołany do Wenecu w
wziązku z wystawą kinematogie.icz-
ną. Papież ubolewał nad złem, jakie
płynie z filmów niemoralnych nie-'

który; w)żę jastem w miejscu odosobnienia, | mu oddział robił niesamowite wraże tylko dla religii, ale także dla etycz-'
Przed stacją kilka iurgonów. Jakiś| nie. Szybkim krokiem pochód widm' nego rozwoju ludzkości, Przy tej o-!
żydek, chcąc mnie zachęcić do wsia-

(dania, pyta czuie:

— Pan do obozu? Proszę siadać.
— Do miasta nie do obozu —

odburknątem i pieszo pómaszerowa-
«em w stronę miasta, odiegiego o 5 —
6 kim. od stacji,

Miniej więcej w połowie drogi
spostrzegłem kilkudziesięciu zesłań-
ców przy pracy. Kopali rów wzdłuż
drogi pocznej, przytykającej do trak-
iu giównego. Jedni mierzyii, drudzy
kopali, dokoła policjanci na sk-zy-
„dłach kolumny izolowanych policjan-
i konni. Ubrania lub marynarki pra
cujących złożone w „kosikę”, izolo-

(wani, wśród których znajduje się
sporo narodowców, pracują w głę-
bokiem milczeniu, ogoleni (ostatnio
zgolono im brody) opaleni, wynę-
(dzniali. wyglądają naogół zdrowo,
znać jednak duże zmęczenie, Pomi-
mo tego patrzą przed siebie ha:do.
Przy zmijaniu izolowanych znów ie-
$gitymowanie przez policjanta, który
każe szybko przechodzić.
jiem się za siebie, aby jeszcze raz
szucić okiem na gromadę odosobnio-

mych, zgromił mnie za to policjant i
ią požegnanie rzucił:

| — Ja ci się dam oglądač!
Miejsce odosobnienia otoczone

jjest parkanem ze szczelnie zbitych
desek. Najbystrzejszy wzrok nie zdo
"a przebić tej ściany i odsłonić ta-
jemnic życia wewnętrznego zesła-
uych do obozu "Ponad parkanem
przeciągnięto awa rzędy drutów
kolczastych. Budynek z cegły, w któ
rym mieszkają izolowani, otoczony
jest również drutem koiczastym oraz
(ma częściowo zabite deskami okna.

Po ulicach Berezy kręci się spo-
ro policjantów.

Od czasu do czasu przemknie u-

 

 

pomnażanie i rozwój, to momenty je-

dynie zdolne do przełamania ducha

ukraiń- teroru w masach  rusko
| skich.

Obejrza”|

przeszedł i zniśł na zakręcie szosy.

Wszystkim wiadomo, że ziemie
polskie, znajdujące się pod panowa”
miem pruskiem były systematycznie

kolonizowane pizez Niemców, od

czasów I'ryderyka Wielkiego aż do
wybuchu wojny światowej.

Upsawiana przez przeszło stule-
ce koionizacja niemiecka poczyniła
wielkie szczerby w polskim sianie
posiadania. Ale nie wszyscy może
zdają sobie sprawę, jak  powierz-
chowne wyniki osiągnęli Niemcy
swą polityką i jak szybko przebiegł
proces ouniemczenia ziem polskich
po odzyskaniu niepodległości,

Pruska  poistyka  kolonizacyjna
zbankiutowala pomimo, że Niemcy
zanowali nad Wielkopolską razem
przez lat 115, nad Pomorzem (łącz-
nie z epoką kszyżacką) blisko lat

„300 i nad S$iąskiem około lat 600!
Spis pruski z r. 1910 wykazał w

omawianych trzech prowincjach za-
chodnich około 37—40 proc. mniej-
szości niemieckiej, Pierwszy spis pol-
ski (ktory nie objął Górnego Śląska,
przejętego przez władze polskie do-
piero w r. 1922) stwierdził w Wiel-
«opolsce około 17 proc. i na Pomo*
rzu bez mała i9 proc. Niemców, o-

„statni spis z roku 1931 wykazał ich
około 10 proc. w Wielkopolsce 1 na
Pomorzu, oraz około i proc. na Gór-
nym Śląsku, Naturalny proces zani-
ku mniejszości niemieckiej, mie po-
siadającej żadnego gruntu w dzielni-
cy zachodniej, będzie się z koniecz-
mości w dalszym ciągu rozwijał i
przy spisie w r. 1941 mniejszość ta,
dziś już znikoma, wykaże jeszcze niż
sze odsetki.

Ale proces ewolucyjny, aczkol-
wiek -dla nas korzystny, nie powi-
nien usypiać naszej czujności. Wielu
bardzo wielu Niemców nas opuściło,
ale jeszcze wfelu, za wielu pozosta*
|do i to właśńie w miejscach najnie-
bezpieczniejszych, na samej rubie-
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'na zachodnich kresach Polski, opar-

| ści ziemskich, może w odpowiedniej

kazji wspomniał Ojciec Św. o nie-'

ży. Pograniczny powiat sępoleński
siczy zawsze jeszcze zgórą 40 proc.,
wyrzyski 20 proc., chodzieski 28,1
proc., nowotomyski 29 proc., wol-
sztynski 20.7 pioc. Niemców, — a z
doświadczenia przecież wiemy, jak
bardzo niepożąuanym może się oka*
zać na takich terenach jeden nawet,
wrogo usposobiony człowiek obcej
narodowości... Co gorzej, -we włada-
miu miemieckiem w nadgranicznych
powiatach znajdowały się jeszcze w
r. 1926 wielkie obszary ziemi, jak
mp. w powiecie sępoleńskim 46,8

.proc,, wyrzysikim 42,8 proc., chodzie
„skim 40,7 proc, w  czarnkowskim
32,2 proc., w międzychodzkim 35,9
.proc., nowotomyskim 46,5 proc., wol-
sztyńskim 27,5 proc., leszczyńskim
33,4 proc. całego obszaru.

Od strony znów Prus Elektor"
skich (Wschodnich) mamy w pow.
działdowskim 49,8 proc. całego ob-
szaru w rękach Niemców, oraz
wzdłuż Wisły: w pow. grudziądzkim
21,5 proc., w chełmińskim 34,7 pro.
w: świeckim 30.6 proc, w  gniew-
skim 31,3 proc. i w tczewskim 39,9
proc. Jeżeli weźmiemy pod uwagę,
że i w szeregu wewnętrznych po-
wiatów niemiecka wiasność ziemska
jest bardzo duża (np. w p. gnieźnień-
skim wynosi 46.5 proc. całego ob-
szaru) i że stosunek ten od r. 1926

prawdopodobnie nie zmniejszył się
wcale, lub bardzo nieznacznie, to
musimy uznać, że niebezpieczeństwo
uiemieckie, pomimo tak bardzo
szybkeżo zanikania ludności nie-
mieckiej wcale nie minęło, że p:ze-
ciwnie, istnieje w dalszym ciągu i
że ta reszta Niemców, pozostałych

ta o tak wielkie obszary posiadło-  chwili odegrać dużą rolę na naszą!
szkodę,

zwylkie ważnym obuwiązku prasy,
dstora nie może popierać interesów
kinematogratji niemoralnej, pomaąc

© odpowiedzialności, jaka ciąży na
(prasie przy pracy na tem polu, Z
prawdziwą radoscią podkreślił dalej
„'apież, że w wielu krajach popiera”
ua, jak we Włoszech, nawet przez
rządy, rozwija się poważna akcja
przeciw niemoralnej kinematogradii,
szczególnie zaś znamienna jest
ukcja podjęta w Stanach Zjednoczo-
nych przez tamtejszy episkopat, do

której, prócz stowarzyszeń  religij-
mych przyłączyli się wszyscy ludzie
uczciwi. Kończąc swe przemówie-
die zalecał Papież prasie kinemato-
śrałicznej, by ze wszystkich sił po-
pierała tego rodzaju szlachetne wy-
siłki, (Kap) '
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Ź życia stolicy.
PIĄTY WiCEPREZYDENY

MIASTA,
Z dniem 1 września ma być mia-

nowany na terenie Warszawy piąty
wicepiezydeni miasta. Dotychczas
est tylko czterech wiceprezydentów
w osobach pp. Oplińskiego, Downa-
rowicza. Pochowskiego i Szpolań-
skiego. Z pośród różnych kandyda-
'ur wymieniane są nazwiska p. rej.
Żamierzowskiego ; dyr. Chechiń-
skiego.

NIEZWYKŁA KRADZIEŻ,
Wiele wrzawy poczyniła wsród

stałych bywalców Lourse'a sprawa
zagatkowej kradzieży fortepianu,
dokonanej w biały dzień przez bez-
robotnego muzyka Józeła Stembro-
wicza, Muzyk od paru dni przycho-
dził do cukierni, zgłaszając się do
zarządzającego kawiarnią z prośbą
o posadę. Ponieważ zespół muzycz-
1y był skompletowany, zarządzają-
cy odmawiał prośbom: muzyka,

Następnego dnia Stembrowicz
przyszedł do cukierni pod nieobec-
ność zarządzającego ; zdecydowa”
nym głosem kazał przybyłym z nim
tragarzom zabierać fortepian. Keine-
rzy, którzy poprzednio widzieli mu-
żyka prowadzącego zażyłą rozmowę  z zarządzającym, nie sprzeciwili się,
myśląc, że muzyk działa z polecenia|
gospodarza. Fortepian został wynie |
stony ta platformę, która stała przed;
10kaleza cukierni,

Po ustawieniu fortepianu muzyk
dał rozkaz odjazdu i całą kawalka-'
da ruszyła w stronę Nowego Światu.

Dopiero po powrocie zarządzają-
; cego cała sprawa wyszła na jaw.

Witos w Pradze Czeskiej,
Wieczor  Warszawski* podaje

wiadomość o spotkaniu jednego
przyjaciół pisma z Wincentym
tosem w Pradze Czeskiej.
— Wincenty Witos — opowiada

nasz iniormator — wygląda dosko-
nale, Twarz czerstwa,  ogorzała,
zdrowa. Ruchy sprężyste. Ubrany,
sak zwykle, w skromny garnitur i
długie buty.

Po przywitaniu wstępujemy do
baru na piwo. Witos gawędzi z hu-
morem. O sobie mówi niewiele.
Mieszka w okolicach Pragi u wło-
ścian. - Dużo pracuje. Obecnie koń-
czy swoje pamiętniki, przyczem w
ej chwili pisze już o ostatnich la-
tach. Wybiera się do Szwajcarji.

Po dłuższej pogawędce wycho-
dzimy na ulicę, wielu iudzi składa
memu rozmówcy ukłony. Widać z
tego, že znany jest w Pradze,
— Po rozstaniu się z Witosem

rozmawiałem z członkami kolonii
polskiej. Osoba Witosa bardzo żywo
wszystkich interesuje, Wiedzą na-
wet o tem, że poniósł on straty w
swojem gospodarstwie w  tarnow-
skiem podczas powodzi.
— b. poseł Kiernik i b. poseł

Bagiński — opowiada nasz informa-
.0г — towarzysze poiityczn; Win-
centego Witosa, nie przebywają z
aim w jednej miejscowości. B. poseł
Bagiński zmienił się nieco zewnętrz-
nie: przybyło mu sporo siwych wło-
sów. P. Kiernik nie chcąc być bez-
czynny, pracuje w swojej specjal-
mości: oddaje się studiom prawni
czym.

Wiino na powodzian.
Konto Nr. aK.O. Wojewódz-

kiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi
w Wilnie. Saldo z dn. 10. VIIL 34 r.

zł. 12.073.35. W dniu 11 biež.

wpłynęło: Polskie Zakłady  lmpregna-

cyjne S$. A. w Mołodecznie zł. 100.—, Ubez-

pieczalnia Społeczna w Wilnie zł. 454,28,

Bronisław Jużak, lek. weter. w Wilejce

zł. 20—, Rada Powiatowa w Wilejce

(składka za sierpień) zł. 63.30. Pracownicy

gimnazjum im. Króla Zygmunta w Wilnie

zł, 122.55, Pracownicy Wojew. Sekretar-

jatu BBWR w Wilnie zł. 1880. Komitet
gminy Wołkołackiej, pow. postawski zł.

22.60. Pracownicy Magistratu w Trokach

zł. 11.50, Komitet gminy Głękowieckiej,

pow. dziśnieńskiego zł. 19,40. Komitet $mi-

ny Hołubicze, pow. dziśnieńskiego zł. 37.40.

Stanisław Kutorowicz, Wilno, ul. Zakreto-
wa 38, zł. 20—, Spółdzieinia Mieczarska

w Prozorokach, pow. Dzisna 100.—.

Komitet gminy Holszany, pow. oszmiański

zł. 6.97, Komitet gminy w Podbożu zł.

mies,

zł.

-] 29.43. Wil. Prywatny Bank Handlowy S.A,

przelew z konta zł, 1000.00 Razem zł.

14.099,58.

W dniu 13. VIJL. 34 r. wpłynęło: Urzęd-

nicy Starostwa w Postawach (za m. sier-

pień) zł. 67.76. Komitet gminy w Prozoro-

Lach, pow. Dzisna zł. 33.50. Komitet Po- .

wiatowy w Wilejce zł. 206,56. Pracownicy

Obw. Biura F. Pr.w Wilnie zł. 29.65. Komit.

„miny w Porpliszczu, pow. Dzisna zł. 43,70.

Zarząd miejski m. Dokszyc zł. 20.70. Za-

rząd miejski w Dziśnie zł. 164.25. Urzęd-

acy pow. Sejmiku w Oszmianie zł. 32.70.

Miejski Komitet w Oszmianie zł. 50—,

Kasa Stefczyka w Oszmianie 7!, 12—,

Zjednoczenie Kolejowców Polskich w No-
wowilejce zł. 30—. Irena Mayrowa, W i-

no, ul. Bakszta 14 zł. 50—. Stanisława Bu-

kowska, Wilno, ui. Dobroczynna 3 zł. 2—,

Razem zł. 14.842.40.

Konto Nr. 15.555 P.K.O. Wojewódz-

wiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi
w Wilnie, Saldo z dn. 13, VIII. 1934 r. —

zł. 14,842.40. W dniu 14. VIIL r. b. wply-
nęło: M. Łępicki S. A. Biuro budowy Ba-

zyliki zł. 48.16. Jan Giębocki, płatnik IV

rejonu Wilno zł. 51.21. Komitet Gminny

Plisa, pow. Dzisna zi. 13.32. Marja Ryttów-

na, Wilno, ul. Rzeczna 6 zł. 5.00. Urzędni-

cy Sądu Okręgowego w Wilnie (składka

za VIII) zł. 735.73, Razem zł. 15.703.82,

Dziś Lutnia w ogródku Sztralla. Dziś,
w piątek, o godz. 18-ej w ogródku Sztralla

zespół Lutni wystąpi w swoim wesołym,

rełnym humoru repertuarze, Cały dochód

przeznaczony jest na rzecz pomocy Ofia-

rom Powodzi w Małopolsce.

Zespół Lutni, cieszący się wielką sym-

jatją mieszkańców naszego miasta, nie-

wątpliwie ściągnie do oródka całą wytwor-

ną publiczność, zwłaszcza, że dochód cały

przeznaczony jest na tak piękny cel.

W razie niepogody, rewja humoru zo-

stanie przełożona na inny dzień.

Inwalidzi na powodzian, W Wilnie po-
wstał specjalny Komitet pod nazwą „In-

walidzki Komitet Pomocy Powodzianom

w Wilnie”, mieszczący się przy ulicy Ba-

zyljańskiej, Komitet wydał odezwę, w któ-

iej podaje uchwałę Z. W. R. P. w Wilnie

dobrowolnego opodatkowania się wszyst-

kich Inwalidów, zamieszkałych na terenie

województwa wileńskiego, jednorazowo w

wysokości 5 proc. od pobieranej renty,

WYBRYK PRZYRODY.
W obrębie Dworca Głównego

od strony ul. Chmielnej stoi kilka
«kasztanów i akacyj. Akacje zielone
jeszcze, ale kasztany potraciły już
wszystkie liście 1 sświecą smętnie
nagiemi gałęziami, Tylko nieco
dojrzałych kasztanów zieleni się.
Przed paru dniami naraz kilka gałę-
zi puściło nowe powtórne pędy, a
wczoraj pędy te zakwitły białem
kwieciem. Dość oryginalny to wi-
dok — kwiat kasztanowy i dojrzałe
kasztany jednocześnie na tem sa- *
mem drzewie,   
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KRONIKA.
Przed otwarciem Targów Futrzarskich.

nie dopiero przed kilku dniami, po- Miasto kontrastów. Zwiedzamy pert.—Wycieczka na Hel.Mimo, iż wejścia do Ogrodu Ber-
rardyūskiego zostały zamknięte i
tylko wpuszczane są osoby bezpo-
srednio zainteresowane udziałem w
Targach oraz robotnicy, na całym
terenie Targów od wczesnego ranka
do późnej nocy wre ożywiony ruch.

№ czwartek, t. j. na dwa dni przed
otwarciem imprezy, napłynęło kil-
«anaście nowych poważnych zamó-
wień Da sto:ska, tak, iż zgodnie z
planem wyznaczone pod Targi place
i miejsca w pawilonie słównym zo-
stały zajęte.

We wiszystiich działach futrzar-
„kich wystawiać będą najpoważniej-
sze firmy krajowe, co wskazuje, że
założenia imprezy były trałne i ce-
lowe. Do Wilna przybyło kilkudzie-
sięciu przedstawicieli wystawiają-
cych firm, którzy kierują urządze-
niem ; wyposażeniem w eksponaty
powierzonych ich pieczy stoisk i pa-
wilonów.

We, wszystkich wydziałach biura
Komitetu Targów do późnej nocy pa-
nował dosłownie tłok. Wczorajsza
korespondencja do Dyrekcji Targów
przyniosła dużą ilość zapowiedzi, or-
ganizowanych w różnych ośrodkach
Jolski wycieczek. Mimo, iż Mini-
sterstwo Komunikacji sprawę zniżek
mdywidualnych załatwiło definityw-

Wczoraj wrócił z Warszawy dy-
rektor Izby Rzemieślniczej p. Mły-
narczyk, który bawił w stolicy w

przez Izbę wileńską o uzyskanie po-
życzki w wysox«ości pół miljona zło-
tych na akcję inwestycyjną zakła-
dów rzemieślniczych, Władze zgo-
dziły się zasadniczo na udzielenie

tyngent kredytów budowlanych w

przeznaczonych na

na małe oraz na 1emonty domów.

2 sumy przeszło 350.00U złotych

JAKA DZiS BĘDZIE POGODA!
Podhale, Tatry, Podole, Wołyń,

Małopolska Wschodnia Polesie i
„Wileńskie: zachmurzenie zmienne,
malejące. Nieco cieplej Umiarko-
wane wiatry z północo-zachodu.

Pozostałe dzielnice: pogoda sło”
neczna o zachmurzeniu umiarkowa-
nem lub niewielkiem, rankiem mgli-
sto. Po chłodnej nocy temperatura
w ciągu dnia około 20. Słabe wiatry
zachodnie. 3

+

DYZURY APTEK.
Dzia w mocy dyżurują następujące

apteki: i
Sukc. Atgust>wskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 „ele1 16-3),, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ei. 3-29] i Kostowskie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wsayst-
kie na „szcdmieśc ach, prócz Šnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Roboty nad restauracją ko-

ścioła św. Jakóba posuwają się <aź-
nie naprzód. .W) świątyni wybudo”
wane zostały rusztowania, które
ogradzają teren robót, Restauracja
tego zabytkowego kościoła podjęta
została z inicjatywy komitetu para-
iialnego, protektorat nad którym ob-
jąt J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzy-
kowski. Roboty restauracyjne zmie-
tzają co odnowienia kościoła w jego
pierwoinym stylu. ;

URZĘDOWE,

, skowych. Wczoraj pociągiem ran-
nym wyjechał do Warszawy minister

Od czasów powieści swojej „For*
ftuna von Danzing”, Huisen znacznie
się pogłębił i wydoskonalil, 1 techni-
jka powieści lepsza i styl, Widać nie-
jednokrotnie szkołę Tomasza Manna,
Pozostała jednak ta sama sironni-

| czosė į niechęć względem Polski i
Polaków i ta sama chęć odwetu, Po-
wieść jest nawskroś polityczna, a

 iwięc w Niemczech modna.
| l zagadnienie jest pokrewne. W.
| tamtej powieści oś stanowiły spra-
Iwy gospodarcze Gdańska, tuiaj stan
posiadania niemieckiego na Pomo-
tzu polskiem, Tam obracamy się w
kołach kupieckich i przemysłowych,
tutaj w sferach ziemiańskich. W obu
utworach ujawnia się niedolęžne,

pieniędzy i wygody žądne bužuj-
<two, Powieść jest nawskroś arysto*
 kratyczna: baron i hrabia, czyli jun-
krzy niemieccy. to jedyni ludzie kul-
turalni, Trafia się takie typy wyjąt-
kowe i wśród Polaków, ale naogół

   

 
Pół miljona na;rzemiosło wileńskie.

związku ze staraniami, czynionemi|

Bank Gospodarstwa Krajowego cofa Wilnu
ostatnie kredyty budowiane.

Dowiądujemy się, że wobec bra” Komitet udzielił na wspomniany cel « kwili obecnej zapisano już przeszło
ku reilektantćw, Banik (Gocspodar- pożyczek na łączną sumę zaledwie
stwa Krajowego cotnął Waiinu kon- 100.000 złotych.

\
į

i

specjalna komisja z ramienia władz 
— Odjazd p. ministra spraw woj- wzmożenia się w sezonie jesiennym

|

Powieść niemiecka o Pomorzu.
(Hans von Hulsen. Goidenboden «der Erwirbes, um es zu besiszen. 5

Auil. Leipzig 1928. Veriag von Phi lipp Reclam jun. 8, str. 386, 1 nlb).

 

pyt na tego rodzaju zniżki we
wszystkich biurach sprzedaży bile:!
tów kolejowych ; kioskach Tow.'
Ńsiężarni Koiejowych „Kuch* bar-|
dzo duży. Jeanem słowem  l-sze|
Ogólnopolskie Targi Fu'rzarskie i or-
ganizowana przy nich Wystawa
Uwczarska, spotkały się z dużem

„ainteresowanieia i rokują jaknajlep-
sze powodzenie.

Uroczysty akt otwarcia Targów
nastąpi zatem nieodwołalnie w so-

botę, 18 b. m. © godzinie 1i-ej przed
południem. Na otwarcie spodziewa-
Ly jest przyjazd kilku przedstawi-
kieli rządu z Warszawy Na program
otwarcia złożą się przemówienia

Frezesa Komitetu largów i przed-
stawiciela rządu, poprzedzające prze-
cięcie wstęgi, poczem nasiąpi zwie-
czenie largów. Po ołicialnem zwie-
czeniu Targów Komitet wykonaw-
czy podejmie dostojnych swych go-
‹сё skromnem śniadaniem.  Ustala-
jąc powyższy program uroczystości,
Komitet largów daje wyraz zrozu-
mienia ciężkiej sytuacji kraju do-
„knigtego niedawao nu znacznych
połaciach klęską powodzi i dla tych
właśnie wzgiędów wyrzekł się wy-
stawniejszego przyjęcia i rautu.

tego kredytu. Przekazanią pieniędzy
rależy spodziewać się w początkach

września r. b, у
Ź pieniędzy tych Izba Rzemieślni-

cza będzie udzielała pożyczki w wy-
sokości maksymalnej 5—10.000 zło-
tych, zależnie od stanu warsztatu i
jego potrzeb inwestycyjnych.

мнннна ©

MWobec coimęcia ostatniego kon-
wysokości przeszło 200,00u ziotych, iyngentu, jak; pozostawał w rozpo”,

2 linansowanie vządzeniu Komitetu Rozbudowy, Ko-
akcji przebudowy dużych mieszkań mitet zakończył już finansowanie

akcji budowlanej na rok bieżący.
Jak już donosiliśmy, brak reflek- Obecnie pożyczki udzielane będą

tantów na pożyczki tłumaczy się tylko wówczas, gdy ktoś zrezygnuje
ciężkiemi warunkami kredytowemi. z przyznaneśo mu kredytu. į

1

 

spraw wojskowych marsz. Piłsudski
wraz z żoną i córeczkami, Minister
Piłsudski przybył na dworzec bez-
pośrednio z Pikieliszekk, gdzie, jak
wiadomo, spędzał urlop wypoczyn-
«owy.

Z MIASTA.

— Fundament pod pomaik Mic-
wiewicza, Projekt ijundameniu po-
mnika Mickiewicza, sporządzany
przez inż Wąsowicza, jest już na
ukończeniu, W związku z tem nale-

ży spodziewać się, że już w przy-
szłym tygodniu rozpisany zostanie
1rzetarg na wykonanie robót Fun-
cament zakładany będzie, jak wia-
domo, na środku jezdnj ul.Muckiewi- |
cza vis-a-vis ogródka Orzeszkowej.

SPRAWY MIEJSKIE

— Powrót tymczasowego prezy”
denta miasta. W) dniu wczorajszym
powrócił z urlopu wypoczynkowego
« objął urzędowanie prezydent mia-
sta dr. Maleszewski.

SPRAWY SANITARNE,
— Lustracja handlów owocami.

sanitarnych podjęła lustracię wszyst-
kich iniejsc sprzedaży owoców. Lu-
stracja ta pozostaje w związku z
obserwowanem zwykle zjawiskiem

wypadków zachorowań na czerwon-
kę i tyłus brzuszny.

„udzie surowi, bez kultury, bo nawet
ubierać się po szlachecku nie potra-
ią:

Powieść roztacza obraz poiskiej
ceformy rolnej w związku z posta-
nowieniami traktatu wersalskiego
wraz siosunku rządu polskiego do
niemieckieh właścicieli ziemskich na
Pomorzu. Przedstawione jest to tak,
że rząd polski, per fas et nefas,
wszelkiemi środkami prawnemi i bez
prawnemi, dąży do wywłaszczenia
Niemców na Pomorzu, Zdarzają się
przytem niesłychane gwałty i skan-
dale, zmuszające do interwencji rzą-
du niemieckiego, będącego niekiedy
przedmiotem obrad międzynarodo-
wych sądów rozjemczych. Taki właś
nie akt gwałtu jest osią powieści
„„Guldenboden'. Naga wszakże ро-
lityka, będąca motorem poczynań

„mal wszyscy określili Gdynię, jako

 wszystkich głównych osób, nie wyłą-
czając zbudzonego z beztroski arty”
stycznej bohatera, umiejętnie ubrana!

ziemianie polscy to nowobogaccy,' jest wszatę prawdziwie literacką. |

DZIENNIK

Nad modrym Bałtykiem. |
Wycieczka czytelników prasy wileńskiej

WILERSKI

nad morze.

Chociaż Gdynia i Hel są w Pol-
sce najbardzie, odwiedzanemi ośrod-
kami iurystycznemi i chociaż tam-
tejsi mieszkańcy niewątpliwie są
przyzwyczajenį do oglądania codzień
to nowych twarzy, jednak wyciecz-
ka wileńska wzbudziia w Gdyni
sensację. lłumaczyć to można i ory-
ginalnym charakterem samej wy-
cieczki i ilością członków (800 osóbj.
Ponadro sama nazwa miasta Wilna
działaia przyciągająco. Z tej więc,
„zy owej przyczyny wycieczka wi-
„eńska zwracała ogólną uwagę.
W poprzedniej korespondencji,

ze względw na brak miejsca, po-/
krótce tylko wspomniałem o zwie-.
dzaniu portu w Gdyni i wycieczce na
Не!. Obecnie chcę jeszcze poświęcić
tym wycieczkom kilka słów. bezpo|
średnio po przybyciu do Gdyni i ulo-|
icowamu 1zeczy w „Obozie Emigra-|
tyjnym“, większość  wycieczikowi-'
czów udała się do centrum na zwie-

dzanie miasta. Nie byla to wy-
cieczka zorganizowana, lecz wszyscy
vhodzili „luzem“, samopas i według
własnego widzimisię. Później, dzie-

ląc się spostrzeżeniami. poczynione-
mi w czasie tych przechadzek, nie-

i

miasto kontrastów. Najbardziej bo-
wiem rzuciio się nam w oczy, że oto
w samem śródmieściu, między dwo-

ma głównemi arterjami, których
jezdnie pokrywa asfalt, na chodni-
kach ciągną się zieleńce i kwietniki,
a przy których wznoszą się okazałe
4-го i 5-сю piętrowe kamienice,
przysiadła chatka wiejska, słomą
kryta i z bielonemi ścianami, będąc  

SPRAWY SZKOLNE.
— Zapisy do szkół. W szkołach

' powszechnych rozpoczęły się już je-
sienne zapisy dzieci do szkói, Zapi-,
sy potrwają do dnia 18 b, m. Do

1000 dzieci,

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś, w Piątek, o godz. 8

m. 30 wiecz. po raz trzeci ujrzymy na sce-

nie Teatru Letaiego wspaniałą komedję

wiedeńską w 3-ch aktach E, Ebermajera i
Fr. Cammerlohra „Gotówka”, która poru-

sza problemy kryzysu doby obecnej. Pu-

Fliczność świetnie się bawi — oklaskując

sztukę. W rolach glównych biorą udział:

E. Ścibcrowa, W. Neubelt, A.. Łodziński,

M. Bieiecki i W. Scibor. Reżyserja W.

Ścibora.

Jutro o godz. 8.30 wiecz „Gotówka”
— Popołudniówka w Teatrze Leinim,

W niedzielę o godz, 4 popoi. przedstawie-

nie popoiudniowe doskonałej komedji „Ży-

cie jest skomplik-wane', po cenach pro-

pagandowych.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś о-

„łatnia nowość repertuaru teatru „Lutnia*

„Ptasznik z Tyrolu* z pp. J. Kulczycką,

L. Halmirską, K. Dembowskim, M. Domo-

sławskim, K. Wyrwicz-Wichrowskim i W.

Szczawińskim na czele. Tańce w wykona-

niu M. Martówny i J. Ciesielskiego, Po-
czątek przedstawienia o godz. 8 m. 30,

Wycieczki korzy tają ze zniżek.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“,

W niedzielę o godz. 4 pp. raz jeszcze gra-

1а będzie rekordowa operetka „Orłow” z

występem J. Kulczyckiej. Ceny miejsc pro-

pagandowe. ъ

Polskie Radjo Wiino
tek, dnia 17 sierpnia 1934 r.

Ary Pieśń. 6.35: Muzyka. 6.38.
Gimnastyka. 6,53: Muzyka. 7.05: Dzien.
por. 7.10: Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu.
1.30: Humor na codzień. 11.57: Sygnał cza-
su. 12,00: Hejnał. 12.03: Kom, met. 12.05:
Przegląd prasy. 12.10; Koncert zespołu HL
Adamskiej-Grossanowej. 13.00: Dzien. poł.
13,05:Koncert symfoniczny (płyty). 13.55:

 

! 20.12; Koncert symfoniczny. 20.50: Dzien.

 Wiad. gosp. 14.05: Audycja dla dzieci.
16.00: Fragmenty rewjowe w ukł, A. Wła-
sta. 16.40: Wesołe piosenki (płyty). 17.00:

Treść iest taka:
Młody artysta - skrzypek, Magnus Ba-

chmeister, jeździ po świecie z koacertami,

'całkiem oddany sztuce, Pewnego dnia о-

trzymuj” zawiadorsienie o śmierci swego o-

piekuna, nazywanego wujem, baronaAdler-

flychta, właściciela Złotej Roli, dawniej

Guldenboden (obie nazwy jak niemal wszyst

kie, zmienione, istniejące na mapie), ma-

jątku nad Wisłą pod Grudziądzem. Przy-

bywszy na miejsce, dowiaduje się, że został

adoptowany przez barona i cały majątek

po nim dziedziczy. Mimowoli więc porzuca

cyganerję muzyczną i zostaje panem baro-

rem na wielkim majątku. Polityką nie zaj-

„muje się, czem naraża się na griew i groźby

Niemców okolicznych. Po niejakim czasie

budzi się w nim głęboka i, zdawałoby się

mieposkromiona miłość do pięl.nej staroś-

cianki grudziądzkiej, Zofji Kwileskiej,

Aż oto pewnego dnia spada na niego
grom. Żofja ostrzega go, że gołuje się na

jgo majątek zamach rządu, i radzi, żeby

„majątek sprzedał. Może go zaś korzystnie

sprzedać, bo zamierza go kupić sam staro-

sta. Propozycję Niemcy uważają za podstęp

Kwileckiego i jego córki, której za długo

czekać na oświadczenie się Magnusa.
Tymczasem Magnus dowiaduje się, że

„synem Adlerflychta, Budzi się w nim krew

- przodków.

' wszystko porzucić, chcąc ujść trującym je-

 jest nietylko adoptowanym, ale prawdziwym

niemal dookola otoczona ianem zbo-
ża. Nie jest to przykład odosobnio-
ny, można bowiem przytoczyć wiele
podobnych, |

Najciekawszą częšcią Gdynį jest

niewątpiiwie port. Chociaż godzinny'

objazd uiotorowką po porcie nie dai
obrazu cafości, jednakże zorjenmiowa-|
iiśmy się w jego rozmiarach. Port|
sprawia imponujące wrażenie, O-
gromne żelazne dźwigi, różnej wiel-
ności, domy i składy żelbetowe oraz
setki okrętów, holowników, łodzi,i

skunerów, spacerówek i žaglow-|
ców — to piękny, a dła nas wielce!
snteresujący waaok, A dalej: port
wojenny; stalowe kadłuby wielkich
okrętów, stojących nieruchomo na
<otwicy — wywołują zachwyt. Do
portu należy też szereg bocznic ko-
„ejowych, na kiórych znajdują się
setki wagonów, przygotowanych do
wyładunku lub załadunku towarów,
W drugim dniu zrana zwiedza-

liśmy kiel. Malownicza okolica, lasy
"morze wydały się nam tu bardziej
urocze, niż gdzieindziej Nad całym
półwyspem dominuje latarnia moi-
ska, talk, zda się, dobrze znana z róż-
nych widoków. Na Helu przebyliś-,
my do 2—3 popoł. Wielu wyciecz-|
kowiczów kąpaio się w morzu, ko-!
rzystając z pięknej pogody.

Po obiedzie na Helu, który, na-
wiasem mówiąc, był o wiele gorszy
od wileńskich, nastąpił powrót do
Gdyni. Część udała się do miasta.
dążąc do różnych lokali rozrywko
wych, część udała się na deptak,
a wielu pozostało w „Obozie Emi-
gracyjnym“, m. I, S.

Audycja dla chorych. 17,30: Pieśni. 18,00:
„Żabie, stolica Huculszczyzny”, 18.15: Re-
cital tort. 18,45: Pogadanka o  „Lurnieju
lotniczym”. 19.15: Koncert (płytyj. 19,50:
Wiad. sport. 19,53: Wil. kom. sport. 20.00:
Myśli wybrane. 20.02: Skrzynka techniczna.

„wiecz. 21.00: [ransm. z Gdyni. 21.02: Prze-
śląd prasy rolniczej. 21.12: D. c. koncertu
symi. 22.00: „Spadające gwiazdy”  felj,
22.15: Muzyka taneczna. 23.00: Kom. met.

Sobota, dnia 16 sierpnia.
6.30: Hieśń. 0.50: Muzyka. 6,50: Gimna-

styka. 4.05: Dziennik poranny, /.2U: Chwil-
ka pań domu. /.3U: Когтацовсь — 11.00;
iransmisja otwarcia 1 Ogólnopolskich iar-
gów tutrzarskich w Wilnie. 11.5/: Sygnai
czasu. — 12.00; kiejnał, 12.03: Kom. met,
12,05: Przegląd prasy. 12.iU: Muzyka sym-
foniczna (pfytyj. 13,00: Dzien. pod. 13.05:
Koncert. 14U: „Po polskich szosach —
feljeton.- 1600: Sullivan — łragmenty z op.

kom. „Mikado* (płyty). 17,00: Siuchowisko
dla dzieci. 17,25; Kecital śpiewaczy, 17,45:
Pieśni (płyty). 18.00: „Co czytać?” — iejj,
lit« 18.15: КесНа: fort. M, Wiłkomierskiej.
18.45: Druja — port ziem północno-wscho-

i

 dnich Rzeczypospolitej — pogadanka. 18.55:
Progr. na niedzielę i rozmait. 19.15: Kon-
cert popularny. 19,50: Wiadomości sporto-
we. 19.55; Wileński komunikat sportowy.
20.00: [ransm, z Warszawy, 20,30; „Ja i try-
zjer' — telj. wescły. 20,40: Koncert chóru
Dana. 21.00: 'Transm. z Gdyni, 2102:
Dziennik wieczorny. 21.12: Muzyka lekka.!
22.00: Pogadanka aktualna, 22.10: Wesoła*
audycja. 2240: Koncert życzen (płyty).!
23.00: Kom. met. 23,05—24,00: Muzyka ta-
neczna.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież w Kolonji Magistrackiej.

Churcinowi Izraelowi, zam. na letnisku w

Kolonji Magistrackiej, skradziono palto

damskie i bieliznę, ogólnej wartości 300 zł.

— „Ciężka* kradzież. 52 kg. ołowiu,

wartości 40 zł. skradziono Chajkinowi Jo-

selowi, właścicielowi fabryki kaili przy ul.

Chocimskiej 3. Ustalono, że kradzieży do-

konali Milonkiewicz Antoni (Chocimska 3)

: Bolesław Bokszczanin, bez stałego miej-

sca zamieszkania.

„ — Nie zostawiajcie bez opieki rowe-

rów. Wiczoraj w godzina h rannych znane-

mu na gruncie wileńskim sportowcowi p.

Zygmuntowi Andrukowiczowi skradziono

rower irancuskiej marki wartości 350 zło-

tych. Rower skradziono w chwili, gdy p.

Andrukowicz udał się na chwilę do ateljer

iotograłicznego przy ul. Zamkowej 30, po-

zostawiając rower bez opieki. Policja

wszczęła poszukiwania za złodziejami.

Jak przedtem skłonny był  
go duszę artystyczną zatargom, tak teraz

postanawia bronić się ostateczności. Ale

rząd szybko działa' sprzedaje majątek, a no-

wy nabywca zarząrza bez ceremonji eksmi-

<ję barona.

Magnus, oddawszy sprawę adwokatowi

i wygrawszy ją w pierszej instancji w Toru-

nui, wyjeżdża zagranicę, ażeby, uzyskawszy

słąwę światową tem skuteczniej móc wska-

zać na wielkil skandal i polskie bezprawie.

Nietylko bowiem bezprawnie wyrzuco-

no $0 na bruk, ale zakwestjoncewano oby-

watelstwo polskie, wskutek czego sprawa

przekazana została międzynarodowym są-  dom rozjemczym w Paryżu. Magnus koncer-

tuje w Berlinie z największym sukcesem,|

następnie w Paryżu z jeszcze większem po-

wodzeniem, mimo, że go chciano początko-,

wo jako Niemca wygwizdać. Sprawa odzy-
skania Złotej Roli rokuje jaknajlepsze na-

dzieje. Wytężywszy więc mózg i wszystkie

siły duszy, bliski jest celu: utrzymanie tego,

co posiadał z rąk ojców (Erwirb es, um es

zu besitzen). Kończy się zato miłość do Zo-

fj, a zastępują ją przywiązanie do Ewy

Krell, dawnej towarzyszki koncertowej,

śpiewaczki o matczynem i jasnem sercu.

Walka z pornografją.
Przed kilku dniamj policja otrzy”,

, mała poufne meldunki, że w mieście
szeroko kolportowane są pornogra-

| liczne wydawnictwa. Wydawnictwa
ie w postaci broszur i książek bo-
gato ilustrowanych zawierały porno-
grafję w najgorszym gatunku.

Wszczęte dochodzenie doprowa-
dziło do ustalenia, że wydawcąi
kierownikiem kolportarzu był pe-
wien kupiec J. W. Osobnik ów,
dowiedziawszy się, że policja wpa-
cda na jego trop, ukrył się i dotych-
*zas nie został odnaleziony.

Śledztwo ustaliło, iż pomysłowy
kupiec zbankrutował, skutkiem cze”
śo musiał zlikwidować swój sklepi
wziąć się do bardziej popłatnego
interesu“. Interes istotnie prospe-

,ował doskonale, gdyż J. W. w krót-
kim czasie otworzył własne konto

na P. K. O. Wydawnictwa swe pusz-
czał w obieg w ten sposób, že roz-
<yłał prospekty do różnych osób.
Jak stwierdzono, otrzymał on cały
czereś zaliczek na przysłanie ksią-
żek, które nosiły nic nie mówiący
tytuł „Przyroda a teat"".

 

Jak się podróżuje po Chinach.
Chiny posiadają już koieje, na których

„kursują nawet pociągi luksusowe. A jednak

uiemiio tam podróżować. Nawet „iuksuso-

wym , bezpośrednim  pociągiein, nawet

w tej osolicy kraju, kióra stosunkowo naj-

więcej ma urządzeń odpowiednich dia nas,

biaiych ludzi.

Pekin — Mulden! przez nieskończone

przestrzenie pól, przez wsie, leżące tuż jed-

ma przy drugiej, a załudnione tak okropnie,

przeražiiwie, nieprawdopodobnie gęsto —

mknie pociąg, nieskończenie diugi pociąg,

matioczony, jakgdyby wiózł gromadę ucie-

linerów, w panicznym strachu opuszczają-

cych te strony.„ Ludzie na dachach, na stop

niach i na buiorach; przez wagony niespo-

sób się przecisnąć. i ten haias, szwargot,

jazgot, niezrozumiały, gardiowy, chrapliwy

język iego obcego wygiądem, zapachem —

| kazdeui spojrzeniem i każdym ruchem Ни-

mu.

Chiny! Chiny! Zagubionego w tym Eu-

iopejczyka przebiega nagle dreszcz niepo-

jętej, nierozsądnej tvwogi.. Choćby się już

tam było nie po raz pierwszy, choćby się

wśród tych miast, tych pół i tych skośno-

okich ludzi spędziio wiele tygodni i miesię-

cy życiał

Oto jedyny wóz sypialny w calym po-

viągu, a w tym wagonie jeden człowiek bia-

ły.. Jego dokumenty osobiste ważąprawie

pół kilo; w tym kraju jest przecież tyle

rządów! Każdy musi przyiożyć swą pie-

<zątkę! Trudno żeby się jeden liczył z pod-
piseia drugiego.

Do wagonu właściwie nikt nie ma pra-

wa wstępu oprócz ciebie i prócz — nieste-

ty! niesietyi — kondukiora,

Więc co godzinę, co półtorej, zgrzyt

klucza u drzwi przedziału — i już ich jest

wewnątrz trzech: konduktor i dwa draby,

uzbrojone od pięt aż po głowę. Chrapliwy

beikoi; brudne łapy wyciągają się do cie-

bie. Grzebią i grzebią w papierach, nieuinie

Tkia Gidaii DES22 TTBZWW OW

Niezwykie morderstwo
w Brześciu n. Bugiem.
Gazety stołeczne donoszą, że

Brześć n. Bugiem jest pod wraże-
niem niezwykłego zajścia, które
miało krwawy epilog.

W, godzinach popołudniowych do
mieszkania prezesa izby skarbowej
enicewicza niespodziewanie przy”
szedi zredukowany naczelnik wy”
działu oplai stempiowych (UGawroń-
ski. U Denicewicza przypadkowo

bawił naczelnik wydziaiu peusonal-
uego Grzybowski,

Gawroński wszediszy nerwowym
krokiem do gabinetu, dobył rewol-

weru i strzelić kilkakroinie do Urzy-
bowskiego, który zalewając się
krwią, padł na ziemię. kolei na-
pastnik skierował broń w stronę
prezesa Denicewicza, jednak rewol-
wer zaciął się, Wówczas Gawroń-
ski rzucił się na Denicewiczą i po”
czął go okładać kolbą od rewolweru.

Na alarm domowników przybie-
gła policja, która obezwładniła
Gawrońskiego, a następnie odpro-
wadziia go do aresztu, przekazując

go do dyspozycji władz sądowo”
śledczych. Grzybowskiego w stanie
beznadziejnym _ przewieziono do
szpitala, zaś Denicewicza po opa*
i. umku lekarskim pozostawiono na
1niejscu.

Przyczyną krwawego najścia by-
ia prawdopodobnie zemsta z powo*
du redukcji 3% % sw
 

Tendencja powieści jest jasna:
nie ustępować wobec Polaków, trzy”
mać, co ojcowie zdobyli wbrew
wszelkim szykanom i gwałtom. To
czyn, czyn niemniejszy, niż na polu
chwały. A dalej następują rady: le-
piej się zorganizować, zreformować
„Deutschtumsbund* w Polsce i wal-
czyć z bezprawiem.

Z taką tendencją łączy się oczy”
wiście ściśle wrogi stosunek autora
do Polski ; Polaków. Przez usta osób
powieści wypowiadających cierpkie
i ironiczne i wprost wyzywające sło”
wa i uwagi, co w kilku rozdziałach
tak wygląda :

Nieznośne są stosunki na Pomorzu, szy-

„kany wszelkiego rodzaju, polszczenie wszyst

kiego w „tem przeklętem państwie rozbój-

nickiem' (in diesem vermaledeiten Raub-

staaat" str. 239). Pomorze to „ziemia gwał-

tem zabrana” (str 238), Polacy to „obcy
1ajeźdzcy” („landfremde Eindringlnge' str.

297), to „łupieżcy” („Raubzeug“ str. 532).

Zaś za największy błąd przedwojer.nej poli-

tyki niemieckiej względem Polaków poczy-

tuje się tę okoliczność, że pozostawiono na

Pomorzu 100 proc. zawielu Polaków (Die

deutsche Politik von dem Kriego hat den

schweren Fehler begangen, dass in Hundert

sprawdzając pieczęcie... Westchnienie: nic

mię da się zrobić... Wychodzą.

Chcesz pewno spać? Jesteś zmęczony?

Jedziesz już przecież i jedziesz nieskończe-

rie długo tym  przekiętym _— pociągiem.

Owszem, sprobój. Jako tako okryłeś ple-

dem ławkę — starasz się nie patrzeć na

ściany, a przedewszystkiem, przedewszyst-

kiem starasz się zamknąć nos i uszy.

Bo z wentylatora tuż nad głową, co

chwila bucha na ciebie gęsty, gryzący dym

sokomotywy. Bo z korytarza, w którym

wiaściwie nie powinno być nikogo, dociera

ao cię ta nieznośna, drażniąca, okropna woń

chińskiego potu i mdlący zapach tych pa-

skudnych, obcych potraw. I ciągły, nieustan

ry charkot tej gardiowej mowy, jakieś kłót-

nie, jakis piacz niemowięcy..

Skąd? jakim cudem? Wychodzisz: ko-

rytarz peien ludzi. Siedzą na ziemi, cos $0-

iują na tych swoich maszynkach — grają

w kości — jakaś matka myje swego caikiem

nagiego dzieciaka, a tam się ktoś wycią-

śnął, jak długi i chrapie. Żołnierze, kulisi,

obszarpańcy — cisną się, chodzą jeden

przez drugiego, wyciarają nos w palce, a

palce o ściany wagonu... Przecież wóz był

zamknięty? E, nawet nie wario się zasta-

aawiać. Jaknaprędzej wracaj do przedziału,

korzystaj z tego, ze twoje drzwi otwierają
się tylko od wewnątrz! Zatrzaśnij je — i to

jaknajmocniej! Niema na całej kuli ziem-

skiej siły, któraby cię potrafiła wydobyć z

rąk tych ludzi, jeżeli im się coś nagle w

tobie nie podoba.

Kiedy wreszcie skończy się ta noc

koszmarna? Jak dobrze byio wczoraj i

przedwczoraj w hotelu europejskiej dzielni-

cy w Pekinie!
Już jasno. Trzeba iść chyba jednak na

śniadanie?

Jest przecież restauracyjny wagon w

jym pociągu!

Jest, naturalnie! Czyż nie jedziemy po-
ciągiem „luksusowym*? Lepiej rie mówić

nawet, ile ten bilet kosztował... Ale skądże

„go w takim razie mogą kupić ci, co się roz-

łożyli tam w korytarzu? Dziecinne pytanie!

alboż oni są biali? Czy jadą, tak jak ty, wo-

zem sypialnym? Połowa zresztą wogóle nie
ma biletów! *

Trudno. Trzeba się przez nich prze-

cisnąć. Patrzą zpodełba, ale to już dzień,

więc mniej straszuo. Chodźmy, Odważniel

Brrl
Nie.. tu podobno miała być europejska

kuchnia... ida)

Ale — hurra! — sucharki, nasze, euro-

pejskie sucharki. Witajcie mi, jak pozdro-

wienie z mojego świata! Nie chrupią, są za-

wilgle i stare, ale to nic: I herbata, her-

bata, ta naprawdę i jedynie dobra rzecz

w tym okropnymkraju. (O smoku! Na obraz

ku dużo mniej strasznie wyglądasz, niż w

rzeczywistości!) Tylko — zaraz! zarazl co

robiszi obejrzyj przecież chociaż brzeg fi-

ližanki, zanim jej dotkniesz ustamilii

I czego się skarżysz, wrażliwy europej-

ski idjoto? Zdobywco z XX wieku, którybyś

chciał mieć wszędzie „train bleu* i myślisz,

że na to wystarczy poprostu położyć pie-

niądze? A przedewszystkiem, poco się

pchasz tutaj, zamiast siedzieć w domu? I

| tak powinieneś być rad, że dotąd Olę nie

| napadli Chunchuzi.
Ostrożnie! jeszcze nie Mukden. Jeszcze

nie wiadomo.

A za Mukdenem — myślisz, że będzie

bezpieczniej?

Nie wiem, Już nic nie wiem. Wszystko
mi jedno, Wrócę samolotem, Jutro! Zaraz!

Ale bezpośredniej bliskości tych ludzi nie

wytrzymam. Już nie wytrzymam ani jednej

chwili diużej...

Prozent zu viel Polen auf diesem alten

„deutschen Boden hat sitzen lassen“). Z Po- akami nie można żyć w zgodzie, nie można

im podać ręki trzeba im zęby pokazać (str.

239). Polacy mają swobodniejsze poglądy

na życie psujące tu na Pomorzu obyczaje,

rozbijające 1odziny i podkopujące wszelką

įmoralnošė (str. 287). Jedyną i:h dodatnią

sechę zauważyć można w kuchni, bo nawet

muzyka np. Szymanowskiego, o l:tćrego pol-

skości bohater powieściowy, sam artysta,

| nic nie wie, jest „pstra i bezduszna” („ungei

stige buntmalende').

Zadaniem Niemców na polskiem
Pomoizu jest bojkotować Polaków
towarzysko, z władzami waiczyć za
„pomocą prawa i tak do chwili, aż się
ziemię tę znowu odzyska, ale „bę”
dzie musiało jeszcze wiele niemiec-
jkiej krwi popłynąć, zanim ta ziemia
znowu będzie wolna” (str. 505), „bo
ostatecznie, najwyższe ocalenie w
mieczu”) „das hochste Heil, das
letzte liegt im Schwer'e“).

Są to wybrane zdania, wyrwane
ze związku i całości, ale cała ten-
dencja powieśc! idzie w tym  kie-
runku.
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"ZKRAJU.
Budowa kościoła w Ostryniu.

W] miasteczku Ostrynie k/Lidy
w 1863 r. został zamieniony kosciół
unicki na cerkiew, zczasem kosciół

zupełnie moskale zniszczyli ; pobu-
dowali nową cerkiew. Mimo syste-
matycznej rusyfikacji starsi do dzi-
siaj modlą się po polsku, ale młod-
sze pokolenie już jest zrusytikowa-
ne. Mamy nadzieję, że dzięki kultu-
rze, patryotyzmowi i tradyciom ka-
iolickim część naszego społeczeń-
stwa stosunki te wikrótce się zmie-
nią, bo najmłodsze pokolenie, wy
chowane w polskich szkołach zaczy-
na więcej się interesować kościołem
niż cerkwią, a zarazem zaczyna u-

ważać Państwo Polskie za swoją
Ojczyznę.

Doceniając powyższe zapatrywa*
nie większości miejscowej ludności
:nteligencja naszej griiny i parafji
cd chwili odzyskania niepodległo-
ści Państwa siarała się o wybudo-
wanie w Ostrynie kościoła, W roku
1928 został wybudowany kościół,
lecz jeszcze przed wybudowaniem
spłonął; po otrzymaniu części ase-
kuracji parafianie przy pomocy ener
gicznego ks. proboszcza Adolfa Gro-
dzisa zaczęli budować nowy drew-
niany ikościół, który już jest na wy-
«ończeniu, lecz budowa została

W dniach od 5 do 11 sierpnia
1934 roku na terenie Wileńszczyzny
zanotowano następujące wypadki za-
chorowań: 18 wypadków duru brzu-
sznego (1 śmiertelny), 7 — duru pla-
mistego, 19 — plonicy, 13 — błonie

 

Piorun zabił gospodarza
I spalił domostwe.

ŚWIĘCIANY. Wskutek uderze-
ria pioruna został zabity Ławryniuk
Kazimierz ze ws; Wasiliszki, gm.

daugieliskiej. Od tegoż pioruna spa-
it się dom Ławryniuka wczownia i
zhlew, ogólnej wartości 2.000 zł.

 

Popierajcie' Polską Macierz
Szkolną.

 

wstrzymana chwilowo z braku go-
v6wki,

Chcąc tej biedzie zapobiec miej-
scowa inteligencja, ziemiaństwo i
nauczycielstwo w. porozumieniu z
p. pułkownikiem 76 p. p. z Grodna
urządziła w dniu 2.VIII rb. zabawę
taneczną w Publicznej Szkole Po"
wszechnej w miast. Ostrynie, zazna”
czając w  zaproszeniach, że cały
zysk będzie przeznaczony na Wy“
kończenie kościoła, Frekwencja by-
ła nadspodziewana; przybyło  zie-
miaństwo z kiiku gmin w odległości
koło 30 km. Przybył również staro”
sta powiatu szczuczyńskiego p. J.
Czuszkiewicz.

Dzięki poświęceniu się w pracy i

wybitnym zdolnościom  organizacyj
nym pań: Marii Skawińskiej, Eu-
genji Rzewuskiej, Izydorowej Mioro-
czewskiej i Eugenji Chrulowej ; in-
nych pań, oraz p. pułkownika 76 p.p.
Qziewicza, który przybył na zabawę
z 40 oficerami i udzielił bezintere-

|sownie orkiestrę, zabawa się udała,

Czysty zysk w kwocie koło 300 
18 wypadków duru brzusznego.

zł. został ulokowany na P. K, O. do
j dyspozycji Komitetu Budowy —Ко-
{ścioła.

| St. Wróblewicz.
das— са› iPA 

cy, 1 — zapalenia opon mózgowych
13 — odry, 4 — róży, 17 — kratuš-
ca, 9 — gruźlicy (2 śmiertelne), 56 —

jaglicy, 1 — ospy wietrznej, 1 —

grypy-

!

Smierć w jeziorze urzędnika z Wilna.
GŁĘBOKIE (Pat). W dniu 11

sierpnia b. r. pomiędzy śodz. 13 a
14, kąpiąc się w jeziorze Psuja, gmi-

ny prozorockiej, pow. dziśnieńskie-
go, utonął urzędnik cywilny Włady”

| sław Ziemajtys, stale mieszkający w
| Wilnie przy ul. Mickiewicza 5 m. 14,
który dzień przedtem przybył do
wsii Psuja na wakacje. — Zwłoki do-
tychczas nie: zostały odnalezione, 
 

DZIENNIK BILENSKi —

SPOR
Trzech wilnian zgłasza się do mara*

tonu o mistrzostwo Polski,
Dowiadujemy się, iż trzech lek-

koatletów wileńskich zamierza zgło”
sić się do maratonu o mistrzostwo

Polski. Maraton jak wiemy odbę-
dzie się w Wilnie 2 września ze
startem i metą ną Pióromoncie.

Do maratonu z Wilna mają się
zgłosić: Lutkiewicz z Pocztowego P.
W., Kmita z Sokołą i Dudaniec z
Ogniska. Zgłoszenia oficjalne jesz-
cze nie nadesziy, bo termin mija do-
piero 30 sierpnia. Trzeba p:zypusz-
czać, że w tym roku na starcie sta-

nie nieco więcej zawodników niż w
roku ubiegłym. Przypominamy, że
w roku ubiegłym startowało 23 bie-
gaczy, a mistrzem maratonu został
Gancarz z Pogon; Lwowskiej.

Pierwszy mecz o wejście do Ligi.
Pierwszy mecz o wejście do Li-

„gi odbędzie się w Wilnie w najbliż-

zsą miedzielę 19 sierpnia. Mecz od-

będzie się na boisku przy ul. Wer-

(kowskiej o godzinie 17. Sędziuje p.

Frank,
Przeciwnikiem WIKS będzie dru-

гупа WIKS Brześć, która zdobyła o”

„łatnio mistrzostwo Polesia. Trzeba

przypuszczać, że WKS wygra z ła-

iwością ten pierwszy mecz, który

będzie zapowiedzią dalszych coraz

ciekawszych rozgrywek.

Co będzie z bokserami?

Boks wileński jest obecnie w

przededniu spotkania międzymiasto-

wegoWilno—Warszawa. Mecz ten

ma się odbyć 2 września, a rozpo”

rząć sezon tegorocznych walk bok-

serskich.
Z ustaleniem składu na 2 wrze”

„śnia wyłania się cały szereg trudno”|

| ści technicznycu, gdyż bokserzy nasi

mie rozpoczęli jeszcze treningów.

Do sali 2 zaprawę chodzą tylko

gięściarze Ogniska. Zprzykrością

trzeba zaznaczyć, że nie trenują

zupełnie zawodnicy ŻAKS, Nie tre-

tują również pięściarze WKS, Iktė-

„zy są obecnie n ačwiczeniach woj-

skowych. Słowem sytuacja jest nie

T
do pozazdroszczenia, a przecież
termin 2 września zbliża się coraz

bardziej,
Jakoby kilka czołowych naszych

bokserów zamierza opuścić Wilno, a
w tej liczbie Widing, Norwicz i
Śandler, który marzy o karjerze
Wokserskiej w Warszawie.

Nie trzeba również zapominać; że
bokserzy wileńscy posiadają prze-
cież zaproszenie na wyjazd do Lo-
twy i Estonji.

Zwycięstwo polskich lekkoatletek
w Brukseli.

Wiystęp polskich  lekkoatletek
w Brukseli zakończył się pełnym
sukcesem naszych pań. Na pierw*
szy plen wybija się nowy rekord
światowy  Wajsówny w dysku
(44:19,5) Następnie Walasiewiczów-
na odniosła łatwe zwycięstwa na
100 i 200 metrów. Warto przytem
podkreślić, że czas naszej rekor-
dzistki na 200 metrów (24,6) jest
iepszy od wyniku Niemki Krauss w
Londynie. Freswaldówna na 80 m.
przez płotki została pokonana o
centymetry jedynie przez angielkę
Green, zrewanżowała się natomiast

innym finalistkom londyńskim. W
1zucie oszczepem Kwaśniewska zbli-
żyła się do rekordu Polski osiągając
odskonały wynik 39,51  Cejzikowa
startowała w trzech konkurencjach,
zajmując drugie, trzecie i czwarte
„miejsce, Jedynie Świderska na 800
metrów nie odegrała większej roli.

Zawody zgromadziły przedstawi
cielki 7 państw. Ilość widzów (6 ty-
sięcy) stanowi rekord  publiczneści
na zawodach kobiecych w Belgji. 

 

Dziś! Tange, Czardasz, wale, lezglnka, fox, bluss, wojna, miłość, śpiew,
hu ror, tańce. 66

a„ Wiktoria i jej Fuzar
w rol. gł. IWAN PETROW'CZ, muz. Pawła Abrahama.

Na scenie: „CIASNE BUTY'* zab. komedja w 1 akcie, z udz. Grzybowskiej, Bojarskiego

i Łukaszewicza. 2) ANTEK I FLOREK wesoły wodewi! w 1 akcie. Winter, Jasowsk!, Wąsowiez.

Podgórska. 3) Grzybawska konkurs plękneści. 4) Orsza Bojarski wrażenia z podróży na0-

keło śviata. Na żądanie publicznoś'i Frontem de morza operetka w 1 akcie ze śpiewafni

i tańcami z udziałem całego zespołu. Zespół muz. I. Borkuma.Mż2

Ceny od 25 gr.

Nad program: Dodatki dźwiękowe Ceny od 25 gr.

Już w następnym progra-
[4 4 у

mie gigentyszny ercyfiim,
którego -się PR: 33 ADA

 

Techniczne wynikj zawodów by-
| ły następujące:

100 metrów: 1) Walasiewiczówna
12,4 przed Holstead (Anglja) о 2
kaos i Kraussovą (Czechosłowacja),

w  przedbieżach czas  Walasiewi-
czówny wynosił 12,2.

W. 1zucie dyskiem wygrała Waj-
sówna, bijąc nowy relkord światowy
fantastycznym wynikiem  44,19,5

jmież Polka Cejzikowa _ osiągając
36,04 m. trzecią była angielka
Phillips 32,91.

WI rzucie kulą wygrała Pekaro-
va (Czechosłowacja) 12,28. Trzy na-
stępne miejsca zajęły Polki: 2) Waj-
sówna 11,69, 3) Kwaśniewska 10,73,
4) Cejzikowa 10,54,

80 metrów przez płotki: 1)
(Anglja) 12,3, 2) Freiwaldówna —
12,4, 3) Clark (Południową Afryka)
0 2 metry,4) Todd (Ameryka). Frei-
waldówna prowadziła przez 3/4 bie-
(gu a uległa na finiszu o pierś,

800 metrów wygrała Koubkova
(Czechosłowacja) w czasie 2:14,9, 2)
„Lunn (Anglja) o 20 metrów, 3) Mor-
gan (Afryka Południowa), 4) Świder”
ska. Polka nie odegrała żadnej
10li,

Na 200 metrów zwycięstwo od-
niosła Walasiewiczówna, która pro-
wadziła od startu do mety, Czas
jej 24,6 jest lepszy od wyniku fina-
iistki londyńskiej Krauss, 2) Hol-
estad (Anglja) o 10 metrów, 3) Kraus
sova (Czechosłowacja).
W rzucie oszczepem pierwsza by-

ia Pekarova (Czechosłowacja) 40,30,
2) Kwaśniewska 39,51, 3) Cejzikowa
36,07.

W. skoku wzwyż zwycięstwo od-
niosła angielka Milne 157,5 przed
Południowo Afrykanką Clark 155.
W sztafecie 4X100 metrów wy-

śrała Czechosłowacja 50 sek. przed
Anglją, Polską i Belgją. Sztafeta
rolska przegrała przedewszystkiem
ż powodu słabego czasu Świderskiej.
„Walasiewiczówna otrzymała — ра-
ieczkę o 20 metrów za czeszkąi
naturalnie nie mogła już odrobić
straconego terenu.

Rewanż w Berlinie,
Do Brukseli Niemcy nadesłały

zaproszenie dla Wajsówny i Wala-
siewiczówny na zawody rewanżowe

w Berimie. Niemcy proponują termin
28 bm. ale zgodzą się również i na
inny termin, 'proponowany przez

Polski Związek Lekkoatletyczny.
PP

 

pa ERY wię:

Popierajcie Polską Macierz metrów, drugie miejsce zajęła rów”

Przetarg.

Wyścig wpław przez Wisłę.
WARSZAWA. (Pat). W, środę

odbył się w Warszawie doroczny
wyścig pływacki t. zw. wpław przez
Wisłę. Dystans biegu wynosił 500
m. Zgłosiło się 45, ukończyło bieg
44,w tem 4 kobiety. Zwyciężył
Karpiński z AZS w czasie 3.59 przed
Beżkiem z klubu Żagiew. Z pań by-
ia pierwsza Tuperska w czasie 7:4,
a 9-letni Ryszard Tuperski zajął 38
miejsce. Drużynowo puhar Wedla
zdobył AZS 196 pkt., przed Żagwią
177 i MCA 151,

Hi bi DDA
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Sroszury, tabele, zaproszenia afiszokólniki "plakaty, bilety wizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44,

LWOWA
Giełaa.

WARSZAWA (Pat). Giełda. W pi
Belgja 124,25—124,56—123,94, Berlin ma
208—206. Gdańsk 172,62 — 173,05 — 172,19,
Holandja 358,80 — 359,70 — 357,90. Londyn
26,61—26,74—26,48. Kabel5,237/—5,26/s—
5,207/s Paryż 34,89/2—34,98—34,81. Praga
21,97 — 22,02—21,92.  Stokholm 137,35 —
138,05—136,65. Szwajcarja 172,77—173,20—
172,34. Włochy 45,52 — 45,54—45,30, —
Tendencja niejednolita.
oi. Bank Polski 86,25—86. Cukier

Papiery procentowe: Budowlana 43,50,
Inwestycyjna 117,25. Konwersyjna 63,75—
63,50. Dolarowa 67,75—67,50—68. Dolarów-
ka 53,50. Stabilizacyjna 67,63—67,50, Listy
ziemskie 50,50, — Tendencja dla pożyczek
niejednolita, dla Istów mocniejsza.

GIEŁDA ZBOŽOWO-TOWARO'
I LNIARSKA WWILNIEA

z dnia 16. VIIL 34,
= cda mWilno.
eny tranzakcyjne: Żyto II standari

14,60—15,25. Mąka pszenna gat. Г С ck
32,50—36,50. Mąka pszenna gat. II E —
28,75—31,50. Mąka pszenna gat. IL G — 25.
Mąka pszenna gat. III A — 22,50. Mąka
żytnia 55 proc. — 24,50—26. Mąka żytnia
65 proc. — 20,50—21,50. Mąka żytnia ra-
zowa 17. Otręby żytnie 10,35.

eny  orjentacyjne: Żyto I stan
15,50—16. Mąka pszenna gat. I E — as
Mąka pszenna gat. III B — 16—16,50. Mą-
ka żytnia sitkowa 18—18,50, Otręby pszen- ne miałkie 12,25—13, Siano 5,50—6,50.
W ZK bez zmian. Ogólny obrót

Rektor Ulniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie ogłasza publiczny, pisemny
przetarg ofertowy na dostawę około 900
tonn węgla górnośląskiego lub dąbrowiee-
kiego grubege i kostki
150 tonn koksu z dostawą,
1500 m* drzewa opałowego,

z dostawą, około
oraz około
w większej

części twardego gatunku, również z do-
stawą na miejsce.

Szczegółowe informacje oraz przepi-
sy o oddawaniu państwowych dostaw o-
trzymywać można do przejrzenia eodzień
w Biurze Techniczno-Gospodarczem Uni-
wersytetu Stefana Batorego (ul. lniwersy-
tecka 3, parter) w godzinach od 10 do

!
3 Sprzedaż |
TEMOS!

DOM DREWNIANY
6 dwu 4-ro pokojowych
mieszkaniach z wygoda
mi na Zwierzyńcu do
sprzedania. _ Informacje
Antokolska nr. 122, 976-3

SMlej spożywczy
b. dobrze prosperujący
do sprzedania z powodu
wyjazdu. UI. Konarskie-
go 29—5. 989—1

  

Młody człowiek z śre:
dniem wykształceniem po
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej, mo-
że być kelnerem (uawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa i referencje
Łaskawe zgłoszenia kie-
rować do Adm. „Dz.
Wil* pod „Potrzebujący
A. S.* 3

Inteligentna panienka
pracowita, dobrze  pi-
śmienna, poszukuje ja-
klejkolwiek pracy odpo-
wiedniej. w mieście Zam-
kowa 18—17 Karczew-
ska. 2
iiižaisAkaaki OŻE

Wylwalifikowany
rolnik poszukuje posady
Rządey lub leśniczego.
referencje poważne, Ui
Zamkowa 4 m.7 1

——

Byla urzędalczva po.
szukuje possdy biurowej
lub Innej pracy znajduje
s'ę w krytyczaem polo-
żeniu. Zgłoszena do
Administracji pod „wy-
maganie  najskromniej-
gsze“. r3

ANAis

Poszukuję posady d
wszystkiego p; šiai

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

Biała Papuga.
(P.zekłzd autoryzowany z angielskiego).

Zniknął 'ni z oczu z poła.n: rozwianemj od nagłego podmuchu wia”

tru. Zapadł wczesny zwierz. Robiło się coraz wietrzniej. Do dziś dnia

zawodzenie w:atru przewsosi mnie myślą do A, w dni trwogi i szaleństwa.

Znów stąpam. po mrocznych, «smnych koryta:zach, natężając wzrok i

głuch, czy czego nie zobaczę, lub nie usłyszę. Znów wyglądam z okien

oszklonego korytarzyk, na roznulane cieniami podwórze. fmów wypa”

truję ludzi za .ozbujanemi krzewami. Znów lękam się, czy jakiś cień nie

jest człowiekiem. Znów widzę w hallu białą papugę i złote kolczyki go-

spodyni, Znów czekam w swoi. pokoju na Lorna lub Sue,

I słucham — ciągle słuchaa — czy wśród szumu zawiei i trzaskania

okiennic rie zaskrzypią czyjes kroki, nie zaszemrze czyjś oddech, nie da

© sobie znać szybka smierć. Bo widzi, żewszyscy mamy powody oba-

wiać się tej nadprzyroczonej wotęgi, objawiającej się materjalnemi zna”

№ ciągu całej sprawy wichura zawodziła prawie bez przerwy, jak

by stanowiła :ieodłączną częst morderczej zmory.  Bezustanny szum,

kurz w oczask, w nosie i w us'ach, trzaskanie okiennic, szamotanie się

krzewów, wogóle cały ten piekielny, zamęt zlewał się harmonijnie z po-

wgaceniem ludzkich praw i instynktów. Nie jestem imaginacyjny. nlžy-

nierowie lubią ścisłość : dokła:!ność inie ulają nieokrešlonym uczuciom

i odruchom, Na mnie ječnak pizychodziły chwile zupełnego oderwania od

logiki i rzeczywistości 4rywaisa: się przerażony, krzycząc iprzeklinając

wichurę. Jeżei: ze mną, arcynormalnym człowiekiem, mogły się dziać ta-

 

 

 

 

 

   
kę policjantowi, wartującemu z. bramą. Wstałem i wszedłem do wes”

tybulu.
* Lovschiem siedzia przy Liurku, pisząc jedną r ką rachunki, a dru-

śą pieszcząc papugę. W hallu nie było nikogo. Wszy vy stronili tegodnia

od chłodnej pustki tych ścian i przechodzili tędy tylko wtedy, jeżeli

musieli.
: Malutka winda zicia cieminą jamą otwartych drzwiczek, jakby dla

pokazania śwa:u, że nie kryje w swem wnętrzu nikogo.

Z bawialn; dochodziły głosy. Zazjrałem i zobaczyłem! trzy kobiety.

Pani Byng machała enorgiczne drutami, przyczem jej krzaczaste brwi

poruszały się jalk żywe siworzenia, Pani Greta pochylała rudą glowę nad

koronką, Wydawała sie niezwykle spokojna, ale w taki sposób jak kot,

zaczajony na "aysz, w ttórym intensywne napięcie uwagi idzie o lepsze

z pozornym sptkojem. Sue czytała coś głośno i wyraźnie,

Pani Gtciy nie me-głem przejrzeć. Za panią Byng, choć mi jej było

trochę żal, niu przepadzłem. A'e w tej chwili zaimponowały mi wszyst

kie trzy. Bo doprawdy irzeba hyło mocnych nerwów, żeby siedzieć tak

spokojnie w zatęchłej bawialni przez ścianę z ponurym hallem, wktó”

rym rozegraia się poprzednieyc dnia tragedja nagłej śmierci.

Pastor Robart sieaział w bulecie ze swoją wieczną gazetą.

Koło schodów minąlem pokojėwlkę, biegnącą do kuchni. Jasny

fartuszek mign4£ mi w uiroku zywą białą plamą.

Wszyscy byli na dole, Mogłem działać swobodnie.

Większą część południa spędziłem na piętrach. Pokoje, wychodzą  ce śgalerjami na hall wydawaiy mi się szczególnie godne uwagi. W roz-

kładzie ich. orjentowałem się dzsyć dobrze, Co się tyczyło składów i ma-

gazynów to wiedziałem, że policja je przeszukała. Zrewidowano cały

hotel — czy „umiennie, nie wiedziałem. Zresztą szukanie dowodów rze-

eia ka
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: : 12-ej. rodziny z bardzo do-
Potężny fllm, którym zachwyca się świat odznaczony złotym medalem o o! POLECAMY brem gotowani

= erty w zapieczętewanych lakową PRACA pokojėwke, do sklepu, |kucharki niem lub za

C4eli Ww oFRV aw ©e śś m | pieczęcią kopertach z napisem „Oferta na do-dziweł: lub do Arvi, Peinase om lub

` 3 5 seanse dostawę węgla, koksu i drzewa opałowego SŁUŻĄCA kiego,— Informecje bliž-| wieku samotna,

Rekordowa obsada: urocza Raquel roz: poskeča siasS DAS tragik |od 26 gr.|| dla Uniwersytetu Stefana Batorego" należy|  gobrem gotowaniem sze w Adm. „Dz. Wil.* =2 reterencja

Wkrótce „PLATYNOWA BLONDYNKA" 2najstyn. gwiazdą AN RARLOW. ——|złożyć w Sekretarjacie Uniwersytetu (ul.| pracowita, uczciwa, zgła-| — —|m7oć3 do 7. 0 5AE daw o gaji de BLEE"ALT joga, wś o Чооа iaip i kais 4 0-' -DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA ——T——| godzin ej dnia sierpnia T. o w :

Mieszkania | |JGWE” przahokój | ośrem. 312pmiesko.| 415pak liktmowo od: | NAUKA |każdejofery musi być dolączony dowód| Admiatac 900 slodzaca"rojogz iz | MINIDKINKININNINNI
I pokoje | a? do wYna”| nia z kuchnią, ładne,| pjemi wygodami. Zakre-| złożenia w Kasie Skarbowej na depozyt|MORALNA, porządna,| iendzcje zaułek Murar-

RE оо — BO: a Whiado.| słon. z wodą, kan.i e-| towa 11. Dozorca wska. | Uniwersytetu Stefana Batorego wadjum w| młoda, 20-letaia panien:| SK! 3 m 3 M. O.
PO KÓJ SŁONECZNY| mość u dozorcy. 978—1| lektrycznością. Popław-| že, 980,NAUCZYCIELKA wysokości 3 proc, od całkowitej oferowa = ów kk aaMa- RUKARNIA
£ ozębnem weśiem, mo- sia — 9н2 он M GIMNAZJUM| nej sumy. iylekgą Pick) „igjęć|Porzucona. prze: meża|Nd)GODOWY
że być z używalnością|—- RZEK PRZYJMĘ | przyjmie  uczenice na Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia| niarstwa, haftu i krawie-| żezjż g7Ych Środków do

kuchni, do wynajęcia, ul. Z uczących się na mieSZ-| mjęszkanie. Dobre odzy- 30 sierpnia r. b. o godzinie 12-ej w lokalu| czyzny, poszukuje posa- z z 10 mies. dziec-

Wilkomierska 3 m 14, 4 ALBO 5 -POKOI, kanie, možna z utrzyma- wianie, troskliwa opieka i G d u dy do dės; Zgłosić si <m, pros! Miłosternych i l ZWIERZYŃSKIEGOvis-a-vis kośc. św. Rafa:| świeżo odremontowa- INTELIGENTNA niem ul. Legionów 41 |; pomoc w nauce, tor: Biura Techniczno = Gospodarczego Uniwer- RE rapie ę | Czytelników o ratunek,| || A+

zo nych, na III e ia i 3 err m. 4. 993—2 tepian na miejscu. Za-|sytetu Stefana wys й dych: godstiach, i 00 | Pac dego elo j| WIŁNO M6STOWA |.
u — może być z| wynajęcia. iadomość:| nice. ranna opieka| —————— OC ® 3 ‚ @ор okuje | TLERF К

oałodzieonem *" utrzyma|Sadowa Ne. 21 m. 5 | bardzo higieniczne wa”| UCZNI LUB UCZENICE| krsiowa $-4 999" | e zyslugiwalo tym fhmom które |od 46. __—3 |dziecko w jakiej ocbron r
niem. gr. 968-2| runkii dobre utrzyma-| przyjmę па mieszkanie,|sesuo| DECzIe PIZysiug , Sekcja Mładych Str. ce I znajdzie pracę. Sa- WYKONUJEnie, Wiwulskiego Nr. ie | Utrzymanie dobre, O- złożą wraz z ofertą zaświadczenie Polskiego ае У‘ ©N-|wicz 13 Łukaszewicz lub
o: ———— |m 8 992—2 2 nA Ul RÓŻNE Komitetu Normalizacyjnego O popieraniu| emie Z ATR " = „Dz. Wil.” dla wszeiki:go rodzaju

Oddaje się na parterze З. = 994—2| "702790099m—————907. jego prac. Te žalos siai jakiejkol- KARDON SĄ druki, jak bilety wizy-

POKÓJ  UMEBLOWA- Са 1В uaia wydźjcay Rektorat zastrzega sobie prawo swo| wiek pracy lub zatru-| Polecamy ekspedjentkę|*(9we- zawiadomienia

K, iai tla ania 3pa = DOMOWE bodnego wyboru oferenta bez względu na| dnienie, SHwIĘŻBY Sza.| wyspecjalizowaną w pro”| Ślubna. nektologi, рго-

przyjmę na mieszkanie. wszelkiemi. wygodami B"mieszkanie. DOBRE Chelałbym nabyćglo- OBIADY |")sokość a| e ės prowineji dla bezrobot- | S Ga dA= gramy, afisze| ulotki
utrzymanie dobre, opieka|Kulturalnemu Panu, UL| ODŻYWIANIE, TROSK-|pus—mówi klient. od godz. 1-ej do 5-ej Stefana B-toregow Wilnie nych swych członków.  najuczciwszego charakte-|S=EE CENY NISKIE

Z p A. Mickiewicza Nr. 22-a| LIWA OPIEKA, JEST; — Cry duży?—zapytu- & Zaloszenla przyjmuje|ru i znakomitych refe-Staronka, pomóż wiało| m 37. 973—2| FORTEPIAN. UI. Łu-| je sprzedawca. ul. Mickiewicza Nr. 22-u A Czężowski Rioacaii Bani| wedi wa SPA
+ 995 -2 kiska 11 m. 3. 990—1| —Naturalnej wielkości| m. 37, parter,  973—6 B32'VI. ro-Rektor. ka Wileńskiego”. 10—2 do południa. — 2! (MDNNKK

MIGNON G. EBERHART __ __ i“ A S 48) kie rzeczy, to co dopiero miusieliodczuwačwražliwsi odemnie, czowych w tawimrozległym śwachu, pełnym dziur i zakamarków, rów-
Silny podmuch wiatru sypnął mi w: twarz piaskiem ii zerwał czap”| nało się wypatrywaniu szpilki w stogu siana.

Mój pracewity teud niewiele się opłacił, W dodatkuс \ 1 ; przemarziem
do košci. Na každym kvsiku dawat mi się we znaki brak rewolweru. Gdy-
bym go miał w ręku, cz „łbym <: o wiele swobodniej,

й IW, trakcie cierpliwego szperania po zakamarkach hotelowych we-
zbrało we mnie we przekonanie, że gdzie się ruszę, towa-
tzyszy m: niewidzialna eskorta w liczbie j osoby lub dwóch, K
to był, dne du wiedziałem się żedaieldkiocodoi * = >

Nie mogę powiedzieć, żeuym co zauważył lub usłyszał, Czułem tyl-
jko szóstymzen,siem, żektoś spnie za mną ciemnemi korytarzami, wpa-
da za zak-ęty : wymyk:. się z ciemnych, zimnych pokoi, Kilka razy, uchy-
„liwszyjakieśdrzwi, nah:eralei: instynktownej pewności, że przed chwilą
z. o. nie wybieg! Kilka :azy obejrzałem się znienacka, pewny, że
„Ktoś następuje mi na pięty, przyśpieszyłem _ krok: й į
jakiś cien, czy marę, = Ё A AP p"

Raz, kiedym wyj':ał z na,wyższej galerii !„ „Raz, y na, erji na hall, podobnydogłę-
bokiej ciemnej. studni — (palimy wydawały się dziwnie la, a Śl
trzcinowy, na którym «konaż biedny Marcel, śmiesznie pokraczny) —

e nag“: wrażewie, że jestem pod obserwacją, że ktoś na mniepatrzy,
Nawiedzatc mnie uno przez cały czas wędrówiki h i

: ‹ „onc ч otelu, alrazu nie osiągnęlo takic; intensywnošci, Койо mi sięPara ©Moemuś duchowi przyszła 'antazja śledzić moje kroki. Gdzie jak gdzie, aleiw tym.+zmogły mieszkać duchy, którym moja cieka-(wość mogła n e przypaść do snalku, Swoją drogą b i nieprzyjemni= chwiiami, że c'erpnę. RAE й
ym razem jedna« tajema:cza obecność uderzyła w moją świado-mość szczelnie silnie, Jvdnocześnie oko moje Iwyci ISPA jag

о од Geo ‘ eo coś jakby ruch

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ, |   


