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BERLIN (Put). Hitler wygłosił
dziś w Hamburgu zapowiedziane
od tygodnia wielkie propagandowe
przemówienie przedplebiscytowe,
które trwało blisko dwie godziny.
Na wstępie kanclerz wskazał, że
ustawę o zjednoczeniu iunkcyj kan-

przyjął dlatego tak szybko, aby prze-
ciąć wszelkie możliwości zapowiada”
nych i głoszonych przez prasę zagra-
niczną wewnętrznych tarć w Niem-
czech. Dziś zwraca się rząd Rzeszy
do narodu o potwierdzenie tej u-
chwały. Dalej Hitler uzasadnia wiel-
wiemi zasługam, Hindenburga swoją
decyzję, aby nikt w przyszłości nie
nosił tytułu prezydenta Rzeszy, wy-
zażając przekonanie, że uda mu się
na przyszłość tytuł kanclerza Rzeszy
niemieckiej otoczyć nową chwałą
WW, dalszym ciagu mówca streszcza
sarówno swój udział w życiu poli-
tycznem Niemiec jak i groźbę roz-
woju partyjnictwa Rzeszy oraz wal-
kę poszczególnych stronnictw. Im
cięższe dziś są trudności gospodar-
cze, tem ważniejsze i poważne są
decyzje, które podjąć musi kierow-
nictwo państwa. Przy tem rozbiciu
w ciągu kilku tygodni Niemcy stra-
ciłyby tyle na swem poważaniu za”
granicą, ile nie da się odrobić w cią-
gu wielu dziesiątków lat. Poglądy
w Niemczech podzielić można na
dwie wielkie grupy: socjalistyczną i
nacjonalistyczuą, Walka między nie-
mi doprowadzić musiałaby do po-
dobnego rozłamu, jaki mamy już w
narodzie niemieckim na tle rozłamu
religijnego. Kanclerzowi chodzi o
połączenie idei nacjonalistycznej z
ideą socjalistyczną, jest jednak rze-
czą niezmiernie trudną przenieść te
pojęcia z abstrakcji do rzeczywi-
tości, Odpowiadając następnie świa-
iu na zarzuty ostrości systemu na-
rodowo - socjalistycznego, Hitler

walce o władzę straciła blisko 400
zabitych i przeszło 43.000 rannych
$ nie pragnęła mimo to dokonać żad-
nej zemsty, Kierownictwo państwa
sprawowane będzie przez dwie gru-
py: polityczną przez zbiorowość na-
jodu zorganizowanego w ruchu na-
xadowo - socjalistycznym, wojskową
zaś przez siłę zbrojną. Dążeniem mo-
iem będzie przeprowadzić zasadę, że
fedynym wykładnikiem politycznym

narodu jest partja narodowo-socjali-
styczna, jedynym zaś obrońcą Rze-
szy — siła zbrojna, Świat cały wie-
dzieć musi, że rząd Rzeszy nie zrze-
knie się swego honoru i swego rów"
Gouprawnienia i po drugie, wiedzieć
musj zagranica, że rząd Rzeszy na-
»ówni z narodem niemieckim przy”
czynił się najwydatniej do zabezpie-

czenia pokoju na świecie. Dalej Hi-

tler zwraca się do poszczególnych

warstw społeczeństwa niemieckiego.
Podnosząc ostro głos przeciwko tym,

którzy śmieliby rozwój państwa
utrudniać, kanclerz grozi, że nietyl-
ko ograniczy się do rozstrzelania
małych, obałamuconych ludzi, ale w
każdym poszczególnym wypadku
zśniecie odpowiedzialnych mężów.
Zwracając się do wszystkich organi-
zacyj politycznych, oświadcza, że ich
zadaniem jest przestrzegać wiernie
dyscypliny i czystości wewnętrznej.

BERLIN (Pat). Poseł niemiecki
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Państwo narodowo - socjalistyczne
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Kandydacka mowa Hitlera.
stępującem oświadczeniem: Nie ja
potrzebuję votum  zauiania dla
wzmocnienia mojej pozycji, iecz na-
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Czy będzie sesja nadzwyczajna
Sejmu?

WI poinformowanych kołach po-
litycznych w Warszawie nie znajduje

potwierdzenia pogłoska o rzekomym

zamiarze zwołania przez rząd nad-

  

DeliSy.
| We wszystkich wypadkach, gdzie
imapłan obawia się, że nabożeństwo

 

rem dążeniem ochraniać prawa obu xód niemiecki potrzebuje kanclerza
wielkich chrześcijańskich wyznań, darzonego w obliczu całego świata
Bitler wspomniał w dalszym ciągu tego rodzaju zauianiem. Od czasu
przedstawicieli nauki, $ospodarstwa| podjęcia przezemnie walki politycz:|

mosti" we Lwowie z dnia 15 bm.| może stać się przyczyną demonstra-
ogłosił list pisterski metropoiity|cji, metropolita zakazuje odprawiać
Szeptyckiego pod tytułem „nabożeń-| nabożeństwa. Jeśli w czasie nabo-
stwa dia celów świeckich”, w któ-| zeństwa lub bezpośrednio po nabo-

clerza i prezydenta Rzeszy gabinet |;
robotnikom. Kanclerz kończy na-

BERLIN (Pat). Z wielu mów pro-
pagandowych, wygłoszonych przez
wybitnych polizyków niemieckich,na
'pecjalną uwagę zasługują następu-

poświęcił dłuższy ustęp chłopom nej kieruje mną tylko jedna impera"|
tywna myśl: Niemcy,

Propagandowe mowy plebiscytowe.
mawiając w Halle, wezwał naród
niemiecki do złożenia władzy w ręce
jednego człowieka, kanclerza Hitle-
ra, gdyż daje to jedynie możliwość

iące ich urywki: '.worzenia wśród wrogiego świata
Przywódca sianu chłopskiego, mi- ' loku niemieckiego, twardego jak

Lister wyżywienia Rzeszy Darre, stal, który będzie stanowić podsta”
przemawiał w Schwerinie (Mekiem- wę dla świętego państwa germań-
burgja) na teriat reorganizacji go- skiego.

p: 4 Z т о į
spodarstw rolnych i ośwadczył, że Ley, przewódca niemieckiego
azieło dokonane w tei dziedzinie fiontu pracy i kierownik sztabu
przez. Hitlera stanowi największą re-| P.O. (Politische Organisation) w mo-
wwlucję, nawrót od pojęć liberali-| wie, wygloszonej w Gelsenkirchen,
stycznych. Zagadnienie zaopatrywa-, świadczył, co następuje: Wódznie
ria w środki wyżywienia nie stano-| mówi o polityce, płacy i cen, ale o
wi już obecne kwestji rentowności|duszy, rasie, krwi, ziemi i ojczyźnie,

rym metropoli::, powołując się na
to, że zdarza się, iż ludzie żądają od
kapłana jakiegoś nabożeństwa nie,
ky pomodlić się, lecz by nadużyć nar
pożeństwa dla jakichś innych po-
stronnych celów, przeto dla ułatwie-
nia stanowiska. wielebnych ojcówi
dla wyjaśnienia sprawy podaje do
wiadomości duchowieństwa, że, ile
razy kapłan ma słuszną przyczynę
do przypuszczenia, iż ludzie proszą-
ry о nabożeństwo, czynią to nie, by
Boga uczcić ; pomodlić się do Niego.
„ecz dla innych celów świeckich, —
kapłanowi z prawa bożego nie wol-
no odprawić talkiego nabożeństwa.

 

2) Konferencja Litwinowa z min. Beckiem.A'
Prasa warszawska donosi, że w

kołach politycznych utrzymują, iż

żeństwie nieodpowiedzialne jednost-
ki naruszają spokój nabożeństwa
„ub poświęconego miejsca np. przez
rozrzucanie ulotek 1 śpiewanie pie-
śni świeckich, obowiązkiem odpra-

wiającego nabożeństwa jest potępić
„publicznie takie postępowanie, a
ieśli to jest możliwe, przerwać ewen-
cualnie odprawianie: nabożeństwa,

Jest to już drugie wystąpienie
metropolity Szeptyckiego w ostat-
nich czasach, mianowicie w dniu
4 bm. ukazała się*w „Dile* enun-
cjacja metropolity, w ostrych sło-
wach potępiająca działalność ukraiń-
skich terorystów, 
wrotnej zatrzyma się w Warszawie.

Komisarz Litwinow odbędzie wal-
„owiecki komisarz dla spraw zagra”|ią konierencję z ministrem Beckiem

wskazał, że partja jego w legalnej| :

roli, lecz zasadę podstawową dla

utrzymania narodu niemieckiego.
Rosenberg, kierownik partyjnego

irzędu polityki zagranicznej, prze-

W dniu jutrzejszym ludność Nie-
miec wypowie się przy pomocy gło*

sowania, czy życzy sobie, aby Hitler

połączy! w swym ręku najwyższe

awie władze w Rzeszy: władzę pre”

zydenta i władzę kanclerza.

W, chwili kiedy to piszemy, kam-

panja propagandy w sprawie plebis-

cytu osiąga punkt kulminacyjny.

Wi prasie ukazują się niezliczone

znuncjacje ludzi wybitnych z dzie”

dziny polityki, gospodarki, kultury

nauki, tłumaczące czemu należy

głosować na Hiilera i nawołujące do

spełnienia tego „samo przez się zro”

zumiałego obowiązku. Od piątku

aż do niedzieliw. całych Niemczech

powiewać będą chorągwie hitlerow*

skie. Ministerjum propagandy ogio-

сНо już odpowiednie wezwanie.

Punktem kulminacyjnym propagan*

Чу będzie mowa kanclerzaHitlera,

którą wygłosi w: Hamburgu i którą

uadadzą wszystkie niemieckie stacje

sadjowe. Poczyniono wszelkie przy”

dego Niemca. Wezwano wszystkich,

którzy posiadają w domv radjo, aby

zaprosili do swych mieszkań,

celem wysłuchania m-wy, tych zna”

iomych, którzy radja nie posiadają.

Pozatem, oczywiście, zorganizowano

audycje na placach, ulicach i we

wszystkich kawiarniach i restau-

racjach,
Zdaniem prusy zarówno niemiec-

kiej, jak i zagraniczne; Hitler w
dniu głosowania mieć bedzie za sobą
cały naród niemiecki. Hitler potrafił
wytworzyć dcokoła swej osoby
mimb religijny", nie mający nic
wspólnego z ideałami i wskazaniami
mormalnych politycznych ruchów w
demokracjach współczesnych. 
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Von Papen i testament Hindenburga

Niewątpliwie dużą rolę w głoso-
waniu niedzieliem odegra ogłosze”
nie testamentu politycznego zmar*

gotowania, aby doszła ona do każ |.

Nie mówi o sprawach mogących sta-
mowić interes doczesny, ale o war-
tościach wieczystych.

 

PLEBISCYT W NIEMCZECH.
iego prezydenta Hindenburga.

Jak donosi „Kurj. Warsz.', ko-
mentarze prasowe niemieckie do te-
stamentu Hindenburga podkreślają,
iż wskazuje on na Hitlera, jako swe-
go następcę. . Wodz nowych Nie-
miec — pisze naprzykład „Bórsen
Zeitung“ — sto: dziś w jasnem świe-
tle, które rzuca na niego pełne za-
ufanie Hindenburga", „Deutsche
Allg. Zeitung” stwierdza: „W ten
sposób testament jest dla nas
wszystkich wezwaniem do wierności,
ażeby razem z Hitlerem pójść dalej
drogą, której etapy przyszłości zwią”
'ane są i będą wspomnieniem o Hin
denburgu'. „Der Angriif" łączy tak-
że Hitlera z postacią Hindenburga,
pisząc, że konstelacja Hindenburs—
Hitler jest jednym z wielkich i
szczęśliwych przypadków w historji
Niemiec, szarpanych raz w tę, raz w

inną stronę”.

Opublikowanie testamentu na
bilka dni przed dniem głosowania

st mistrzowskiem posunięciem Hi-
tlera, który miewątpliwie skupi w
swym ręku ogromną władzę. Świat
cały niepokoi się tylko, w jakim kie-
runku władzy tej on użyje.

 

--—

GDYNIA. (Pat). Wczoraj o go-
dzinie 15 ej odpłynął do Fmeryki
statek „Kościuszko", zabierając na
swoim pokładzie 702 podróżnych
w tem wiele wybitnych osobistosci
powracających ze zjazdu Polaków
z zagranicy. M. in. odjechał cenzor
Świetlik, Paweł Kurdziel, prof.
Nierzwa, „część dziennikarzy pol
skich ze Stanów Zjedn. Pozatem na

RYGA Pat. Przed paroma dniami
rząd litewski zwrócił się do Łotwy
i Estonji z propozycją urządzenia
w dniu 17 b. m. następnej kolejnej
konferencji przedstawicieli mini

rządek ebrad miał przewidywać
sprawę przystąpienia Litwy do soju
szu łotewsko-estońskiego oraz spra-
wę paktu wechodnieao Lanprpe,
Łotwa i Estonia odpowiedziały jed-
nalk na propozycję litewską odmow-
nie ze względu na to, že propono-
waną przez Litwę data zwołania
konferencji okazała się nieodpowie-
dnia. Estonja od jutra! gośc; u siebie
prezydenta Finlandji Svinhutvuda a
kierownicy zagranicznej polityki
Łotwy Ulmanis i Munters objeżdża-
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Ubrał się djabeł w komżę...
RZYM (Pat). Ze strony oficjalnej|obaj mężowe stanu, nie zostałą jesz-

oświadczają, że w czasie obecnych| cze oznaczona Korespondent. Reu-
manewrów odbędzie się spotkanie| tera z Rzymu informue się, że spot-
pomiędzy szefem rządu włoskiego i|lkanie to odbędzie się

związkowym Austrii. |szłym tygodniu.kanclerzemi
Miejscowość, w której spotkają się

 

już w: przy”

 

Spotkanie Schuschningga z Musolinim
PARYŻ (Pat). Havas donosi z

Berlina: Opublikowano tu dziś notę
werbalną, jaką rząd Rzeszy wysto*

sował 14 bm. do komisji rządzącej
zagłębia Saary. Wi nocie tej rząd
Rzeszy zaprotestował przeciwiko a-
takom niektórych dzienników ssar- 

wódz przyjąć spuściznę po ield-
marszaiku.

skich na Niemcy i ich przewódców.
W] konkluzji swej nota stwierdza, że
+ząd Rzeszy oczekuje, że komisja
rządząca przedsięwięźmie w niedłu-
gim czasie odpowiednie zarządzenia
przeciwko tego rodzaju postępowa-
zu, :

Strajki w Stanach Zjednoczonych.

nicznych Litwinow w drodze po- w sprawie polityki zagranicznej.

 

Rodacy z za morza odpłynęli

 

ieina kantrwacja mintów Etny, owyi Ej

sterstw spraw zagranicznych. Po|

 ьw Wiedniu von Papen dał przedsta- Zasadniczą treścią s.

wicielowi niemieckiego biura infor- stamentu jest, oświadczył Papen,
macyjnego oświadczenie na temat życzenie Hindenburga, by zjedno-

plebiscytu 19 bm.  Papen mówił "czenie całego narodu niemieckiego

m. in., że świat przypuszczał, iż na- wzmagało się wewnątrz coraz bar-
rodowy socjalizm nie zgodzi się ni- dziej. Do tego dążył zawsze i urze-
gdy na opublisowanie publiczne te- czywistnione to zostało przez wodza
stamentu Hindenburga. Opubliko- w dniu 30. I. rb. Zjednoczenie Nie-
wany jednak :estament, doręczony miec doprowadzić ma do wypełnie-
kanclerzowi w sobotę 14 bm. przez ni historycznej misji naszego narodu.'
von Papena, stanowi najlepszy do- Jest to tylko jedynem życzeniem:
wód lojalności, z jaką zobowiązał się Adolfa Hitlera.

W całych |umów, zawartych przez N. R. A,
Stanach Zjednoczonych panuje duże WASZYNGTON (Pat). Na ze-
zaniepokojenie z powodu fali straj- |braniu unji robotników tekstylnych

ków. Istnieje obawa, że liczba straj- uchwalono ogłoszenie strajku 500
kujących w przemyśle włókienni- |tysięcy robotników zatrudnionych w
czym dojdzie wkrótce do pół miljo- |przerayśle włókienniczym na dzień

ma robotników, którzy domagają się LIX, ježeli do tego czasu nie na-

«Ikrėcenia czasu pracy i zwiększenia , stąpi podwyższenie zarobków i
zarobków. '

Konflikty robocze spowodowała
Ilauzula tak zwanych zbiorowych

NOWY JORK. (Pat).

 

lumbus strajkuje już 2.000 robotni-
jków tkackich.

zmniejszenie czasu pracy. W Co-|

pokładzie statku „Kościuszko” odje
chał z Gdyni do Kopenhagi były
kanclerz Rzeszy niemieckiej Scheide-
man z małżonką. Nasze statki u-,
trzymujące stałą komunikację z
Gdynią nie notowały dotychczas ta-|
kiej ilości podróżnych. Odjeżdżeją-|
cych Polaków z Ameryki žegnali
serdecznie przedstawiciele władz,
organizacyj i liczna publiczność. '

I

 
|
'

ją obecnie Łetgalję. Konferencja
| przedstawicieli ministerstw spraw
| zagranicznych państw bałtyckich
j odbyć się ma jelkoby w końcu sierp”
, nia, najprawdopodobniej w Tallinie,

Rozpowszechnialcie
bony Jałmużnicze „.Caritasu"

MOSKWA. (Pat). W wielu żłob-
kach dziecięcych pod Czernihowem
ujawniono podczas czystki organiza-
cję nauczycielską, która postawiła

sobie za zadanie religiime wychowar

zwyczejnej sesji pa”lamentarnej, Na-
leży się raczej liczyć ze zwołaniem

normalnej sesji budżetowej z końcem

października. Na sesji tej, obok pre-

liminarza budżetowego, będą zapew

ne rozpatrywane sprawy konstytu-

cji i najpilniejsze przedłożenia usta

wodawcze. Do tej kategorji należą

przedewszystkiem przedłożenią po”

szczególnych ministerstw o dodaiko

we kredyty budżetowe w związku

ze zwiększonemi a nieprzewidziane”

mi wydatkami państwa, spowodowa*

nemi «ięską powodzi,

Co się tyczy preliminarza budże

towego na rok budżetowy 1935-36

to będzie on zapewne utrzymany w

ramach budżetu wykonywanego o*

becnie, W chwiliobecnej poszczegól-

ne ministerstwa pracują nad prelimi-

narzami budżetowemi. Przedłożenia

te będą z początkiem: września skie-

rowane do ministerstwą skarbu.

Do pilnych projektów ustawo-

dawczych zaliczają w kołach rządo-

wych wszystkie zagadnienia, doty-

czące vddłużenia rolnictwa. Projekty

będące obecnie w opracowaniu w

ministerstwie rolnictwa oraz w mini-

sterstwie skarbu i sprawiedliwość ,

zostaną przedłożone p. premjerow!

Kozłowskiemu po jego powrocie'

urlopu, co nastąpi w pierwszych

dniach września. P. premjer Kozłow

ski, który interesuje się żywo za-

gadnieniami rolniczemi, zastrzegł so

bie, jak słychac, ostateczną decyzj:

w wie!u sprawach, objętych szeroko

zakresś.onym planem oddłużenia rol-

nictwa

Wiele mówi się o konstytucji i po”

prawksch jakie w projekcie uchwa'

lonym przez Sejm ma poczynić Se“ |
nat za uprzedniem porozumieniem i

aprobatą czynników rządowych.
Przedwczesne byłoby jednak snucie
już obecnie na ten temat jakichkoi-
wiek konkretnych przypuszczeń.

Licytacja księcia
na Pszczynie.

KATOWICE. (Pat). Dziś odbyła
się na zamku w Pszczynie druga
licytacja reszty ruchomości z zam-
ku w Pszczynie i Promnicy, nale-
żących do księcia Pszczyńskiego, za
załegłe podatki. Licytacja trwała
bardzo krótko, gdyż wszystkie przed-
mioty nabył krewny księcia Pszczyń-
skiego hrabia Hochberg z Mo-
nachjum za sumę zł. 50000.

Zwrot ku religii w Sowietach.
żeństwa pod pozorem zwiedzania
zabytków sztuki. Winnych pociąg"
nięto do odpowiedzialności, Sąd za”
„zucił im „obce pochodzenie kiaso-
we, 

rie dzieci, prowadząc je na nabo-

MOSKWA. (Pat), Nadużycia w
handli: sowieckim przybrały cha-|
rakter nagminny i spowodowały ener
giczne wystąpienia władz.
'W Leningradzie odbyło się w cią

żu ub. miesiąca 16 procesów połka-
zowych o oszukiwanie klientów. 46
osób skazano na karę więzienia, 107
uwowych rozpraw odbędzie się wkrót-

Kłopoty rządu
PARYZ. (Pat). Z Madrytu dono-

szą: Sytuacja polityczna nie uległa
zmianie. W kołach politycznych
obiegła pogłoska, że na dzisiejszem
posiedzeniu rady gabinetowej mogą
zapaść ważne decyzje. Mówione na-
wet o ewentualnem rozpoczęciu się
kryzysu gabinetowego. Pogłoski te
opierały się na licznych trudno-
ściach, jakie napotyka ostatnio
rząd a w szczególności na ustosun=

: КАРЕ
i Wysokie gatun.

E. MIESZK 

Nadużycia handiowe w Sowietach.
ce. Na Ukrainie odbyło się już 144
procesów. W Odessie skazano na 10

lat więzienia 2 dyrektorów państwo
wych składów mebli, którzy nie
przestrzegając cennika zarobiii 15
tys. rubli, W mieście Kurgan w Sy*
berji zachodniej, skazano na 10 lat
więzienia personel kooperatywy ro”

boczej za spekulację żywnościową.

° ” °

hiszpanskiego.
kowaniu się ludowej partji rolnej
do rządu. Pozatem zachedzą trud-
ności w rokowaniach z Watykanem
oraz konflikt z Katalonją i prowicja-
mi baskijskiemi. W dobrze poifor-
mowanych kołach zapewniają jed-
nak, że żadne bardziej ważne decyzje
nie zapadną przed powrotem do
Madrytu ministra spraw  zagranicz-
nych Romere. BLS

LUSZE С2АРК!
— Ceny niższe niź w innych miastach.

OWSKI, Mickiewicza 1.
 

   



przed rokiem |-— akademickinm.
Zbl-ža się począlek roku akade-

mickiego a zarazem zapisy nowych

słuchazzów do szkół wyższych, Pol-

ska p”siada ogółem 21 szkół wyż-

szych, w tem 8 prywatnych. W szko-

łach ych kształciło się w r. akad.

1932-3 około 52.000 młodzieży oboj-

ga płci. Liczba ta wykazuje stały

wzros. 1 np. w r, ak. 1923-29 wynosi-

ia tylo niecałe 44.000. A więc w

ciągu lat czterech powiększyła się o

8 tysięcy.

Zdawałoby się, że wzrost liczby
słuchaczów szkół wyższych powinien

wywołać w nas wszystkich zadowu-

lenie, a tymczasem jest wprost prze”

ciwnie: musimy poważnie się Zatro-

skač, co późnie; zrobić z taką masą
ludzi o dyplomach szkół wyższych.

Życie gospodarcze takiej masy ludz!
wchłonąć nie zdoła.

Problem nadmiaru dyplomowa*

nych nie jest specyficznie problemem

polskim. Występuje on także w ostrej
formie w wielu krajach europejskich:
w Niemczech, Austrji, na Węgrzech,

w Czechosłowacji, nawet Francji.

Niemcy posunęły się już nawet tak

daleko, że w ubiegłym roku wyda-

no rozporządzenie, według którego

w roku bieżącym będzie przyjętych

do wyższych uczelni niemiezkich tyl

ko 15 tysięcy nowych studentów. Z

tej liczby na kobiety przypadnie za”

ledwie 10 proc. Obszerne motywy, to

warzyczące powyższemu rozporzą
dzeniu, mówią o inflacji ludz: dyplo-

miowarych oraz o jej niebezpieczen-

stwaca ; zapowiadają starania o to,

aby tym maturzystom, którzy się nie

dostaną do wyższych uczelni, ułat-

wiać wykształcenie się w zawodzie

praktycznym. Będzie tych kandyda-

tów, odrzuconych od uniwersytetów,

politechnik i t. p. pewnie około 10

tysiący, ogólna ilość maturzystów bo
wiem wynosi w Niemczech w tym

roku conajmniej 25 tysięcy.

Na zebraniu zwołanych ad ho:
przedstawicieli prasy saski minister

oświaiy wygłosił mowę. tłumaczącą

dlaczego to rząd uciekł się do tak

heroicznego środka. „Za dużo mamy

doktorów bez chleba”. Za dużo w

Niemczech głodu tytułów, dyplomów

stopni akademickich. „Niemcy mu-

szą być wyleczone z mniemania, że

człowiek kompletny  (Vo!lmensch!

musi posiadać ttopień-akedemicki”.

Sposób uniknięcia nadmiaru dy-

plomów, zastosowany w Niemczech

nie wzbudzi napewno w Polsce en-

tuzjazmu i naśladowców nie znajdzie,

Czynniki rządowe polskie poszły w
tym wypadku po innej drodze, nie-

wątpliwie słuszniejszej. Drogą tą jest

reforma szkoły średniej, polegająca

na obcięciu w gimnazjach dwóch klas
wyższych i utworzenia z nich liceów.
Pouieważ nie przy każdem gimnaz-

jum będzie utworzone liceum i nie

każdy absolwent gimnazjum do lice-
um się dostanie, więc napływ kan-

dydatów do wyższych zakładów na-

ukowych znacznie zmaleje. Naturai-

mie nasuwa się tu sporo pytań: co

zrobią ci, co do liceów się nie do-

staną, kto i jak będzie przeprowa-

dzał selekcję i t, p. Sprawy te są je-

szcze rierozstrzygnięte i Min. W. R.

O. P. z rozstrzygnięciem ich się nie
śpieszy, gdyż będą one aktualne do-
piero za lat trzy t. zn., kiedy obecne

gimnazjum zlikwiduje się ostatecz-

nie. |

Ale też ; wówczas dopiero załaąt-
wiona będzie sprawa nadmiaru kan-

dydatów do dyplomów szkół wyż-

szych;.tymczasem zaś nadmiar ten

istnieje.

Nie ulega wątpliwości, że wśród

tych, którzy wstępują do wyższych

uc”elmi, jest tylko niewielki odsetek

ludzi, rzetelnie interesujących się

nauką. Ogromna większość pcha się

naprzód w chęci nie zdobycia wie-
dzy, lecz lepszego — według jej mnie

mania — środke zarobkowania, Wia-
domo ież, jak znaczna jest ilość stu:

dentów, nie kończących rozpoczę-

tych przez się studjów. Różne mogą

być po temu powody; wśród nich nie-
wątpliwie gra pewną rolę również

brak odpowiednich zdolności i skłon
ności. :

Są to ludzie wykolejeni i nieza”
4owoleni; obijaią oni później progi u-
rzędów, biur wszelkich. Mają wygó”

rowane, a niczem nieuzasadnione

Kary administracyjne.

Organ Stronnictwa Ludowego,
„Zielony Sztandar, zamieszcza cie-
kawy artykuł, w którym twierdzi, że
Polska w stosowaniu kar administra-
cyjnych wzorowała sę ną Austrji, któ
ra, gdzie mogła, uciekała przed są-
dem. i

„U nas, niestety, karali wszyscy: wla-

dze leśne, władze skarbowe, drogowe, po-

licyjne, administracyjne 1 t. d. do Kas Cho-

rych włącznie.

Przy wprowadzaniu nowego

sarnego olbrzymi dział, a mianowicie pra-

wo o wykroczeniach, wbrew rzeczowym:

dowej i przekazany władzy administracyjnej

p. j. starostom, postępowanie przed którymi

oczywiście nie może równac się z postępo-

waniem sądowem. Stronnictwa ludowe, soc-

jaliści, a nawet endecja zawsze utrzymywa-

li, że karać mogą tylko niezależne sądy i

ze każdy wyrok może być zaskarżony do

drugiej i. nawet. do trzeciej instancji.

Sp'zeciwia się tym żądaniom, oczywiś-

cie, niedawno wpiowadzona ustawa o obo-

zach izolacyjnych w Polsce

O iie Niemcy dzisie,sze dla osób osa-

dzonych w obozach żądają „zbierania do-

wodów  nieprawomyślności obywatela (jeś-

li nieprawomyślnością naogół może być na-

zwana opozycyjność względem rządu?!) o

tyle Polska ogranicza się tylko do „przy-
puszczenia”, S

Zgodnie z naszą ustawą, napisaną, jak

widać „na prędko osadzone w obczach izo-

lacyjnych mogą być osoby, co do ktorych

zachodzi tylko „przypusaczenie“, že są „nie-

prawomyślne”,

Śmiało stwierdzić można, że tego ro-  dzaju ustawy jeszcze nigdy nie było w pań-

„twach Europy”.

Zresztą, co mówić o Europie,

ia, przynajmniej w teorji, kar za prze

wet Ё. zw.
(„administratiwnyj pariadok')

rzucało się popełnienie jakiego kon-
kretnego czynu Samo „przypuszcze-
ше panów isprawnikow, policmaj-
strów, czy nawet gubernatorów nie
wystarczało.

Nieudane zaloty,
W swoim czasie, gdy powstał t.

zw. Obóz. Narodowo - Radykalny w
obozie sanacymym wielka z tego
się gromy i przekleństwa.

Raczono „radykalom“ į zachęca-
uo do „„walki ze starymi“ w nadziei,
iż uda się w ten sposób rozbić jed-
mość obozu narodowego.
Gdy ite nadzieje zawiodły, k. uąbr-

Lych radykałów wysłano wraz z
właściwymi narodowcami do Berezy,
a na młodzież narodową posypały
się gramy i przekleństwa,

Ale sanatorzy nie tracą nadziei
znalezienia innych sprzymierzeńców
. usiłują dziś ziednać sobie młodzież

 

ludowcową, którą nastawia się na
„starych'” ludowców.

I Próby te czyni przedewszyst-
kiem „Kurjer Poranny” który przez
ustą jakiegoś tikcyjnego ludowca, u-
dzielającego anonimowych 'wywia-
dów, składa ludowcom otentę „współ
pracy” z rządem i wyłuszcza warun-
ki, na jakie zdaniem redaktorów
„Kurjerka”. powinni byliby przystać

skoro nawet Rosja carska nie zna”,

stępstwa niepopeinione. Przecież na-,
„tryb administracyjny” | dencji z Wołynia.

był,
stosowany wobec osób, którym za-|

 rudowcy.
Jak skrominie wyglądają ewentu-

alne koncesje sanacji widzimy z za-
kończenia ostatniego wywiadu, któ-

ry brzmi tak: !

Badanie mostu Kierbedzia nie
jest jeszcze zakończone W. każdym|
1azie już obecnie stwierdzić można,
że jest on w poważnym stopniu zu-
żyty. Fonieważ most kolejowy przy

| cytadeli przerobiony dla ruchu
|-wykłego jest ogromnie od miasta|
oddalony, a pozą tem niewygodny,
wązki i zmusza do wciąganiawozów |
na przyczółku pod górę, most Ponia-
„10wskiego jest zatem jedynym mo-
stem w Warszawie odpowiadającym
potrzebom normalnego ruchu nowo”
*zesneżo. To też wybudowanie no-
wego mostu komunikacyjnego na

 
 

DZIENNIK MILENSKI

z prasy.
Pytanie: „Czy zdaniem młodzieży moż-

liwa jes: wspóipraca między Stronnictwem

Ludowem, a czynnikami rządowemi?'"

Odgowiedź: „Lważam współpracę mię-

dzy Stronnictwem Ludowem a czynnikami

rządowemi za możliwą, o ile rząd ustosun-

kuje się przychylnie do palących zagadnień

wsi”,

Jeszcze skromniej brzmi ustęp,
odnoszący się cezpośrednio do mło-
dzieży ludowcowej:

„Młodzież sama  ustosunkowałaby się

gdyby miała możuność i swobodę w pracy

| zakreślonej swą ideologją. W tym wypadku

śłosomopozycji został: wyjęty, z władzy sx. rałodzież nawet poparłaby zamierzenia stron

nictwa”.

A więc, zdaniem  .Kurjera Po-
rannego*, wystarczyłoby dać mło-
dzieży ludowcowej nieco „swobody
w pracy zakreslonej ideologiją“, czyli
ograniczyć szykany administracyj-
me, a rzuci się ona w obięcia sanacji...

Słusznie odpowiada na to „Gaze-
ta Warszawska”.

Znamy trochę dzisiejszą młodzież, nie

żylko należącą do naszego obozu. Znamy jej

aspiracje, jej lot ideowy, jej oliarność i bo-

jowość. Wiemy, że także młodzież ludowco-

wą ożywiają silne prądy moralne i ustrojo-

we, Wiemy, że pierwszorzędne znaczenie

ma dla niej zagadnienie żydowskie.

I dlatego nie wierzymy, żeby ta mło-

d ież poszła do współpracy z sanacją za

cenę samej tylko, możności i swobody pra-

су“. Ci zaś, którzy chcą tę młodzież kupić

za taką cenę, są bardzo tanimi kupcami,

Mogą za nią nabyć trochę tandety, która

wszędzie się znajdzie, ale nic więcej.

Cztery litry mleka za szklankę
herbaty.

Skorośmy się raz powołali na
„Kurier Poranny”, pozwolimy sobie
na jeszcze jedną cytatę z tego pisma.
Otóż podajemy wyjątek z korespon-

Rolnik wołyński titr pełnego mleka

sprzedaje za 7 groszy, a na jarmarku za

butelkę wody sodowej lub kwasu owoco-

wego płaci od 20 do 30 gr., szklankę herba-

ly od 25 do 35 gr. a więc blisko 4 do 5

litrów mleka. Kilogram cukru kosztuje

przeszło 20 litrów mleka, węgiel, który w

1928 kosztował 100 kg. żyta, dziś

kosztuje do 30 kg., podkowa kosztowała w

'929 r. za 1 kg. mniej więcej 2,5 kg. żyta,

obecnie — 7,5 kg.

tona

Toteż wszyscy-z ogromna radością przy-

jęli zapowiedź obniżki cen, cieszyli się jak

dzieci, że nareszcie chłop za swoje pro-

aukty będze mogł coś kupić, że nożyce

zostaną zamknięte i ukrócona swawola

możnych. Tym, którzy wątpili. odpowiedzia-
ro, że skoro premier, który ma władzę i siłę

ża sobą, mówi, że ceny muszą być obniżo-

re, to nie ulega wątpliwości że obniżone

lędą. Taka prosta jest psycnika ludu i dla-

tego jeżeli coś obiecanego nie jest speinio-
re — na zawsze odrywa jego zaufanie.

Nam się jednak wydaje, że ani
psychika ludu nie jest taka pusta, jak
się „Kurjerowi Porannemu“ wydaje,
ani tem lud jest tak skory do wierze-
nia na słowo nawet panu premje-
rowi.

Premjer Prystor też zapewniał i
obiecywał. Premier Bartel też.
Niech więc najpierw szklanka her-

baty potanieje, a potem będziemy
gadali o pozyskaniu wsi.

Zresztą p. premjer Kozłowski ba-
wi na urlopie, pije tanie mleko i o
potanieniu herbaty jakoś walki nie
rozpoczął, Ło

— `

Z życia stolicy.
NOWY MOST NA WIŚLE,

Wiśle jest sprawą pierwszorzędnej
wagi. Jak wiadomo istnieje projekt
wybudowania mostu wzdłuż ul. Ka-
rowej. Projekt ten cp-acowany jest
w szczegółach, dokonano badań dna
rzeki, brzegów, obliczono rozpiętość.
Koszt budowy rowego mostu oblicza
się na 60.000.006 złotych wraz z wia-
duktem. 3

Poplerajcie Polską Macierz
Szkolną.

EAST UIAETSIS EESTESTIE)
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l wiska, ponieweż mogą się wykazać
taką, czy inną :lością przebytych na

uniwessytecie semestrów.

Zarówno ci niedokończeni, jak +

ukończeni z dyplomem, a bezrobotni,
są niewątpliwie  szkodliwem zjawi

skiem.

Ostatecznie udzielanie wyższego

wyksziałcenia jest bezspornie pew-

nego rodzaju zbytkiem socjalnym, za

który społeczeństwo musi płacić.

Dobročziejstwa tego zbytku są oczy

wiste i bezsporne, ale nie trzeba w
nim przesadzać. Jeżeli ktoś nie po-

siąda zdolności <lo studjów wyższych,

to nie należy go ciągnąć za uszy, jak

to się dziś dzieje, przez uniwersytet

iub politechnikę. Niech się ograniczy
poznaniem zawodu, lepiej dopasowa

mego do odmiennych, powiedzmy:

  pretensje do zajęcia lepszego stano*

uarai о

czysto praktycznych talentów,

W. kołach uniwersyteckich całej
Europy sprawa regulacji dopływu

młodzieży do szkół wyższych jest

obszernie dyskutowana. Wogóle o-
kazuje się, że niema wyraźnego środ-

ka zaradczego na inflację studenc-
ką i że trzeba się uciekać do zarzą

dzeń ruczej pośrednich, jak np. kon-

kurs raatur, egzaminy wstępne, a

zwłaszcza dobre informowanie o

tem, dokąd rodzice kierować mog+

swe dzieci dla otrzymania przygoto”
wania zawodowego,

Ta ostatnia sprawa wydaje się

nam szczególnie ważna.

względem nasze władze szitolne czy”

nią bardzo niewiele, a czynniki spo

leczne również, a tymczasem ponie-
waż stan rzeczy w Polsce jest szcze”
gólnie zły, więc i środki zaradcze

powinny być szczególnie energiczne.

Pod tym!

 

| W ciągu ostatnich dni sytuacją na
Dalekim Wschodzie zaostrzyła się

bardzo. Wielkie ajencje światowe
Havasa, Reutera, Simibun Rengoi
'Tass przynoszą wiadomości niepo-
kojące. Prasa sowiecka zamieszcza

artykuiy pod tytułami: „Burza nad
Azją”, „Zbliżająca się burza na Da-
lekim Wschodzie”, Niebezpieczne

| obostrzenie się stosunków sowiecko“
alalas pozytwrie do tych poczynań stronnictwa, japońskich,

Wi ciągu ostatnich dwóch lat wy-
buch wojny sowiecko - japońskiej nie
jednokrotnie uważany był za kwestję
najbliższych tygodni a nawet dni, Po-|
tem znowu następował okres wycze-
ikiwania dłuższego, aby ustąpićmiej:|
sce nowym alarmom. Trzeba z tego
zdać sobe sprawę, że ani Rosja so-
wiecku ani Japonja w istocie rzeczy
nie pragną wojny i obawiają się jej
następstw. W Rosji żyje do dziś tra-
dycją przegranej wojny rosyjsko - ja-
pońskiej, Przesłanki psychologiczne
wśród mas sosyjskich nie przema-
wiają za prowadzeniemi wojny, idea
zaś rewanżu tak żywą n. p. we Fran-
cji po 1870 r. i w obecnych Niem-
czech obca jest całkowicie ludowi
rosyjskiemu, Rząd sowiecki obawia
się przytem powikłań wewnętrznych
i międzynarodowych. Skłonność do
ustępstw na rzecz pokoju ze strony

Sowietów jest vgromna. Rźąd sowiec
ki chciałby za wszelką cenę utrzy-

mać pokój. Inicjatywa wojny czy po-
|koju znajduje się więc w ręku japoń-
skim. Japonja w zasadzie nie prag-
jnie również zbrojnego konfliktu.
| Kraina Wschodzącego Słońca bez
wojny osiągnęła rozszerzenie swego

| wpływu w Azji.
| Żołnierz japoński stanął mocną
„nogą w Mandżurji, Północnych Chi-
mach, na koleji wschodnio - chińskiej,
w Szanghaju, W narodzie japońskim

| walczą jednak sprzeczne tendencje.

 

Gdy część polityków chciałabykon-|
tynuowania pokojowej penetracji w

| Czy wybuchnie wojna
na Dalekim Wschodzie,

Azji część inna i dodaimy, bardzo
wpiywowa aąży ao opanowania
'Wiadywostoku 1 całej Wschodniej
oyberji. lendercje ie zagrażają już
bezposiednio mocarstwowemu stano
'wisku iKosji sowieckiej i tych właś-
nie prądów obawią się najbardziej
-ząd sowiecki, Frasa sowiecka ma
oczy zwrócone przedewszysikiem na
Daleki Wschód Notuje skrzętnie
każdy wypadek mówiący o przeja-
wach ekspansji japońskiej,

| Kzecz znamienna, że równocześ-
nie ze wzrastającem  zgęszczeniem
aimostery na Dalekim Wschodzie idą
pokojowe wynurzenia członków ga*
binetu japońskiego, którzy niemal co

, dziennie zapewniają, że niema tak
poważnych kontlibtów pomiędzy
«osją sowiecką a Japonją, któreby
wymagały rozprawy orężnej,

Równocześnie jednak z zapewnie

na granicy mandżursko - sowieckiej,
Obydwie strony zwalają na siebie
winę i czynią się wzajemnie odpo-
wiedzialnemi,

Ton prasy sowieckiej jest coraz
ostrzejrzy wobec Japonji, Prawdo-
podobnie jednak i tym razem nie doj-
dzie do wybuchu wojny.
W chwili obecnej toczą się roko-

wania w sprawie sprzedaży koleji
wschodnio - chińskiej, która narazie
jest kością niezgody pomęidzy Mo-
skwą i Tokio, Japonja chce nabyć
prawa do tej kolej za bezcen. Rosja
sowiecka ze względów prestiżowych
pragnie uzyskać przyzwoitą cenę, W
Londynie onegdaj krążyły połgoski,
%e rokowania w..lokio pomiędzy so-
wietami i rządem japońskim zostaty
znowu przerwane, W związku z tem
obydwie stitony zajęły wobec siebie
stanowisko wyzywające. Może tem
właśnie tłómaczyć trzeba nerwowe

, podniecenie na Dalekim Wschodzie.
Syiuacja nix jest jasna i budzi

jaknajpoważniejsze obawy.

 

 

Żydzi o antysemityzmie.
Żydowski „Nasz Przegląd“ za-

mieszcza obszerny artykuł o antyse-
mityźme p. t. „Szaleństwo z metodą“

„Nasz Przegląd“ cytu,e przedew-
czystkiem artykuł z czasopisma „Ak-
cja Narodowa” w którym m. in, po-
wiedziano:

Żydzi nie mają prawdziwych przy
jaciół w żadne; grupie polskiej, nie
wolno tedy z kwestji żydowskiej czy
nić rozgrywki partyjnej ze strony jed
nych grup politycznych przeciw dru-
gim, bo te kłótnie leżą w interesie
zydów. Hasło fizycznego usunięcia ży
dów z Polski, aczkolwiek teoreiycz-
nie słuszne, nie jest rychło wykonal-
ne, więc trzeba rozłożyć jego realiza-
cję na większą ilość lat. Niepoważni
anitysemici szkodzą sprawie antyse-
mickiej, gdy zapewniają, że zaraz po
ich zapanowaniu żydzi odrazu znikną
z Polski.Niema także sensu rozpow*
szechniać o żydach legend, opartych
ra fałszowanych cytatach, bić żydów
iub wybijać szyby w ich sklepach.
Kwestia żydowska nie jest legendar-
na ani skomplikowana: żydów jest
poprostu za dużo i za wielki jest ich
wpływ, więc jedno*i drugie trzeba
ograniczyć do właściwych rozmia-
rów. Teorję rasizmu należy odrzucić

/ Jako sprzeczną z duchem religją i cy-
wilizacją chrześcijańską.

Emugracja żydowska z Polski do
Palestyny jest minimalna, Oto jest
rezyczyna, dla której autor przeciw-
„ctawia się sjonistom do czasu, źdy
na serjo przystąpią do realizacji swo-
ich dążeń, Natomiast każde poczy-
nanie w kierunku faktycznego zwięk
szenia emigraci; żydów z Polski na-
ieży jaknajusilniej poprzeć. Dziedzi-
nami opanowanemi przez żydów jest
przedewszystkiem handel i pośred-
nictwo. w poważnej części przemysł,
adwotatura i zawód lekarski. Trze-
ba tedy z jedrej strony ograniczyć
zydėw (numerus clausus), a. z drugie;
ułatwić Polakom zajęcie ich placó-
wek, Autor zaleca także ruch współ-
dzielczy.

Streściwszy w ten sposób poglą-
dy „Akcji Narodowej”, „Nasz Prze-
gląd'* powiada:

Tak się przedstawia antysemi-
iyzm „kulturalny” autora, Czy jest
(m realniejszy od antysemityzmu po-
$romowego jego przeciwników? Prze
dewszystkiem jego błędem kardynai-
nym jest przekonanie, že caly na-
;ód polski nienawidzi žywiolowo žy-
dów i naprawdę praśnie się ich poz-
być. Tak wcale nie jest Pewien an-
tysemita kiedyś mu się przyznał, że
śdyby naprawię tak było, to przy
tak ogromnym nakładzie szczucia ze
strony antysemitów, nie byłoby już
w Polsce ani jednego żyda. Ale współ
życie w ciągu blisko tysiąca lat robi
swoje. Antysemityzm w Polsce, jak
|zreszłąi wszędzie, jest tylko karje-
rą polityczną dla zdobycie władzy.
To też Endecja jako opozycja, jeż-
«dżąc na koniku żydowskim, musi
"twierdzić, że Sanasja jest filosemic-
ka, i tak byłoby nawet gdyby ta o-
statnia przyjęła żywcem jej program.
Z tego też powodu antysemici

 

stosować teror, bo idzie im o stwo-
rzenie w kraju atmostery anarchji,
Ltóra jedynie umożliwia skuteczną
dla nich rozgrywkę, A ponieważ sze-
rzenie nienawiści musi pociągnąć za
sobą gwałty, więc każdy rząd we
własnym interesie musi mniej lub
więcej przeciwdziałać antysemityz
miowi.

Jas z powyższego widać „Nasz
Przegiąd” stara się poruniejszyć zna-
czenie ruchu antysemityckiego w Pol
sce, czyniąc z niego tylko punkt roz-

grywk: obozu narodowego z sanacją.
rozatem „N. P' uważa, że pozby
cie się żydów z Polski jest niemożli-
wością, zwłaszcza dlatego, że Polacy
„Oczeiniają žydow“ i wobec tego
nikt ich przyjąć nie chce,

„N. P.“ albo się istotnie myli, ałbo
udaje że nie widzi, iż sprawy żydow*
skie zagadać już nie można, Od chwi
li, kiecy ludność polska powie sobie
że bez żyda się obejdzie, sprawa ży-
dowsika przybierze taką postać, że
żydzi czy „oczerniani”* czy wybiela-
i, czy mający fach, czy nie mający,
odejść będą musieli.
A dokąd się mają z Polski udać,

to już samj on! zdecydują.

ANKARA. (Pat). Z ramienia Pol-
skiej Akademji Umiejętności i Uni-
weusytetu Wileńskiego przybył do
Turcji na przeciąg dwóch miesięcy
prof. dr. Tadeusz Vetulani z Wilna,
telem przeprowadzenia badań nau-
kowych z zakresu pochodzenia i ho-
dowli zwierząt domowych w Turcji.
Prof. Vetulani bawił już w Turcji w
roku 1929, prowadząc badania w
Anatoiji zachodniej i środkowej.

KRAKÓW. (Pat). Wczoraj w po-
bliżu izdebnika pod Krakowem au-
nobus wiozący 30 pątników z Kalwa-
rji.cudem uniknął strasznej katastro
ly. W czasie zjeżdżania ze stromej
śóry zapaliły się hamulce i autobus
począł spadać w dół z coraz bardziej
wzrastającą szybkością W czasie
mijania zakrętu szofer nie mógł opa-

 

niami pokojowymi mnożą się starcia ,

Litwa a pakt bałtycki
„Liet. Aidas“ wyraża pogląd, że

peutrakiacje w sprawie zawarcia
paktu bałtyckiego, pomyślnie zapo-
czątkowane, mogiyby w ostatnich
czasach znacznie postąpić naprzód,
śdyby nie zaobsorbowanie projek-
'em paktu wschodniego. Pakty te
wzajem sobie bynajmniej nie przeczą,
gdyż oba mają podobny, choć różny
w skali, charakier paktów regjonal-
nych i wspólny cel — utrwalenie
pokoju. W pierwszej iazie rokowań
wymieniły państwa bałtyckie poglą-
dy na materjalną podsiawę współ-
pracy, uznając konieczność jej za-

cieśnienia w interesie wspólnego
bezpieczeństwa i utiwalenia niepod-
ległości oraz przyjmując zasadę nie-
przeszkadzania sobie wzajemnie w
problemach specyłicznych dla każ-
uego z uczestników, W trakcie kon-
ierencji kowieńskiej omawiano rów-
nież stronę formalną zagadnienia i

ustalono, że państwa uczestniczące
zawrą nowy traktat.

Pismo stwierdza wobec tego, że
dokonano już więcej niż połowy za-
dania, W tym jednak czasie zazna-
czyło się ze strony niektórych
państw stanowisko  niepizychylne
zawarciu paktu wschodniego, co
1ogło nie pozostać bez wpływu rów*
nież na kwestję paktu bałtyckiego.
W sprawie projektowanego „,Locar-
na wschodniego“ państwą bałtyckie
wypowiedziały się już zasadniczo
przychylnie, a uczyniły to zupełnie
samodzielnie, uwzględniając jedynie
swe własne interesy żywotne, nie

zwracając zaś uwagi na uboczne
wpływy. Takiej samodzielności nale”
ży się też spodziewać w dalszem po-

suwamiu kwestji paktu bałtyckiego,
Pismo wyraża przekonanie, że

przewidywana konierencja państw
tałtyckich mogłaby już dojść do
skutku, gdyż dalsze zwlekanie z nią,
wobec całkowitego wyjaśnienia sa-

mej idei i uzgodnienia poglądów, jest
zbędne, Litwa, ujmując tu inicjaty-
wę, oczekuje aprobaty ze strony
Łotwy i Estonii, którym podobnie jak

(jej, zależy wyłacznie na wirwaleniu
riepodległości i pokoju Państwa zaś

jościenne, wiedząc, że” współpraca
i bałtycka nie ma żadnych celów agre-
cywnych, winnyby tylko poprzeć
realizację tej idei. Skoro niedawne
oświadczenia wykazują co innego—
świadczy to jedynie o nieszczerości
' amiaców państw sąsiednich i winno
jeszcze ułatwić drogę do osiągnięcia
wytkniętego celu, do samodzieinej

wecyzji państw bałtyckich, ktorej
, dłużej odkładać nie należy,

 

 

Domagajcie się znanych z
dobrej jakości MAGGI ego
kostek buljonowych. Zwa-
żajcie,aby opaska była za: |
opatrzona w słowo MAGGIi
znak ochronny krzyż-gwiszta
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> Uczony Polski w Turcji
Obecnie zamierza kontynuować swe
badania we wschodnich wilajetach
Anatolji.

W. wyniku pierwszego pobytu w
Anatoli, prof. Velutani ogłosił sze*
reg prac naukowych oraz artykułów,
które spotkały się z przychylną oce-
ną krytyki naukowej. Niektóre z
tych prac ukazały się także w prze”
kładzie na język turecki

OMAL NIE KATASTROFA.
nować maszyny i autobus całym
iozpędem wjechał na drzewo. Drze*
wo zostało dosłownie ścięte, autobus

| zaś zatrzymał się ma wystającym
pniu i zawisł nad kilkunastometro-

' wym: jarem. Autobus uległ rozbiciu,
pasażerowie zaś odnieśli lekkie obra
żenia.

  

Złoto z dna morza.
LONDYN. (Pat). W roku 1917

niemiecka łódź podwodna  zatopiła
w pobliżu północno - wschodniego
wybrzeża Irlandji statek brytyjski,
Laurentic" z ładunkiem złota w

sztąbach wartości 6 mili. funtów
szterlingów. Admiralicji brytyjskiej
udało się od roku 1919 do 1934,7ze
znajdującego się na dnie morza

statku, wydobyć 5 milį. funtów, Dal-
sze usiłowania wydobycia złota za-
przestano, gdyż kadłub statku zarył

Smiertelny wypadek w Alpach.

się z biegiem czasu zbyi gięboko w
piasek i praca przy wydobyciu
„reszty złota zwązana była skutkiem
tego z wielkim niebezpieczeństwem,
Obecnie prowadzone w największej
tajemnicy 3 miesięczne prace, które

na zasadzie specjalnej koncesji doko-
nała pewna prywatna firma nurków,
dały pożądane rezultaty i pozostałe
złoto 1 mili, funtów zostało z dna
morskiego wydobyte.

wd

"ZERMANN Pat. Dwaj alpiniści| włoscy zdołali wejść na szczyt, gdzie
włoscy usiłujący wejść na szczyt|spędzili całą noc.. Wskutek zbyt ni-
góry Cervin spadli i zabili się na|skiej temperatury dwuch członków

muszą miejscu. Czterej pozostali alpiniści! wyprawy zamarzło.

 

 
A
V
n
a
a

a
A
a

S
A
s
s
A

G
zmm
h

i;
=

+.



Celem zapobieżenia zwentualnym
kradzieżom i okradania zwiedzają”
cych Targi Futrzarskie w Wilnie,

Starostwo Grodzkie Wileńskie
podaje do wiadomości, że pan woje-
woda wileński zezwolił na przedłu-

 

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
słoneczna i ciepła o zachmurzeniu
umiarkowanem, większem w dziel-
nicach północnych. Rano miejsca-
mi mgła. Słabe lub umiarkowane
wiatry zachodnie.

DYŻURY APTEK,
Dzis w nocy dyżurują następujące

apteki:

Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 įtelei 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 |(te.ef. 3-29) i Kostowskie-
$o — ul. Wielka ; (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Wczorajsza ulewa, Wczoraj

ponownie przeciągnęła nad Wilnem
silna ulewa. Potoki spływającej wo”
dy groziły lada moment zerwaniem
robót na ul, Kościuszki. Na szczę-
scie jednak nasilenie deszczu osła-
bło i ulewa żadnych poważniejszych
strat nie wyrządziła,

21,654 zł. na powedzian.
Do dnia 16 włącznie wpłynęło do
wojewódzkiego Komitetu pomocy
ofiarom powodzi na konto PKO.
15.555 —zł. 21.654.31.
— Wynik zbiórki na zakup samo-

iotu braci Adamowiczów. Zarząd
Wileńskiego Okręgu Wojewódzkie-
$o LOPP. podaje wynik zbiórki,
przeprowadzonej w Wilnie w dniach
25—21 lipca r. b. na rzecz wykupu
samolotu braci Adamowiczów: do-

| chód z przedstawienia w teatrze
,Lutnia” w dn. 25 lipca wynosił 121
zł., dochód z przedstawienia w Te-
atrze Letnim w dn. 27, VII (20 proc.

, dochodu) 61 zł. 60 gr., ofiara p. Ku-
/ 1eca z Grzegorzewa 200 zł., ze sprze-
, dąży pocztówek: 36 zł., ze zbiórki do
puszek 185 zł. 92 gr. Razem 604 zł.
52 gr. Koszt ozganiżacji zbiórki wy”
nosił 5 zł, wobec czego zysk netto

|

 
wynosi 599 zł 52 gr., która to suma
przekazaną została Zarządowi Gł.
LOPP. w Warszawie,

SPRAWY MIEJSKIE,

— Skargi na porządki w rzeźni,
Chrześcijański Związek Kupców
Trzodą Chlewną w Wilnie komuni-
kuje o wypadku następującym:
W nocy z 12 na 13 sierpnia 1934

obór miejskich przy rzeźni w Wilnie
oddałą na przechowanie (postójj do
obór miejskich przy rzeźn w Wilnie
67 wieprzy. Przy odbiorze okazało
się, że jeden wieprz wag; 261 klg.,
wartości 274 zł wpadł w znajdujący
się w oborze na jeden metr głęboki
rów i udusił się. Rów ten zasypano,
:ecz dopiero po wypadku,

$inięcia pozostawionych na przecho-
waniu w oborach miejskch (za postój
jest specjalna dodatkowa opłata) nie
są odosobnione, a straty przeważnie
ponoszą sami właściciele zwierząt,
$dyż Magistrat stale się wykręca i
płacić nie chce.

Pomijając straty materjalne nale-
żałoby zwrócić uwagę powołanych
czynników, zwłaszcza Towarzystwa
Opieki nad zwierzętami, na okropne
męczarnie zwierząt, które z braku
odpowiednich urządzeń. jali dosto-
sowanych do wyładunku ramp, nale-
vytych miejsc na postój i t. p. nim
zostaną zabite — przechodzą istne
atusze, a tymczasem Magistrat z
udową nowej rzeźni i chłodni nie

spieszy się, aczkolwiek od szeregu
iat na ten cel od kupców i rzemieślni-

sumy,

W książce pod tyt. „Generał Roz-

wadowski', wydanej w r. 1929 w Kra-

kowie przez grono przyjaciół zmarłego

Wodza, zamieścił obecny redaktor na-
czelny „Kurjera Lwowskiego” artykuł,

który ze względu na rocznicę bitwy pod

Warszawą pozwalamy sobie za „Kurje-

rem Lwowskiin“ przedrukowač.

„„Imię jego przychodzi ciągie na
myśl, zarówno wtedy, gdy się wspo”
mina pierwsze dnie tworzenia pol-
skiej a1mji, składa hołd niezłomnym
obrońcom Lwowa, jak i wtedy, gdy
się szuka pierwszego twórcy soju-
szów militarnych z Francją i Rumu-

*yą, lub, gdy się ogarnia wyobraźnią
ogromne a zwycięskie zmagania z na
lazdem bolszewickim pod Warszawą.
a wielkim obrazie dziejowym, za-

Pelnionym epicznemi scenami wysił-
ków Narodu z lat 1918-20energicz-
на postać Generała wysuwa się ży”
wiołowo na plan pierwszy.A raczej
wysuwa ją nasza wdzięczność, opar”
ta objektywnej ocenie iego czynów,
jego talentu, jego wielkiej duszy, Da*

1:
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KRONIKA.
0“stan bezpieczefstwa na Targach |

Futrzarskich. |

władze policyjne postanowiły rozto-,

Przedłużenie godzin handiu na czas Targów.

Pogoda w całym kraju naogėl,

Fakty uduszenia wieprzy lub za”| $

!

i

czyć „baczną opiekę"
Targów i wszystkich podejrzanych
osobników usuwać z ogrodu po-
Bernardyńskiego,

żenie godzin bandlu w Wilnie do
godziny 21 na czas trwania Ogólno-
polskich Targów Futrzarskich,

!

i

— Umowa z Arbonem kędzie
podpisana. W związku z powrotem
z urlopu prezydenta miasta Towa-
rzystwo Miejskich Komunikacyj w
Wilnie zamierza w nejbliższym cza:
sie podjąć z magistratem ponowne
rokowania o sfinalizowanie nowej
umowy. Ogólne warunki, jak już
donosiliśmy, zostały uzgodnione, o-
becnie chodzi jedynie o szczegóły.

Należy spodziewać się, że w po-
czątkach przyszłego miesiąca nowa
umowa będzie podpisana i w związ
ku z tem sytuacja Tommaka w
Wilnie się ustabilizuie. 1

POCZTA I TELEGRAF.
— Z Poczty. Dyrekt:r Okręgu

Poczt i Telegrafów inż. Mieczysław
Nowicki powrócił z urlopu i podjął
urzędowanie z dniem 16 bm

SPRAWY KOLEJOWE.
— Pewrót Dyrektora Faikow-

skiege. Wczoraj powrócił do Wil-
na z urlopu wypoczynkowego Dy-
rektor Kolei Państwowycc w Wilnie,
inż. Kazimierz Falkowski i objął
urzędowanie.
— 1000-kilometrowe bliety tu-

rystyczne. Byrekcja Okręgowa Ko-
lei Państwowych w Wiinie podeje
do wiadomości, iż bilety turystyczne
1.000 i 2500-kilometrowe mogą być
wydawane nietylko za okazaniem
legitymacyj Centrali ale równieżi
Oddziałów Polskiego T-wa Tetrzań-
skiego.

Bilety te kosztują: 1.000 kim. w
Ill — 30 zł. w kl. П — 45 zł., 2500
klm. w kl. III — 60 zł., w kl. I1I—90

Wydawanie tych bitetów usku
teczniają kasy osobowe na dwar-
cach kolejowych.
— Dzietainošč okręgu kolejo-

wego LGPP. Od dłuższego czasu
Gkręg Kolejowy LOPP przeprowa:
dza organizację kursów elementar-
nych, przygotowujących kadry przy-
szłych instruktorów OPG. Są to
krótkie kursy obliczone na dziesięć
godzin wykładowych, mające na ce-
lu danie najaiezbędniejszego zasobu
wiadomości z dziedziny zarówno
obrony indywidualnej jak zbiorowej.

Bo chwili obecnej staraniem Za-
rądu O<ręgu zorganizowano 20 ta-!
kch inform acyjnych.. kursów,.. !
ktorych  wyszkolono okolo 1
osób.

Największa ilość kursów przypa:
da na Wilno i jego obwód, stano-
nowiąc liczbę 11 i przeszło 700 wy-
szkolonych słuchaczy. Na terenie
miasta zorganizowano 7 kursów, na-
tomiast na pobliskiej prawincji 4, a
są to następujące miejscowoś<l:
Nowo-Wilejka, Podbrodzie, Nowo-
więciany, Landwarów.
Następne miejsce pod względem

ilości zorganizowanych kursów przy-
pada Królewszczyźnie gdzie się od-
były 3 kursy i ukończyło 100 osób.
Na terenie zaś Obwodu należącego
do Królewszczyzny zorganizowano
kurs w Uszy i Woropajewie.

Ponadto zorganizowane zestaly
kursy w Oranach, Lidzie, Wełko-
wysku, Brześciu i Łapach.

Akcja jest zakrojona na szeroką
skalę i obliczena na długi przeciąg
czasu, co potwierdza przekonanie,
że ludzi należycie przygotowznych
do obrony przeciwgazowej nigdy nie
będzie za wiele.

SPRAWY WOJSKOWE
— Rocznik 1916 musi starać
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kėw branžy mięsnej pobrano duže|

 

się o metrykę. W związkuz roz-
poczynającą się na terenie Wilna z
dniem 1 września rejestracją rocz-
nika 1916-go wszyscy mężczyźni u-
rodzeni w tym roku zgłaszając się

remne i śmieszne są próby przemil*
czenia lub pomniejszenia jego zasług
i zepchnięcia jego osoby z pierwsze-
„go planu, Właśnie śmierć, usuwając
$o z gry małych interesów i małych
ambicyj, wypeiniających dzień dzi-
siejszej Polski, uczyniła go nietykal-
nym dla wszelkich talkich ataków.

Oddała go histori, która prędzej czy
poźniej, ale zawsze, wymierza spra-
wiedliwość każdej prawdziwej wiel-
kości. Tam go nie dosięgnie żaden
inny wyrok, żadne współzawodnic-
two, żadna zawiść. в

Stanęła mi wyniosła postać Gene
rała przed oczyma, gdy podczas o-
statnich wakacyj wsłuchiwałem się
w ciągu długich wieczorów w huk fal
polskiego morza.

Lrzegiem, w Jastrzębiej Górze, pro-
wadziłem z nin:, przed dwoma iaty,
„Hugie rozmowy. Generał naprawiał
tam swe zdrowie, ale równocześnie

pracował intensywnie nad swemi
dozpoczął pisać w więzieniu, Czyta-
iem niektóre ich ustępy i nie mogłem  Nad tym samym |'

„DZIENNIK MIL

Bracia Adamowicze
17 b. m. o godz. 9,30 przybyli sa-

' molotem z Warszawy bracia Adamo"
wicze ; zatrzymali się w hotelu Ge:
orges'a. Z hotelu udali się Adamo-
wicze na teren Targów Futrzarskich,
gdzie byli oprowadzani przez kie-

na terenie townika propagandy, i łotografowali | nicy polskiej,
cię. Następnie odbyło się przyjęcie
w hotelu Georgesa, w którem u-
czestniczyli m. in. przedstawiciele
Polonji z Litwy w osobie hr. Romera
i Polonji łotewskiej hr. Platera.

O godz. 18,30 bracia Adamowi-
:ze, odprowadzeni przez liczne gro-
no osób, udali się na dworzec kole-
jowy, skąd odicchali do Wilejki po-
wiatowej, w celu udania się do mia-

winni
sobie metrykę urodzenia.
do rejestracji posiaiać przy

posiadają metryki w domu winni
otrzymać wyciąg z ksiąg metrycz-
nych.

Pozatem rejestrujący się wiani
zaopatrzyć się w inne dokumenty
wymieniane w obwieszczeniach, które
w dniach najbliższych ukażą się na
ulicacn miasta.

SPRAWY PODATKOWE.
— Egzekucja miejskich podat

ków. Wobec upłynięcia ulgowege
terminu przeznaczonego na płace-
nie podatków komunalnych od
szyldów i psów, władze skarbowe
przystępują w najbliższych dniach
do przymusowego ściągania tych
podatków. Obecnie doliczane będą
kary za zwłokę i koszty egzeku-
cyjne.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Konferencja z kupcami w

starestwie grodzkiem. Wczoraj w
lokalu starostwa grodzkiego odbyła
się konferencja przedstawicieli kup-
ców branży kolonjalnej z władzami
administracyjnemi poświęcona omó:
wieniu szeregu aktuaiji. M. in. sta-
rostwo poleciło, by na witrynach
na poszczególaych artykułach spo-
żywczych uwydatnione były ceny.

Jednocześnie w zwiazku ze zbii-
żającym się sezonem jesienaym i
notowanem zjawiskiem wzmożenia.
się chorób zakaźnych wydano kup-
com szereg instrukcyj z dziedziny
sanitarno-nigjenicznej.

Zniżka cen na rynkach
Przeprowadzona inspekcja rynków
wileńskich stwierdziła, że w ciągu
ubiegłego tygodnia ceny rynkowe
bardzo nieznacznie zniżkowały. Po-
dług prowizorycznych obliczeń ceny
w stesunku do tygodnia poprzed
niego spadły o O, „rocent.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Że Związku Oiicerów Rezerwy.

Zarząd Okręgu i Koła Wileńskiego
Z. O. R. podaje do wiadomości, iż
Sekretarjaty Zarządów począwszy.
od dnia 16 sierpnia r. b. czynne są
codzień w godz. od 18 do 20 oprócz
świąt i niedziel

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Że Związku Zawodowego Ma-

larzy. Onegdaj odbyto się ogólne ze-
branie cztonków Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Malarzy w
(Wilnie, Na zebraniu tem wyrażono
votum nieufności zarządowi związku
na czele ze Stenkiewiczem, w zwią-
zku z zaniedbeniem przez zarząd
działalności i nie wykonaniem u-
chwał ogólnych zebrań i postano-
wiono wybrać nowy zarząd, który
po wybraniu ukonstytuował się w
ten sposób: prezes—Bykowski Ro-
bert, wiceprezes—Downarowicz Ja-
Lób, sekretarz—Rybczonek Miko-
łaj, skarbnik—Łukaszewicz  Franci-
<zek, protokulant—Zaleski Włady-
sław, ławnicy: Piotrowicz Józef i
Kimbort Władysław.  Uchwalono:
1) dążyć do całkowitego wprowa”
dzenia w życie zawartej na wiosnę
tmowy zbiorowej, w szczególności
zaś kładąc nacisk na punkty: wyna-
grodzenia i bezrobocia, a więc staw*
ki i wychodnie dnie; 2) urządzać
możliwie najczęściej za pośredni-
ciwem kolegów członków Komisji
Kontrolnej, posiadających wydane
przez Inspektora Pracy legitymacje
— kontrolę zakładów pracy, w ce*
iu dopilnowywania przestrzegania

śię nadziwić żywoścj i barwności o*
qowiadania oraz zdumiewającej e-
Aergji języka, jaką tchnęły te karty,
napisane przez przeszło 60 letniego
<złowieka, ponadto znękanego moral
Lemi przejściami. Nic nie znamiono-
wało w nich starości, znużenia lub

rezygnacji; biła z nich pełna radość
zycia i rozkosz wspominanie wojen-|
nej przeszłości, która Generałowi ty-
ie sławy przyniosła. =

Zarówno z pamiętnika, jak i z
iozmów z Generaiem wyniosłem
„w ażenie żywiołoweżo i niezmożo-
rego patriotyzmu,  zakreślającego
wolnej Ojczyźnie dalekie granice w
przyszłości ; wyjątkowe stanowisko
w hierarchji państw europejskich.
Generał, który studjował problem o-
brony granic Polski, uznawał na Za-
chodzie linję Odry, jako naturalną
ś'anicę Państwa i tak wierzył w siłę
swego narodu, że uzyskanie tej gra”
rcy uważał w przyszłośc; za rzecz
zupełnie możliwą. Granica zachod-
wspomnieniam; wolennemi, które
nia w okresie naszej słabości lub na-
szego niedbalstwa, ustępowała na
wschód, dlaczego teraz — rozumo-
wał — nie miałby nastąpić proces
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ponownie w Wilnie. |
steczka rodzinnego Olkowicz.

18 bm. o godz. 13,30 bracia Ada-
mowicze wyjadą do Stołpców, skąd
przekroczą granicę sowiecką, w celu

| odwiedzenia siostry we wsi Jankow-
| szczyzna, odleglej o 16 km. od gra-
| Stamtąd wyjadą do
, Mińska i Moskwy ; w dniu 22 bm.
|przekroczą ponownie granicę w
| Stołpcach, powracając do Polski!

Trzeba przypomnieć, że rodzice'
Adamowiczów umarli przed wojną|
światową i posiadali około 40 haj
ziemi w Jankowszczyžnie, parafji
olkowickiej, której 3/4 pozostało po
stronie polskiej

przez pracodawców ogólnych prze”
pisow ustawodawstwa p.acy; 5) urzą

czac z Lurześcyjańskieriui Związkami
zawodowemi: stolarzy, cieśli, bedna-

rzy, murarzy i betoniarzy — narady
zarządow w celu wspólnego wystę”

powania przeciwko iamaniu dobro”

wolnie zawartej umowy zbiorowej w
przemyśle budowianym.

— Umowa zbiorowa w przemyśle
Ludowienym, Konierencja w lnspek-

toracie Fracy 04 obwodu w Wilnie,

zwotana na dzien i4-go sierpnia 1934

roku, na zasadzie umowy zbiorowej

w przemyśle budowlanym — przed-

stawicieli Cechow malarzy, stolarzy,
murarzy, cieśli, bednarzy, sekcji

przedsiębiorstw budowlanych przy
Centralnym Związku Rzemieślników

żydów i przedstawicieli Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych cieśli,
stolarzy, bednarzy, murarzy, beto-
riarzy i malarzy, w celu powołania
Komisii _ rozjemczo - kwalitikacyj-
nych, wobec uchylenia się Cechów i

sekcji przedsiębiorców budowlanych
od udziału w Komisjach, nie dała re-
zultatów,
W związku z powyższem Chize-

scijańskie Awiązki Zawodowe: cieśli,
stolarzy, bednatzy, murarzy, betonia
rz yi malarzy, w najbliższych dniach
zwołują wspólne posiedzenie zarzą”
dów dla zastanowiŚnia się nad wy-
iworzoną sytuacją, wywołaną nieho-
morowaniem przez pracodawców
swoich zobowiązań, Prawdopodobnie

zostanie zwołane sprawozdawcze
zebranie członków

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Walne Zgromadzenie dozor-

ców doińowych, członków Chrześci-
ajńskiego Związku Zawodowego do-
zorców domowych w Wilnie, odbę-
dzie się w niedzielę 19 sierpnia r. b.
© godz. 2 p. p. w sali przy ul. Metro-
politainej 1. Na porządku dnia: 1,
Ogólna sytuacja dozorców domo"
wych w Wilnie, 2. Sprawozdanie z
Wszechpolskiego Zjazdu delegatów
Chrześcijańskich Związków Zawodo-
wych dozorców domowych, 3, Nad-
zwyczajna komisja rozjemcża, 4, Do-
koptov:anie członków do Zarządu,
5. Sprawy organizacyjne. Wejście na
zebranie wolne jedynie za okaza”
niem legitymacji członkowskiej 1 wy”
słanego przed dwoma tygodniami
zaproszenia. Przy wejściu każdy
członek winien złożyć swój podpis
na liście obecnych na zebraniu,

SPRAWY SZKOLNE.
Gimnazium dla Dorosłych

Humanistyczne Koedukacyjne z od-
aziałem matematyczno - przyrodni-
czym im. Ks, P. Skargi w Wiinie, ul.
Ludwisarska 1, przyjmuje wpisy ucz-
iiów (uczenic) od lat 18 na rok]
-zkolny 1934/35 do kl. I ; II nowego
ustroju oraz klas: V, VI, VII i VIII
starego typu.

i Kancelarja czynna codziennie od

 

+ szcze dużo

|Pieśni (płyty). 18.00: „Co czytać?” — felj.

Listy do Redkcji
Szanowny Panie Redaktorze!

Uprzejmie proszę Pana Redaktora, o
„askawe umieszczenie w poczytnem pismie
Jego co następuje.

Na skutek zaostrzoaej akcji władz ad-

ministracyjnych, przeciwko kupcom upra-

wiającym handel w niedziele i święta, orga-

uy policyjne w Wilnie sporządzity moc pro-

tokółów, za uprawianie potajemnego handiu

w sklepach w czasie zakazanym. Pomimo

takich represji administracyjnych, jest je-

przedsiębiorstw,

vranży spożywczo-wódczanej, galanteryjnej

. składów aptecznych, których nie dosciga

rrawo i nadal bez najmniejszych przeszkód

įrowadzą potajemny handel  bocznemi

nietylko w niedziele i święta,

caiego roku do

przewažnie Z

drzwiami,

„ecz i we wszystkie dnie

późnej nocy.

Takich nowoczesnych, sprytnych han-

diowców nie dościga żadna sara administra-

cyjna i ci panowie zbogacają się kosztem

snnych iojainych kupców, szanujących prze-

 
pisy i prawo. 2

Podając o powyższem do wiadomości,

rozwalam sobie nadmienić, że o ile niniej-|

nie odniesie pożądanego

skutku, to wówczas grupa pracowników

zatrudnionych przymusowo w takich handio

wych przedsiębiorstwach, niezwłocznie o-

głosi w prasie spis w porządku alfabetycz-

sym nazwisk i adresów tych firm, które bez-

karnie i nadal uprawiać będą potajemny

kandel bocznemi drzwiami w czasie zaka-

zanym,

s.e ostrzeżenie

Dom Handlowy M. Januszewicz
Wilno, ul. Zamkowa 20-a.

Wilno, 17 sierpnia 1934 r.

—н

Теайг i mužyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Besnardyńskim. Dziś o godz. 8m. 30 wiecz.

w dalszym ciągu sensacyjna komedja wie-

бейзКа м 3-ch aktach „Gotowka“.

Jutro — „Gotėwka“,

—  Popołudniówka niedzielna, Jutro

G godz. 4 popoł. doskonała komedja w

3-ch aktach Ś. Kiedrzyńskiego „Życie jest

skomplikowane” po propagando-

wych.

— Teatr muzyczny

„Ptasznik z Tyrolu".

— Niedzielna popołudniówka. Rekor-

dowa operetka „Orłow”* grana będzie w

niedzielę o godz. 4 popoł. z udziałem J.

Kulczyckiej. Ceny miejsc propagandowe.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 18 sierpnia.

6.30: Pieśń. 6.35: Muzyka. 6,38: Gimna-
styka. 7.05: Dziennik poranny. 7.20: Chwil-
ka pań domu. 7.30: Rozmaitości, 11,00:
Transmisja otwarcia I Ogólnopolskich Lar-
gów Futrzarskich w Wilnie. 11.57: Sygnał
czasu. 12.00: Hejnał. 12,03: Kom. „met.
12.05: Przegląd prasy. 12.10: Muzyka sym-
foniczna (płyty). 13.00: Dzien. poi. 13,05:
Koncert. 14,00: „Po polskich szosach' —
feljeton. 16.00: Sullivan — łragmenty z op.
kom. „Mikado* (płyty). 17.00: Słuchowisko
dla dzieci. 17.25; Recital śpiewaczy. 17.45:

cenach

„Lutnia”*, Dziś

lit. 18.15: Recitai fort. M. Wiłkomierskiej.
18.45: Druja — port ziem północno-wscho-
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: Transm. z Warszawy. 20.30: „Ja i fry-
zjer“ — felj. wesoły. 20.40: Koncert chóru
Dana. 21.00: Transm. z Gdyni, 21.02:
Dziennik wieczorny. 21.12: Muzyka lekka.
22.00: Pogadanka aktualna. 22.10: Wesoła
audycja. 22.40: Koncert życzeń (płyty).
23.00: Kom. met. 23.05—24,00: Muzyka ta-
neczna.

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

AREST SS ISO SKA "CIO

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Akademicki Związek: Spor-

towy w Wilnie, nawiązując do
tradycji, urządza w dniu dzisiejszym godz. 16 m. 30 do 19.

Początek roku szkolnego dnia
'20. bm.
| — Prywatna  Koedukacyjna Szkoła
| Powszechna „Promień* (Wiwulskiego 4 i
„ilja na Zwierzyńcu, Witoldowa 35-a) przyj-

! muje zapisy do kl. I-IV oraz do Przed-
| szkola. Warunki przystępne, zniżk' przewi-
| dziane. Dla dzieci specjalnie uzdolnionych

i niezamożnych — miejsca  stypendjalne.
Komplety francuskiego bezpłatnie. Intor-
macje i zapisy w kanc. Szkoły przy ul. Wi-
wulskiego 4 w godz. 11 — 13 codziennie

o godz. 19,30 na przystani (ul. Ko-
šciuszki 12) „Zywą Gazetkę“ z ten-
cemi. Wstęp dla członków i wpro
wadzonych gości zł. 0,50.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Eksmisja skautów żydow-

Sklch. „Wilner Tog* donosi, że z
lokalu domu gminy żydowskiej przy
ul. Orzešzkowej  wyeksmitowano
organizację skautową „Bin*, która
zajmowała ten loksl pizez szereg prócz niedziel i świąt. 4

odwrotny, gdy Polska znowi wystą*
' piła na scenę dziejów jako Państwo?
| Nie znaczy to, że trzeba o tę granicę
, wypowiadać wojnę, ale wobec tego,
| że walka z Niewwcami jest nam narzu-
i cona przez odwieczny napó: zachod-
, niego sąsiada, musimy dążyć do zdo-
bycia w tym dziejowym zatargu moż
Jiwie wygodnej strategicznej pozycji.
„Wywody Generała dziwiły mnie tro-
| chę, gdyż tradycja rodzinna Rozwa-
dowskich, która wydała w czterech
pokoleniach zbrojnych mężów prze-
ciw Rosji i która samemu Generało-
wi wskazała miejsce w armii austrjac
kiej, jako w domniemanym przysz-

tym przeciwniku Rosji, czyniła 20
szczególnie wrażliwym na nasze gra-
nice wschodnie. Ale General Rozwa-|
dowski orjentował się doskonale w |
położeniu międzynarodowem Polski

* zdawał sobie sprawę, że główne|
trudności czekają nas na froncie za-;
chodnim.

Mimo żywości i jasności, z jaką
rozwijał Generał swe myśli, zauwa
zyłem wówczas u niego rosnący nie-
pokój. Przychodziły właśnie na Ja-

j strzębią Górę pierwsze wiadomości o
amiknięch gen. Zagórskiego, zktó-

 

 at.

sym gen. Rozwadowski w więzieniu
„ył bardzo blisko, Całem; godzina-
mi omawiał Generał tę sprawę, cią-
zle do niej wracał, był nią niesłycha-
nie poruszony, Coś się w nim łamało,
iego szlachetn:, prawa natura, nie

umiała sobie dać rady z niezwykłoś-
cią wypadku... Przyznam się, że
śwałtowność moich wynurzeń mogła
tylko zwiększyć zdenerwowanie Ge-
nerała, który sobie wyrzucał, że zgo-
dził się opuścić Antokol bez Zagór:|
skiego. Była to główna i wielka zgry-;
.ota tego szlachetnego człowieka,|
Nietyle martwił się swym procesem
— wyrażał się o sprawie raczejpo”,
gardliwie, — nie gnębiła go sprawa
majątku, — pracował nad kilku wy-.
nalazkami, które Polsce przydać się
mogły, — ale sprawa Zagórskiego
wytrąciła go z równowagi... Wiązała
się ona w jego uczuciach z całym cię
żarem dla Polski okresem ostatnich
kilkunastu miesięcy,-z przejmującym
bólem obywatelskim, który potęgo-
wał codziennie jeśo tragedję oso-
bistą. Generał był głęboko smutny. |

Wspominając teraz te z nim roz-
mowy z odleśgłości dwu lat, tak bo-,
gatych w doświadczenia, mówiłem w.
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Nowe przepisy
6 aplikacji adwokackiej.
„Wieczór Warszawski” donosi,

że projektowane są nowe przepisy ©

przyjmowaniu aplikantów  adwo-

kackicn. Frzydziai aplikantów miał-
by odbywać się za pośrednictwem

Kady Adwokackiej.

WYPADKI.
— Atak sercowy podczas łowie-

nia ryb. Podczas połowu ryb na rze”
ce Wiilja w wyk tu ul, Podgóznej wy”
darzył się wypadek, który pociągnął
za sobą śmierć. Mianowicie Michał
Butkiewicz (Mickiewicza 46), 10-

wiąc ryby, dostał ataku sercowego,
wpadł do wody i utonął, Zwłoki
Butkiewicza wydobyto.

— Robotnik wpadł do studni.
Przy ul. Brackiej w domu Nr, 9 pod-
czas pracy wpedł do studni robotnik
Jan Cytrynowski (Kowieński 5).
Wpadając do studni, Cytrynowski
uległ ciężkim obrażeniom głowy i

po wydobyciu przez straż ognio-
wą, skierowano go do szpitalą św.

Jakóba.
— Nieszczęśliwy wypadek na Targach.

Na terenie Targów Futrzarskich przy budo-

wach stolarskich jeden z robotników, znaj-

dujących się na drabinie, upuścił z ręki

dłuto, które padając lekko zraniło w głowę

stojącego niżej robotnika Hirsza Bimbaka.

— Znowu harce motocyklisty, Wczoraj

wieczorem na ul. Wiłkomirskiej około do-

mu Nr. 14 motocykl Nr. 38302 (nazwisko

szofera narazie nie ustalone) najechał na

Stanisława Leonowa, który uległ złamaniu

obojczyka. Po nałożeniu opatrunku Leono-

wa pozostawiono w domu w stanie nie

budzącym obaw.

KRONIKA POLICYJNA.
— Ucieczka i ujęcie dwóch uczni

|z Wilna. Przed 10 dniami zaginęli
dwaj uczniowie z Wilna Byczański
(Stelańska 42) i Jazowski (Zawalna
33). Uczniowie obecnie zostali od-
aalezieni w miejscowości Szuszlaki,
w pow. słonimskim, W związku z
iem zostaną oni przywiezieni do
(Wilna i oddani pod opiekę rodziny.
Uczniowie, jak się okazało, uciekli
z pod opieki rodzicielskiej, celem
poszukiwania przygód i dostanią się
na teren Rosi; sowieckiej.
— Kradzież materjału budulcowego.

Kazimierz Mieczkowski (Popławska 3) za-

meldował policji o systematycznej kradzie-

ży 14.800 cegieł z posesji nrzy ul. Kalwa-

iyjskiej 125, przygotowany:h do budowy

domu, wartości 445 zł. O Kradziež tę po-

dejrzani są. Adam Rajszys (Kalwaryjska

25), Karolkiewiczowa ftam również

mieszk.), Siemionow (Kalwaryjska 128) i

Franciszek Michaniec, Powaszyrele,
fm. mejszagolskiej.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”. *

Zamiast kwiatów na grób ukochanego
ś. p. Męża zł. 100 (złotych sto) na Il-gą
Konferencję Pań Św. Wincentego A Paulo
składa M. Bujalska.

Ku uczczeniu pamięci nieódżałowanego
ś. p. Doktora Władysława Bujalskiego na
Żłobek im. Maryi — Adam Wolański zł. 15.

wieś

 

 

Dziś lot prof. Cosynsa
do stratosfery.

BRUKSELA Pat. Dziś prof. Co-
syns postanowił, że odlot jego do
stratosfery nastąpi w sobotę 18 b.m.,
o świcie. Wiatr jest korzystny i
popehnie balon prawdopodobnie
w kierunku Czechosłowacji. Nie jest
wyłączone wylądowanie jego w Pol-
sce i dlatego załoga balonu zaopa-
trzyła się w wizy polskie. Obaj u-
czeni są jeszcze bardzo młodzi.
Prof. Cosyns liczy lat 28, a jego
towarzysz van der Else ma lat 24.

« dirydie pól diamentowych.
LAGOS Pat. (Nigerja). Rząd Ni-

gerji podaje wiadomość, iż w pro-
wincji Zaria zostały wdkryte pola
djamentowe. Wiadomość ta spowo-
dowała ogromny napływ ludzi do
tej miejscowości.

|" Tragedja gen. Rozwadowskiego. myśli do Generała:
„Nie trzeba się smucić, ani nie*

pokoić. Polsku przetrzyma. A taki
już był 1 jest porządek w Polsce, taki
los ludzi zasłużenych, że Pan, Panie
Generale, musiał przejść Golgotę dni
majowych i musiał spędzić rok na
Antokolu i pracować nad obroną w
sądzie swego honoru i opłakrwać los
przyjaciela... To wszystko jest w 207
pełnym porządku. To jest ozłata za
miejsce w Panteonie Sławy. Trzeba
więc ,,umieć spać, choć źrenice czer”
wone od śromu i słychać jęk szata-
nów w sosen szumie',

Naturalnie nie miałbym odwagi.
by to żyjącemu Generałowi powie-
dzieć, I zresztą nie było to wcale po-
trzebnem. Gdyż Generał przeżył swą
tragedję jeszcze rok cały, a więc
Gość czasu, ty sobie mimo swej
skromności uświadomić, że zadając
mu ból i przyśp'eszając śmierć, kład-
ła ona na jego trumnie zdala i dla
wszystkich widoczną pieczęć Wiel-
kości. .

Sierpień 1929.
Jan Matyasik,
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ZKRAJU.
Zzżycia Stow.; Mł. Pol. w Dubrowie

| k. Mołodeczna.
W, dniu 22 lipca r. b. przez miej-

scowe SMP. w Dubrowie został
zorganizowany kurs - odprawą

przodowników w pracy w przyspo”

sobieniu rolniczem. Na ten kurs-
<dprawę pośpieszyła młodzież sto”

warzyszona z okolicznych SMP, Już

dla;

Murończykiem — godnie pełnili rolę

gospodarzy.
Cały dzień, od rana do wieczora,

Lyl poświęcony pracy duchowej i

umysiowej. Kełeraty pogadanki,

udział w nabożeństwie w kościele,

wreszcie wspólna lustracją prac, wy”

w godzinach rannych można było | konywanych przez miejscowe SMP.

oglądać
zawsze pełnej młodzieńczego humo-

zu młodzieży stowarzyszonej z Ra-
kowa z opiekunem swoim ks. pro”
boszczem Stanisławem Żukiem na

czele, młodzież stowarzyszoną z

Radoszkowicz — pełną powagi i

szereg innych grup. Oczywiście,
druhny i druhowie

SMP, z ks. proboszczem Edwardem

liczne szeregi dziarskiej i! „w przysposobieniu rolmiczem. Do-

swiadczenia, stosowane przez mło-

czież  stowarzyszoną w chowie

*'rzody chlewnej, uprawie okopo-

wych, a zwłaszcza w uprawie wa”

rzyw — wykazują duże zaintereso”

wanie się tej młodzieży kwestją

podniesienia na wyższy poziom rol-

miejscowego|nictwa i gospodarstw rolnych.
Przechodzień.

W sprawie nalotu motyli na Głębokie.
W) związku z naszą notatką p. t.:

„Głębokie pokryte warstwą białych
motyli” w Nr. 216 „Dziennika Wi-
'eńskiego" z dnia 12 b. m., p. mgr.
B. Ogiiewicz ze Stacji Ochrony
Roślin w Wilnie podaje następujące
wyjaśnienia:

Nadesłane z Głębokiego okazy
owadów należą do gatunku Rybo-

sadki (Polymitarcys vir$o Oliv.) z

"zędu Jętek (Ephemeridae). Nie
z rzędu Motyli (Lepidoptera). Lar-
wy jętek żyją w wodzie od 2 do 3
lat; są one b. drapieżne, żywią się

drobnych owadów wod-

nych. Natomiast postaci dorosłe ży”

ją b, krótko, czasem zaledwe kilka

godzin. Po złożeniu jaj one giną,

a trupy ich spadają do wody i służą

jako pokarm rybom. Zwykle jętki

ięgną się w większej ilości, dlatego

też odgrywają pewnę rolę w gospo-

darce rybnej. Postaci dorosłe lecą

ma światło (fototropizm dodatni), to

też często zbierają się masami przy

iatarniach, ogniskach i t. p. i tru

pami swemi pokrywają przyległe

miejsca. Wi ostatnich latach nie-

'ednokrotnie obserwowałem to zja-

wisko w Wilnie, na mostach Zielo-

nym i Zwierzynieckim.

Cztery pożary od pioruna.
MOŁODECZNO. We wsi Słobód-

ka, gm. mołodeckiej, wskutek ude-

rzenia pioruna spalił się dom mie-

szkalny, 2 metry drzewa 6 kur i 160

kg. zboża, należące do Herasima Za-
charskiego. Ogólne straty wynoszą
1296 zł.

MOŁODECZNO. We wsi Ostasz-
ki, gm. bienickiej, od uderzenia pio-

1una spaliła się stodoła, w której

były tegoroczne zbiory i narzędzia

rolnicze, należące do Tomasza Mali-|
sowskiego. Równocześnie spaliła się

stodoła z tegorocznemi zbiorami

Adama Urbańczyka. Ogólne straty

wynoszą 5090 zł.
BRASLAW. We wsi Bielowce,

gm. nowopohoskiej, spaliła się od

uderzenia pioruna stodoła z tego"

rocznemi zbioram; i sprzęiem rol-

niczym, należąca do Rypina Juchny.

ŚWIĘCIANY. Od uderzenia pio”

runa spalił się we wsi Żyłaniszki
chłew i 2 wieprze Onufrego Berliń-

skiego. Straty wynoszą 1000 zł.

a

Koiporterzy fałseywych pieniędzy.
ŚWIĘCIANY. W, nocy z 16 na

17 bm. w okolicach Ignalina zatrzy-

mano Lejzora Szklankę, mieszkańca

Nowego Dworu. pow. warszawskie-

go i Tobjasza Mowszewicza, zam, w

Widzach, którzy, czyniąc zakupy by”

  

„AO
Mickiewicza 22

Pi
Ceny ed 25 gr

JUŽ JUTRO

Dziś premjera ped znakiem humoru.
Ceś czego jeszcze nie bylo!

Sztandarowy f.lm p. t.

Sensacja w nadprogramie.

Dziś nieodwołalale ostatni dzień

CUD, którego się nie zapomina 35

dła w okolicach Ignalina, płacili tał-

szywemi pieniędzmi. U aresztowa”

nych znaleziono w czasie rewizji

402 zł. fałszywe, w tem 8 bankno-

| t6w po 20 zł., resztę w bilonie.

i

 

Mężczy

„NOC NA FRONCIE".

Petężny fllm, którym zachwyca się świet, odznaczony złotym medalem

 
zna w głó

„DZIEWCZYNA NA ROZKAZ
Hanka Ordonówna " "U? maćJessiePanie

Rewelacyjne dodatki w nadpregramie.

BAROUD"
Także młodzież i uczniowie powinni to zapamiętać Czytajcie jutrzejsze ogłoszenia

Н
TEATR

KINO -REGJA|

Wkrótce

Dziś| Ceny od 25 gr.

„Czerwony WoOz “<.
Rekordowa obsada: urocza Raquel Torres, prześliczna Greta Nissen oraz największy tregik

Ameryki Charles Bickford. Nad program: Atrakcje dźwiękowa.

„PLATYNOWA BLONDYNKA" z najsłyn. gwiazdą JEAN HARLOW.

Tamge, czardzsz, wale, lez- 66
ginka, fcx. bluss, wojna, miłość, śpiew, humor, tańce „Wiktorja ijel Huzar

w rol. gł. IWAN PETROW':CZ, muz. Pawła Abrahama.
Na scenie: „CIASNE BUTY” zab komedja w 1 akcie, z udz. drzybowskiej, Bojarskiego

i Łukaszewicza. 2) ANTEK | FLOREK wescły wodewii w 1 akcie. Winter, Jarowski, Wąsowicz.

Podgórska. 3) Grzybowska konkurs pleknešsi. 4) Qrsza Bojarski wrażenia z podrśży nao-

koło Świata. Na żądanie pubiicznoścł Frentem de moi
i tańcami z udziałem całego zespołu. Zespół muz. i. Borkum».

DZIENNIK BILEENSKI

SPORT
Jutro mecz z Brześciem,

Jutrzejszy mecz o wejście do

„igi rozpocznie się na stadjonie przy

ul, Werkowskiej o godz. 16.30.

Przed tym meczem W. K. S.

Śmigły — W.K.S. Brześć odbędzie

się przedmecz Hapol — W. K. S. II

o mistrzostwo B-klasy,

Piłkarze Brześcia rekrutują się

z graczy W. K. S. dawnego i 82 p. p.

Zaznaczamy, że w roku ubiegłym

mistrzem Brześcia był zespół piłka-

rzy wojskowych z Pińska,

Wioślarze W. K. S. wyjechali
do Grodna.

Jutro w Grodnie rozegrane zo-

«{апа międzyklubowe regaty wio-

slarskie o mistrzostwo Grodna,
Z Wilna na regaty do Grodna

poiechały tylko osady W, K. S.

Prócz wilnian i grodnian w rega”

+ąch brać będzie udział na jedynce

Siliniewicz z Warszawskiego Towa-

rzystwa Wioślarskiego

Skład piłkarski Wilna
na mecz z Łotwą.

Został już ostatecznie ustalony

skład piłkarski Wilna na mecz re-

wanżowy z Łotwą, który odbędzie

się 27 sierpnia w Rydze.
Do reprezer'tacji zakwalifikowali

się: Rogow, Bartoszewicz,Maniecki,

Chowaniec, Kotłowski, Skowroński,

Wysocki, Bilewicz, Amntokoiec, Na-

czulski, Drąg, Zbroja, Pawłowski i

Ballosek jako zapasowy do pomocy.

Razem z drużyną pojadą mgr.

Coch i p. Frank.

Spływ kajaków do Gdańska,

GDAŃSK. (Pat). Wczoraj po po”

iudniu dotarł do Gdańska spływ na

morze, w którym wzięło udział 140

uczestników na 656 łodziach, kaja-

kach i żaglówkach. W! spływie brali

udział uczestnicy obojej płci, m. in,

8-letni chłopiec oraz 74-letni Włady-

«ław Witkowski, emerytowany sę”

dzią z Dzisnyg Szczególną uwagę

»wracato na siebie 9 kajaków z Bia-

iowieży, których dzioby przedsta”

wiały głowy zwierząt rozmaitych z

puszczy Białowieskiej.
Jako pierwsza przybyła łódź „Bał

 

SPROSTOWANIE.
W art. onegdajszym p. f. „Poświęce-

nie kolonji dla dzieci w Mazuryszkach”

wkradła się omytka. Zamiast dr. Rodzie-

wicz powinno być dr. Rudziński.
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nej roli kobiecej I.

eraz komedja

Ceny od 25 gr.

 

Na
wszystkie
seanse

od 25 gr.   

ja operetka w 1 akcie ze śpiewami 

 

tyk'* (pocztowe P. W. w Bydgoszczy)
oraz „Brda“ (szkolna przystań w
Bydgoszczy). Równocześnie przyby”

ły statki kierownictwa spływu, na
których inicjator gen. Kwaśniewski i
jego małżonka podejmowali gości
czarną kawą.
W Gdańsku łodzie załadowano na

wagony, żaglówki zaś odiechały do
Gdyni.

Berlin — Warszawa.

Już 22 b. m. kolarze nasi zaczną
walczyć w międzypaństwowym me-
czu kolarskim na trasie 795 klm.,
scigając się z Berlina do Warszawy.

Trasa cała jest podzielona na
5 etapów. Pierwszego dnia trasa
prowadzi z Berlina do Piły 1 wynosi
250 klm.

Każda reprezentacja składa się
& 16 kolarzy, którzy stanowią „śmie-
iankę' kolaiską swego państwa.

Zawody budzą zrozumiałe zaintere-
sowanie,

Akrobatyka powietrzna
na szybowcach,

MOSKWA. (Pat). Na lotnisku w
Tuszynie:2 znanych sowieckich lot-
ników Koszyc i Cawrysz wykonali
na szybowcu konstrukcji Grzybow-
skiego, poraz pierwszy w dziejach
lotnictwa szybowcowego, dwie figu-
ry wyzszego pilotażu t. zw. figury
maelmann i t. zw. beczkę.

Perwsza polega na tem, że szy-
bowiec robi pętlę i w kulminacyjnym
punkcie kontynuuje lot na grzbiecie
w odpowiednim kierunku a następnie
pętlę zamyka i zajmuje normalne po-
10ženie,
Druga polega na dwukrotnem przy

wróceniu szybowca na skrzydle pod-
czas lotu poziomego.

loa 11-tu lat istniejąca szkola „ŽRO-

 
DLO PRACY“ z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, baitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujacych u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych -—
codziennie od godz. 9 — t.

Zarząd Radv Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia 
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Konto Nr. 15555 P. K. O. Wojewėdz-

kiego Komitetu Pomocy Ofiarom powodzi

w Wilnie.

Saldo z dn. 14.VIII 1934 r. zł. 15.703.82.

W dniu 16.VIII 1934 r. wpłyręło: Wi-

leński Prywatny Bank Handlowy przelew z

konta zł. 2.000, Kurja Metropolitalna Wi-

ieńska część zbiórki zebranej w kościołach

w dniu 5.VIII 34 r. 2.367.50, Pracownicy Ku-

1atorjum Szkolnego w Wilnie 366.57, Zarząd

Miejski w Nowej Wilejce (z imprezy) 233.91,

Funkcjonarjusze Sądu Apelacyjnego w Wil-

nie (za sierpies) 294.30, Komitet gminy Her-

manowicze pow. Dzisna 60.08, Komitet gmi-

ry Zalesie pow. Dzisna 16.22, Komenda

Obozu Straży P:zedniej w  Ścięgniewie

r. Naroczą 55.00, Komitet gminy Parafjanów

row. Dzisna 16.20, Zw. Zaw. Muzyków Rz.

Pr. oddział Wilno 5.05, Miejski Komitet w

Smorgoniach 75.36, Komitet gminy Mikoła-

jów k/Dzisny 46.05, Katolickie Stowarzysze-

rie Młodzieży 16.00, Komitet gminy Łuśki

Low. Dzisna 117.10, Wład. Szkarłat (rejon

płatn. VIII w Wilnie 51.58, Komitet gminy
w Parafjanowie 73.05, Komitet gminy w

Woropajewie 45.49, Zarząd Miejski w Do-

kszycach (zbiórka z list) 36.10, Chrześcijań-

ski cech Rzemieślniczo - Wędliniarski w

Głębokiem 30.00, Komitet Pomocy Ofiarom
lowodzi w  Głębokiem 27.63, Zygmunt

Przepołkowski, starosta pow. W'ilejskiego

16.50, Jerzy Bućko, Wilno, Tatarska1 1.00.

Razem zł. 21.654.31

Wileński Prywatny Bank Handlowy

S. A, Wilno, Mickiewicza 8. Stan r-ku

powodzian.
We wtorek „Gotėwka“ no powodzian.

W padchodzący wtorek t. j. 21 sierpnia

będzie ko-w Teatrze Letnim wystawiona

medja wiedeńska „Gotówka*

Dyrekcja Teairów Miejskich przezna-

czyła połowę dochudów 2 tego przedstawie-

nia na rzecz Wojewódzkiego Komitetu Po-

mocy Ofiarom Powodzi.

Bilety na ten dzień są już w <przėdažy.

Występy artystyczne zapowiedziane na

dzień 17 b. m. w ogródku Sztralla zostały

przeniesione do: przyszłego piątku, z powo-

du niepewnej pogody.

UGINANAAOTTONA
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, aniezyęp afisza
okólniki plakaty, bilety wizytowe

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

"Gietda.
WIARSZAWA (Pat), Przedgiełda. Do-

lar 5,19. Dolar zł. 8,931/+. Rubel 4,59 za
piątki i 4,60 za dziesiątki. Czerwońce 1,16.
Budowlana 43,50. Dolarówka 53,50. Inwe-
stycyjna 117,25. Stabilizacyjna 675/s. Dil-
RE 81. Warszawska 61,50. Śląska Nr. 1354 Wileńskiego Wojewódzkiego Ko-

mitetu Pomocy Ofiarom Powodzi. Wpłaty

9.336.74, Prof. Zygmunt Jundziłł zł. 50, Szy-

mel Milejkowski zł. 20, Wileński Związek

Przemysłowców i Kupców Drzewnych zł.

200, Sekcja Eksport. Papierówki przy Wil.

Związku Kupców i PrzemysłowcówDrzew-

rych zł. 100, Włodsimierzostwo  Lęscy

zł. 25, Krystyna i Rizy Łęskie zł. 10, Ro-

żalja Fiedorowicz (Amsterdam -— Holan-

cja) zł. 210, Anna i Jakób Jaroszeccy

zł 15, Wileński Bank Ziemski za sześć biletów do Teatru Letniego na dzień 21. 8.

| zł. 24, W. Augustowski p/g listy Nr. 5

zł. 10, Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-

ży Polskiej, Oddział w Jazni 15.04,

Niższy personel Kliniki Dermatologicznej

USB. zł. 8, Jan Bujwid zł. 25, Firma

Block-Brun z listy Nr. 99 zł. 129, Bezpar-

tyjny Związek Zawod. Maszynistów zł, 15,

Ogółem wpłacono do dn. 18. 8. 34 —zł.

10.192.78.

zł.

dokonane w dn. 16 i 17 sierpnia 1934 r.ż

Ogółem wpłacono do dnia 16. 8. 34 — zł.,

CEDUŁA URZĘDOWA
GIEŁDY PIENIĘŻNEJ W WILNIE

z dnia 16 sierpnia.

Banknoty: Dolary 5,18 (w żądaniu),
5,16 (w płaceniu).

i „Czeki i wpłaty: Londyn 26,60 (w żą-
| daniu), 26,50 (w płaceniu). Paryż 35— (w
, żądaniu), 34,80 (w płaceniu).
' Monety: Ruble 46— (w- żądaniu),
45,80 (w płaceniu: — za dziesięć rubli.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 17. VIIL 34.

Za 100 kg. parytet Wilno:

Ceny tranzakcyjne: Żyto -II standart
15,25—15,50. Jęczmień na kaszę  zbier.
15,35. Mąka pszenna gat. 1 С — 32,25—
34,62!/:. Mąka pszen. gat. II E — 28,25—30.
Mąka żytnia 55 proc. 25—25,50. Mąka żyt-
nia 65 proc. 21,5). Mąka żytnia razowa
17,50. Siemię lniane basis 90 proc. loco
wagon stacja załadow. 40,39.

Ceny orjentacyjne: Żyto l standart
15,75—16,25. Mąka pszen. gat. I E 32—33.
Mąka psz. gat. II G 25—25,25. Mąka pszen.
gat. III A 22,25—22,75, Mąka pszen. gat.
II B 16—16,50. Żytnia sitkowa 18—18,50.
Otręby żytnie 10,50—11, Otręby pszenne
miałkie 12,25—13. Siano 5,50—6,50. 

 

Zeszyty ZNORMALIZ

W. BORK

NA SEZON SZKOLNY!
Tornistry, teki, oraz przybory szkolne i biurowe.

Ceny niskie, Dla sklepików szkolnych I biur rabat.

Wiine, Mickiewicza 5.

GWANE I zwykłe.
wyjazdu.

OWSKI,
Tel. 372. — —›

MLO

dzieci z
 

DWA LOKALE
PO KÓJ SŁONECZNY
z osobnem weściem, mo- poważne.
że być z używalnością —3,

E
poszukuje

gospodynię.

Ogólny obrót 400 tonn.
Len — bez zmian.

 

Tapieer 1 dekorator,
przerabia otomany, ma-
terace, kozetki, meble

 

DOLTRCZY
b. dobrze prosperujący ki
do sprzedania z powodu a= s:wchodzące

UL. Konarskie- ; wykonanie solidne z—
989—1 | ranelą po cenach najniż-

LAK Bronifratelska 8
m. 2.
—

Poszukuję pracy

; ple'ęgniarki do chorych
posiadam świadectwa
adres Młynowa 2 — 30
Jadwiga Lebiedzińska.

DA OSOBA
posady do

szyciem, lub za
Referencje

Filarecka 23
—3

PRZYJMĘ 1—2 UCZN!
klas młodszych na mie-
szkanie z. utrzymaniem,
80 zł, mies, opieka za-
pewniona. Dobroczynny
zaul. Nr. 6—10. 1087
   8 Od 18 sierpnia wydajemy | NIEDROGO ! INTELIGENTNA

ką RÓŻNE | DOMOWE | przyjmę uczniów lub u- rodzina przyjmie 3 ucze-
5 ! OBiADY czenice na mieszkanie z | nice. Staranna opieka
roze od godz. 1-ej do 5-ej utrzymaniem. Opieka za-| bardzo higjeniczne  wa-

PRZYJMĘ PANIENKI| przyjmę na mieszkanie,
na mieszkanie z cało- | utrzymanie dobre, opieka
dziennem utrzymaniem, staranna, pomoc w na- m. 37, parter.

Garbarska 16 m. 3. kach ui. Piłsudski
1600—3, 20 оРЕ ;9?3;"..'.... |

 

 

MIGNON u. EBERHART / Si 49)

Biała Papuga.
(P.zekłić autoryzowany ż angieiskiego).

Przechyliem się do połowy ciała, żeby lepiej zobaczyć, i nie

zobaczyłem n:c.
Kobiety: gospodyr:, pami Бупё į Sue, siedziały w bawialni, Lov-

schiem, jak stwierdziłem, obszedłszy część galenji,nie ruszył się od biurka,

Nie mogłem tylko zajrzeć do bujetu, tak że moje podejrzenia zatrzymały

się na pastorze Robarcie,
Od tego w omentu zacho sywałem się jeszcze oględniej niż poprzed”

nio. Z wielkie:ni ostrożrościam. otwierałem drzwi do przypuszczalnie pu”

stych ubikacyj » starałem się u e stawać na tle okien, żeby się nie wy”

stawiać na cel niewidz'alnemu nieprzyjacielowi. Widok nieoświetlonej

windy byt dlą mnie os'rzeżenieńa. `

Jak już zaznaczyłem, mu;e trudy niewiele mi się opłaciły, co zna”

czy, że trochę się op!:ciły. Znalazłem coś, coprawda niemal tak nie-

uchwytnego ;ak upiorną obecn'sć, aleznalazłem,

Dokonałem odkrycia przy szperaniu w numerach trzydziestym

czwartym i piątym. Właśnie w oknie jednego z nich widziałem, wtedy

pierwszej nocy, straszną twarz, wykrzywioną obłędnem przerażeniem:

twarz tak podobną do Sue, że wie wiedziałem, jak się z tego przywidze-

nia otrzą.nąć.

Obydwa ;okoje robiły wrażenie niezamieszkanych. Były zimne,

zatęchłe, nieprzewietrzene. Stępając po grubym dywanie, zaściełającym

« podłogę drugiego z nich zatrzymałem się odniechcenia przy oknie i, od-

ciągnąwszy t; :nkę, wy;rzałem przez szparę w okiennicy na podwórze

i okna mego korytarza Ciekaw byłem, co można było stamtąd zobaczyć.

Ale szpara byia tak wąska, że podniosłem rękę, aby otworzyć okno, i...

77 Wydawca:ACEKSANDER ZWIERZYŃNSK. ||

ul. Mickiewicza Nr. 22-u|pewniona. Pianino.
973—6 Ošwiecimska, Mala Po-

hulanka 10—1,

 

W.| runkii dobre utrzyma-
nie. Wiwulskiego Nr. 16

1005—2| m. 8. 992—2

PRZYJMUJĘ
UCZENICE LUB UCZNI
na mieszkanie z cało-
dziennem utrzymaniem,
Montwiłłowski zaułek
d. Nr. 21 m. 4. $91—1

BIUROWO - SKLEPOWE
od ul. Jaglelleńskiej 8

oraz mieszkanie 5-cie pekojewe
od ul Wileńskiej 32

odnajmę za 80—98—150 ;ł, z wygedami.
Informaeja u dosorev.

UCZNI LUB UCZENICE
przyjmę na mieszkanie.

e dobre,
PIEKA SOLIDNA.
Wileńska 31 m. 5.

7 Mieszkania |

ul

4
i ipokoje :
Zr aids E

MIESZKANIA
2, 3, 4 pokojowe odre-
montowane z elektrycz-
nością w ładnej i zdro-
wej dzielnicy słonecznej
Antokolska 35.  982—2

0-!

kuchni, do wynajęcia. ul.
Wilkomierska 3 m 14,
vis-a-vis kośc. św. Raia-
fa. Tamże mieszkanie dla

całodzieanem utrzyma-
niem. śr.

|= :
Sprzedaž

OKA7JA DLA EMERY-
TÓW. Sprzedam — от
drewniany nowy. Wolne
3 pokoje, kuchnia, przed

pokój, weranda. Elek-

tryczność, ogród. Miej-
scowość ładna, słonecz-
na. Szyszkińska 13.

983—3

 

uczni, — może być z;

 

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgloszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zat-u-
dnieniz, chocisżby cza-
sowego w Wilnie I na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgł: szenia przyjmuje
Rd- inistracja „Dzienni-
ka Wileńskiego".

POLECAMY
pokojówke, do sklepu,
do dzieci lub do wszyst-
kiego.— Informacje bliż-
sze w Adm. „Dz. Wil."

  

Osoba średnich lat po-
szukuje ргёсу па рггу-
« odzącą posjeda reko-
mendacje zaułek Murar-
ski 3 m 3 M.O.  

[DRUKARNIA
BREEKOSNAO

| A. TWIERZYŃSKIEGO
WIŁNO M6STOWA |.

TLEEFON 12-44,

WYKONUJE
wszelkitgo rodzaju

druki, jak bilety wizy-
towa. zawiadomienia

ślubne. nekrologi, pro-

gramy, afiszeI ulotki

=—— (ENY NISKIE

 

 

 

 

zastygłem w posąg oskupienia. Ei LEM
Szyba ołyszczała czarno na tle okiennicy, Ponieważ była zimna,

mój oddech os adł na niej męl»ą plamą, na której tie zobaczyłem nagle

bardzo wyraznie wachlarzowaie odbicie pięciu małych wysmukłych pa-

luszków. Napewuo nie ,ęka meżczyzny oparła się tak mocno o tę szybę. |

Nasuwało się pytanie: kizdy powstał ten ślad i.., kto go zostawił?

Odkrycie mogło być donisłe w skutkach. — Pcchłonięty widokiem,

który mogłem zniweczyć oddechem lub poruszeniem, zapomniałem o

wszystkiem innem, i

Na szczęście drzwi zaskrzypiały, Nie wiem, coby się było stało, gdy”

by nie to sk zypnięcie. Ale :zadko je otwierano i zawiasy nie były

naoliwione.
Zobaczyłem z wszelką p:wnością, że się uchyliły i że w mroku bły-

snęło ruchome światełxo. Wyjadłem na korytarz jak szalony.

Nic!
Mroczne ściany, pozamykane drzwi, ciemne chodniki i nie, żywej

duszy!
Odbicie drobnych palusz:św na szybie nie zostało uwiecznione na

płycie fotograłicznej i se dostało się do kartoteki policyjnej, spełniło

swoją rolę nierchwytnie i doda'o jedno ogniwo do łańcucha odkryć, któ-

ry pod koniec zaplątał się na podobnieństwo stryczka.

Incyndent z drzwiami da! mi pojąć w całej pełni szaleństwo włó-

czenia się w ciemnošcizch be. broni. Wróciłem pośpiesznie do swego

pokoju, gdzie stwierdziłem niezbicie,że wielka szata nie zawierała pu-

łapki, a ściany były normalnem: ścianami, nie maskujące ukrytych drzwi.

Ramię sów zaczęło boieć. Gdym wyszedł na korytarz,. już był

zmierzch : na podwėrz': się świeciło.

Pozaałen: dokładnie rozwiad hotelu i zorjentowałem się, gdzie kto

mieszkał, Nie zajrzałem tylko co składów pod swoim pokojem, ale na

tło nie stało czasu. Tablica rozdzielcza mieściła się tam, gdzie mówiła

pani Byrg, która, wedtug wszelkiego prawdopodobnieństwa, nie mogła

   

 

     

 

S ai ATZZZORECYDCECŻEZI 0470RME IaLRS ATRINKTOS

! nie poznać Sue. Pokój pastora 'nieścił się za zakrętem korytarza, w któ*
rym ścigałen: ubiegłej nocy zwodniczy cień. Znalazłem odbicie ręki na
szybie, które: ,ednak n:.: wytariem, !

I to było wszystk» ,
| Przyszła mi ochot: zajrze. do białego salonu. Byłem w nim w nocy.
podczas poszukiwań, niewidzia:nego palacza. i

: 'Оі‹-і-шпісг były zamknię.c mrok, na pierwsze wrażenie, nieprze-
nikniony. Przekręciłem sontak: lecz ozdobny, kryształowy świecznik nie
buchnął talą swiatła. Jednakże oczy moje przystosowały się szybko do
ciemności, tak, że rozróżniłem przedmioty: rzeźbione szafy : fotele, cięž-
kie, pozłacane iustro, w.szące nad konsolą ogromnego kominka i ogrom-
ny fortep:an, ziejący oi spodu jamą zupełnych cieniności, Musiał to być
tem sam, na którym grał czy grywał papież. Z ciężNiej masy wiało wycze-
kiwaniem, Jak zwykle od staryca instrumentów, tęskniących do rąk, które
budzity w. niet. niegdyś ducha tsuzyki. To wrażenie czyniło salon jeszcze
bardziej ponvrym. Wyuszedłen:. zamykając pośpiesznie drzwi i przekli-
nając w dusz, bliskie :ąsiedz.wo tak upiornego przybytku.

3 Znalazłszy się w koryta zu, wyjrzałem z przyzwyczajenia na pod“
wórze i otaczające je mury, poznaczone regularnie plamami okien,
„W hallu świeciło się. Pud łukiem jeszcze otwartej bramy kołysała

się iampa. Na podwórzt. war:cwali dwaj ssuleni policjanci, ukryci przed
wiatrem za węgłem m:.ru.  uiospodarz z żoną siedzieli w hailu. Przez
drzwi bawiaim było widać panią Byng i Sue.

Opuscłen: północne skrzydło i skierowałem się ku korytarzowi
A do win:ly.

№ śórne! części „machu panowała cisza, właściwa zupełnej -
ce. Chodniki iłumiły odeętos mo'-h kroków. To sprawiło, r” ada kawi

į
!
l

numeru Sue, isłyszałeri za niemi szmery, tak jakby ktoś krzątał się
po pokoju.

Nie mogla to być Sue, 'w widziałem ją przed chwilą w bawialni,
(d. c. n.)

© Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, ||
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