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tys., jak początkowo obliczano, lecz

Ugiaie pocztowa alsavaona ryczałtem

Rok XVIII.

Drugi naklad po kontiskacie.
Wilno Niedziela 19 Sierpnia 1934 r.

Cena numeru 20 gr. //
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 1 od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,20 do 24-ej.

w ni

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.
edziele od 12 do 13-ej.

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Ogłoszenia
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Mr. 20787.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

BGCGROGOOOGOKÓGEGGWGSGRDZOGÓW
Naipowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce: jest
CENTRALNA KASA"= macasamanospa
nausum. SPOLEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów

kraju, gdyż wspiera kredytem najilczniejszą rzeszę

wytwórców-drobnych rolników, a temsamem łagodzi

skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

I sprawie publicznej.

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

LeonSKLAD
FABRYCZNY 

Wilno, ul. MICKIEWICZA 15
elegancką damską Jedwzbną bielizne ma:ki „SILKANA“

Trykoty wszelkiego rodzaju. Męskle koszule sportowe. Bluzki,
puliowery, pończochy. Płaszcze, ręczniki kąpielowe, chustki
do nosa oraz bieliznę pościelową

poleca swe znakomite wyrob::

CYM TARGI

PIihal se

Ceny fabryczne.

 p

Jedyna Szkoła Powszechna w Wilnie
M. R. | ©. Р. ва neuszenie języka

czenia w Gimnazj

Przy szkole Iniernot

"KAPE

 

PARYŻ (Put). Agzncja Havasa

donosi w depeszy z Warszawy o de-

marchć ambasadora Laroche'a u pre

mijera Kozłowskiego w sprawie uwię-

zionych dyrektorów zawiadów żyrar”

dowskich, poczem opisuje przebieg

wydarzeń związanych ze sprawą ży”

„ardowską, ošwietlając ją z punktu

widzenia grupy Boussaca: „Grupa re-

prezentująca większość, pisze o gru”

pie Boussaca korespondent Havasa,

protestuje energicznie przeciwko sa”

mowoli zawierającej się w podobnej

akcji i przeciwko aresztowaniu swo”
ich pracowników, które ma na celu
jedynie rozbicie zawartego układu i

zupełne pozbawienie jej praw”, Ko-

Prywatna Noedukacyjna Szkoła Powszechna i Przedszkoje
"- Jm. ELIZY ORZESZKOWEJ

z polskim 1 francuskim językiam nauczania.

Zapisy na rok szkolny 1934—35 przyjmuje codziennie od godz. 10 do 13
—kaneelarj: Szkoły przy ul. z-k Ponomarsk! 2 (Zarzecze)
Gmach własny, ogromny ogródszk lzy, bołsko,
   

Wysokie gatun. -- Ceny niższe niź w Innychmiastach

E. MIESZKOWSKI, Mickiewicza 1.
DNAAAS OEILINISJ FTP ITATOKIU NIKEaž

lumade w sylawię dyrektorów żyrardawokich. |

posiadająca w programie zezwolenie
francuskiego. — Gwarancja umiesz-
ach Państwowych

w zimie sport,
98+—1  

LUSZE czaPKI

dzenia premjera Goeringa wydane-
go natychmiast po ogłoszeniu
amnestji, przeprowadzono liczne do-
chodzenia w celu jaknejszybszego
wykonania ustawy amnestji. Prze-
dewszyitkiem rozpatrzono zarzuty
przeciwko osobom oskarżonym o
udział w wypadkach czerwcowych,
przytem wydano następujący komu
nikat: W interesie bezpieczeństwa

BERLIN. (Pat). Na mocy rozporzą |

   

MOSKWA .Pat). Agencja TASS
ogłosiła dziś komunikat o przebieżu
rokowań między delegatami sowiec-
ikimi a japońskim i mandżurskimi w
sprawie sprzedaży kolei wschodnio-
chińskiej. Komunikat TASS'a przed-
stawią dolkładcie poszczególne iazy
pertraktacyj począwszy od 2/5 ub. r.
aż do chwili ostatniej, to jest do wy”
jazdu z Tokio delegacii mandžur-
skiej i opublikowania przez rząd
mandżurski deklaracji,  czyniącej
Związek Sowiecki odpzwiedzialnym
za faktyczne zerwanie rokowań.
Komunikat stwierdza dalej, że w
czasie rokowań strona sowiecka ob*
miżyła swe żądania z 250.000.000 do
56.000.000 rubl: podczas gdy stro”
na japońska, wychodząc z sumy
20.000.000 jen, coszła do 120.000.000

jen Wynika z tego w. sposób м!
doczny, komentuje TASS, že w cza”|
sie przebiegu rokowań Związek Só-,
wiecki dał dowód maksimum dobrej

  
|

|

}
prasy polskie; „zacł.ęcającej do

gwałtów ,

WARSZAWA (Pat). W związku

> powyższą wiadomością agencji

Havasa zaznaczyć należy, że wiado*

mość o audjencii ambasadora Laro-
che'a u premiera Kozłowskiego jest
o tyle nieścisła, że premjer Kozłow-
ski bawi od 10 dni na urlopie. Am-

basador Laroctie zgiosił się istotnie

w sprawie aresztowania dyrektorów

„Vermeerscha i Caena i został przy”

,ęty w dniu 16 bm. przez zastępcę

premjera ministra Zawadzkiego, któ”

ry wskazał ambasadorowi, że spra”

wa aresztowanych dyrektorów znaj-

duje się nie w ręku władz admini-

Ukiady z Gdańskiem podpisane w
dniu 6 b.m., w polskich doniesieniach
urzędowych į w prasie gdańskiej na-
zdano „zawarciem pokoju gospodar”
czego”. Czy takie nazwanie umów
jest. słuszne? Czy umowy przyniosły
całkowite i ńależyte ro”wiązanie za”,
wiłych i ważnych problemów gdań-
skiech?

Trzeba sobie najpierw uprzytom-
nić, że umowy w bardzo. nieznacz-,

nym. stopniu i to tylko pośrednio do”.
lyczą całoksz:ałtu spraw, związa”,
mych z portem gdańskim, lo osobne
zagadnienie uregulowane zostało zna.
mą umową wrześniową w r, ub, Prak-

 

UKŁAD Z GDAŃSKIEM.

' wersalskiego. Wiemy z życia,

Wykonywanie ustawy amnestyjnej.
musiano zatrzymać w areszcie
ochronnym 1.124 osoby. Na mocy
rozpoczętych dochodzeń zwolniono
obecnie 1.079 osób, wobec czego
znajduje się obecnie w areszcie
tylko 45 osób wmieszanych w bun-
cie Roelima. Są to osoby najbar=
dziej obciążone a dochodzenie prze-
ciwko nim musi być jeszcze konty-
nuowane. W całokształcie akcja z
dnia 30.VI 34 r. została zamknięta.

Zatarg mandżursko -
woli, zgadzając się na maksymalne
ustępstwa, chcąc zapewnić pokój na
Dalekim Wschodzie. Tymczasem
strona mandżurska odrzuciła w for*
mie ultimatywnej nawet ostatnie
propozycje rzącu sowieckiego, które
posunęły się w swoich ustępstwach
'do ostatnich granic, i opuściła nawet
demonstracyjnie -Tokio. Prasa ja-
pońska i mandżurska prowadzą bez-
względną kampanję przeciwsowiec-
ką, chcąc wyruusić na rządzie 50°
wieckim sprzedaż kolei wschodnio-
chińskiej. Władze mandžurskie uwa-
żały za możliwe, jak to zdarzyło się
na jesieni 33 r. uciec się do maso”
wych aresztowań funkcjonarjuszów
kolei wschodnio-chińskiej jak rów-
nież do wielu prowokacyjnych za
rządzeń, Obecnie nie może być już
dwuch zdań co do tego, kto przez
upór i agresywność ponosi odpowie”
dzialność za przerwanie rokowań.

  
ugodnem z interesem i autorytetem

państwa polskiego. Umowa warszaw

ska z r. 1921 ; konwencja paryska,
uszczupliły Polsce prawa w Gdań-

sku, przyznane w zasadzie przez|

iraktat wersalski, Gdańsk zrzekasię!

dziś osobnych kontyngentów przy”|

wozowych, zapewnionych umową
warszawską, nie jest to jednak wcale
sciślejszem wykonaniem traktatu

żeda-|
leko większą szkodą dia skarbu pol-
skiego był gdański wwóznietogakiy,|
niż przyznane kontyngenty specjal-

ne. !im!

Jeśli n.p. policzylibyśmy wszyst-

tyczne wnioski. wynikające z'wyko-j kie samochody w Gdańsku, to oka”

mania tej właśnie umowy wrześnio”; załoby się, że bardzo często obywa*

wej, dają bogaty materjał do rozwa-'| ele gdańscy są właścicielami wozów

żań nad oddziażywaniem Gdańska na! o tablicy i znaku rejestracyjnym nie-

polską politykę morską. Tu polityka ! mieckim, Jest to typowy przykład

gdańska pozostaje w.znacznej sprze! bezcłowego-wwozu, znany dobrze w
„tracyjnych, lecz w kompetencji

władz sądowych i że wobec tego

wszelka ingerencja w tej sprawie

jest niedopuszczalna.

munikat Havasa przypomina w dal-
szym ciągu sprawę zabójstwa gene-
ralnego dyrektora t-wa Koehlera,

„arzucając prasie polskiej, że zabój”
stwo to było wynikiem artykułów|

 

 

Z POLSKIEJ WYPRAWY POLARNEJ.
WARSZAWA (Patj. Od specjal- kroczono 6 przełęczy, dokonano

nego korespondenta PAT-icznej, któ” wejść na 16 szczytów”. Z lakonicz- |

ry towarzyszy wyprawie na Spitz” nej, aie pełnej ireści depeszy widać,'

berg, otrzymujemy depeszę następu- | ze wyprawa osiągnęła swój celpod”;

jącej treści: „Ukończono prace foto” stawowy, zapełnienia białej plamy

/ grametryczne i triangulacyjue wnę- na mapie, Drugi cel wyprawyod-|

trza ziemi Torella, obejmujący ob-, krycia geologiczne i ślacjologiczne ;

чгаг około 300 km. kwadraiowych. zostały także osiągnięte.

'lrasa wyniosła około 200 km. Prze” , )

 

ZAJSCIA ANTYŻYDOWSKIE W SZAWLACH.
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro rany, Przyczyną wypadku było zaj: |

informacyjne donosi z Szawii, że w scie między pewnym żydem a miej-

ubiegły czwartek wieczorem doszło scowym aptekorzem, w czasie któ:

tam do rozruchów antysemickich, w rego aptekarz otrzymał uderzenie

czasie których 8 żydów odniosło nożem w głowę

 

si ° ° ” .

Strajki amerykańskie.
LONDYN (Pat). Sirajk włókien-| 600 tys. robotników.

miczy w Ameryce, o ile istotnie wy” Rząd liczy jednak na zażegnanie

buchnie, będzie na wielką skalę. |<trajków w porę, tembardziej, že

Związki robotników w przemyśle|wśród mas robotniczych tendencja |

włókienniczym, jedwabnym i tryko*|strajkowa jest słaba.

'ażowym postanowiły w znacznej

większości poprzeć strajk i również
rozpocząć strajk 1 września. De-
cyzja ta oznacza, że w razie wybu-
chu 1 września strajku w przemyśle
włókienniczym, obejmie -on nie 250   PNOPAL Г4(г

| WILNO KALWARYJSKA 21.TEL.20-14  

, wemu tak, jak służyć powinien. Jeśli
' Polska w polityce morskiej nie może | dą
| wygrywać wszystkich swoich argu-

czności z interesami Polski, Port.
gdański wskutck tej polityk, nie słu”,
ży polskiemu gospodarstwu narodo",

mentów, to winę tego stanu rzeczy

przypisać trzeba głównieGdańskowi.
Polityka Gdańska w: tej dziedzinie
wyraźnie zmierza do tego, aby trak-
iatowe wyzysk+nie pontu gdańskie”
go było dla Pojski jak największyn!
ciężarem. Skoro więc otwarta jest ta

najważniejsza sprawa, to trudno pod
pisanym obecnie umowom przypisać
znaczenie „pokoju gospodarczego”.

Podpisane umowy obejmują spra*
wy celne, kontyngentów przywozo”

wych, obrotu produktami rolnictwa,
ogrodnictwa i rybołóstwa, wresz*
cie przepisy weterynaryjne i sani-
iarne przy przewozie artykuiów żyw
nościowych oraz ochronę roślin,

Jak ze zdawkowo ogłaszanych.
-ekstów można zorjentować, układy
mają charakte wybitnie ramowy.
Dla specjalnych umów i zarządzeń
wykonawczych pozostawiono bardzo!

 
umów całkiem konkretnych, Jakżeż
więc spodziewać się po Gdańsku lo:|
jelności w stosunku do zobowiązań,|
ujętych w formy mniej konkretne,
pełne niedomówień?

Jeśli chodzi o dwie najwažniej-
sze z „uregulowanych” spraw, o za”
śadnienia celne i kontyngentów przy
wozowych (specjalnych dla Gdań-
ska), to tu — zdaniem naszem —
— nie można mówić o załatwieniu,

Cdańsku. Temu i podobnym oszuki-
waniom skarbu państwa polskiego i
obejściem przepisów ceinych — żad
nej tamy podpisane umowy nie Ка>

Zrzeczenie się specjalnych kon-
iyngentów pociąga za sobą zmniej
szenie kontroli celnej. Jest to logicz-
nem następstwem zrzeczenia się
przez Gdańsk kontyngentów specjal-
mych. Całość jednak spraw celnych,
zostaje w umowach uregulowana z:
zupełnem przejściem do porządku!
nad postulatami, wysuwanemi przy
rozpoczęciu pertraktacyj, Jak wie-
my z protestów prasy gdańskiej, de-
.„egacja polska obstawaia przy słusz”|
nem ; jedynie właściwem żądaniu =!
całkowitego przejęcia administracji
ceł w Gdańsku w ręce polskie, Tym-
czasem układy dają stronie polskiej
tylko pewne rozszerzenie uprawnień!
natury czysto. itormalnej, bez wyraź”
niejszego znaczenia praktycznego.

Wszystkie umowy, podpisane w |
dniu 6 b. m,, stanowią materjał bar-'
«zo obfity. Zastrzegamy sobie po”'

 
* 1010 , wrót do szczegówowego ich omėwie- ‹ ®

szerokie pole. Z praktyki wiemy, że ria, Dając dzis tylko najogėlniejszą |
| Gdansk nigdy nie dotrzymuje wielu umów tych charakterystykę, pod-į

ikreślamy, że jesli nie można stawiać
prognozy, że pogorszą one stan do
tychczasowy, io daleko maiej jest
podstaw do przypuszczenia, że przy”
niosą one uregulowanie spo.nych
problemów gospodarczych  плейгу
Polską a Gdańskiem.

Bezsprzecznie pewne znaczenit
ma fakt, że umowy dochodzą do szt:t
ku w drodze bezpośrednich roko:
wań. Jednakże %а czysto forma.1:

jaa wschodnim odcinku wschod-

„trudno wierzyć w pokój

Lot do stratosfery prof. Cosynsa.
BRUKSELA (Pat). Profesor Co-

synsa wraz ze swym pomocnikiem
van der Elst wystartował dziś o
godz. 6.19 z miejscowości Hour Ha-
venne do lotu do stratostery. Lotni-
cy usilowač będą nawiązač polącze-
nie radjotelegrałiczne z ziemią Z wy-
sokości 6 tys. maetrów.

Długość fali jest 24 metry,
HOUR HAVANNE (Pat). Zgo-

 

sowiecki.
TOKIO (Pat). Japońskie mini-,

sterjum wojny ogłosiio komunikat,|
w którym wylicza 13 ostatnich wy”,
padków na wschodnim odcinku
wschodnio-chińskiej linji kolejowej i
uzasadnia aresztowanie 17 urzędnir
ków sowieckich. Komunikat głosi,
że zamachy dokonywane głównie
były na pociągi wiozące oddziały
wojskowe japońskie ; czyni za to
odpowiedzialnem dowództwo armji
sowieckiej.

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
Spotkanie Mussol niago 2

«anclerzem ŚSchuschniggiem odbę*
dzie się we Floren=j.

** Wczoraj o północy rozpoczęły
się między Florencją 1 Bolonją wiel-
kie manewry wioskie. nierownictwo
manewrów w Apeninaci: powierzone
zostało gen. Grazioli. Dowództwo
armji północnej objął gen Ago, armji
południowej gen. Zoppi Na mane-
wry powołano 4 roczniki: 1904, 5,
6 i 8.

** Prezydent republiki finlandzkiej
Svinhufvud przybył dziś do Tallina
z wizytą oficjalną do prezydenta
Estonji Paetsa.

** Ze Stokholmu donoszą, že
arcyksiążę Otten Habsbur$ opuszcza
'Szwecję.. Cel dalszej jega podróży
jest trzymany w. ścisłej tajemnicy.

** Jak donoszą dzienniki w daiu
wczorajszym IV ty wydział cywilay
ryskiego Sądu Okręgowego w ciądu
4 godzin załatwił 131 Spraw rozwo-
dowych, ustanawiając w ten spo-
sób swego rod'aju rekord.

** Pływaczka austrjacka Emma
Faber przepłynęła kanał La Man-
che z przylądka Gris Nez do South
Foreland, bijąc c kilka minut dotych-
czasowy rekord kobiecy, ustalony
w 1926 r. przez Niemkę Gertrudę

Ederle, :
** Z Tokio donoszą, że w oko-

licy Nagoya dały się odczuć Silne
wstrząsy podziemne, w następ-
stwie których komunikacja kolejowa
uległa zerwaniu. Ośrodek trzęsienia
znajduje się w odległosci 50 mil od
Nagoya. Wstrząsy były tak silne,
ie ludność w popłochu opuściła
domy i obozuje pod gołem niebem.

** W związku z ciągłemi napa-
dami bandyckiemi ruch pociągów

**

1io-chińskiej linji kolejowej, między
stacją Pogranicznaja z Charbinem
został całkowicie przerwany. Ulszko:
dzone jest również połączenie tele
graficzne i telefoniczne.

a Bodrętnik, Sdiolne
przystosowane do nowych ргодга-
mów, jak również podręczniki daw-

nego typu są do nabycia

W KSJĘGARNI GEBETRNEA" WOLEFA
Wilno, Mickiewicza 7,;tei.[6-24
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szu ma stronę merytoryczną umów

Forma może być wypełniana różn**
ralką treścią. Treść umów nie dij.
Polsce żadnych wyraźnych i konktet
nych korzyści, Jeśli Gdańsk równo*
cześnie wojuje z nami politycznie, to

gospodar
czy. Polityki od gospodarstwa od-
dzięlić nie można. Polityka „realna”
; „mocarstwow2“ to chyba nie ta,

!
> : „Polsce

ixorzyšė nie može zasłaniać nam o*.

dnie z wczorajszą zapowiedzią prof,
Cosynsa, baloa jego wystartował
dziś o świcie do stratostery. Mimo,
że wszystko było zdecydowaneм
ostatniej chwili w kotlinie Hour Ha-
vanne, skąd nastąpił odlot, zebrał
się liczny tłum pubiiczności, :

O godz, 10 wieczorem prof, Co-
synsa potwierdził korzystne warun*
ki atmosferyczne, lecz na skutek

lekkiej zmiany wiatru -zapowiedział
iądowanie balonu w południowych
Niemczech, w półn. Szwajcarji lub
Alzacji. ©О północy zaczęto napeł-
niać balon gazem, Reilektory woj-
skowe oświetlaty wolno wznoszący
się balom w górę. Obok znajdował
się namiot Czerwonego Krzyża, gdzie
stał towarzysz lotu Cosynsa, stu-
dent van der Elst. Sam Cosyns pil-
mował przygotowań do lotu. Był on
zupełnie spokojny i pewny siebie.
„Około godz. 5-cej balon byi już na- -
pełniony gazem. Van der Elst za-
czął ustawiać w gondol; przyrządy
naukowe.

Do prof, Cosynsa zwrócił się
członek belgijskiego aerokiubu i
wręczył zaplozabowany barograf z
prośbą, aby go'wziął do stratosteryna
wypadek, gdyby wysokość osiągnię
ta przez niego byfa wyższą niż. do*
tychczasowy rekord prof, Picarda.
Kosyns przyjął barograt, zaznaczając
jednak, że lot jego ma wyłączńie
charakter naukowy. (W. godzinę
później balon był już gotówdo lotu
1 wzniósł się wolno w.górę w pro"
mieniach wschodzącego słońca,

LONDYN (Pat). Korespondent

Reutera donosi z Brukseli, że wiatr
zachodni popycha balon piof, Co"
synsa z szybkością 40 kkm. ku wscho*
dowi. Balon kieruje się więc w stro-

nę Bawarji, 4

PARYŻ (Pat). Wedle otrzyma-
mych tutaj wiedomości balon. prof.

Cosynsa widzieny był dziś o godz.
1,15 nad miejscowością Neui Cha-

„eau w Belgji. Aeronauci zabrali ze

sobą 1000 kg. balastu, składającego
się przeważnie z ołowiu. Płyty oło-
wiane zrzucane będą specjalnemi
spadochronami dla uniknięcia wy”
wypadków przy spadaniu na ziemię.

BRUKSELA (Pat). T-wo badań
maukowych ogłosiło otrzymany od
prol. Cosynsa komunikat radjowy,
w którym tenże donos', że o godz.

15,20 wzniósł się na wysokość.
20.000 m. Załoga odczuwała dotkli-
we zimno, wobec czego spuścił się
do wysokości 18,000 m, i wówczas

znajdował się nad Czechosłowacją.

Prof. Cosyns donosi dalej, że ma

przed sobą jeszcze 5 godzin lotu.

Xksperyment dokonywa się w po”

mmyślnych warunkach, pogoda jest

piękna, wszystko idzie pomyślnie.

WIEDEŃ (Pat). Wedle otrzyma-
mych tu wiadomości, stratostat prof.
Kosynsa widziano o godz. 19-ej nad

(Grazem. Balon unosił się na wyso”

(kości mniej więcej 2000 m, 1 leciał
(w kieruniku granicy węgierskiej.

BIAŁOGRÓD (Pat). Wedle otrzy”

manych tu infermacyj balon prof.

Cosynsa widziany był nad miejsco”

wością Ossek pod  Zagrzebiem.
Szybkość balonu wynosiła 40 km. na
godzinę. i

:306096064449

Z życia stolicy.
ZBIORY ZAŁUSKICH WRACAJĄ

DO POLSKI.

Dobegają końca prace Komisji
Rewindykacyjnej, powołanej do wy”
miany zabytków historycznych i zbio
rów bibljotecznych między Polską a

ZSRR. Sowiety zwrócić mają jeszcze
15.000 książek z bibljoteki

Załuskich.
Zakończenie rewindykacji między

Polską a ZSRR. nastąpi jeszcze w
ciągu r. b.

Zbiory Załuskich bedą włączone
do zbiorów Biblioteki Narodowej.

PAEAAAFONA
(т w bony jałmożnicze „„Caritasa““

ini zaopatrzyłeś się? której wystarczają sukcesy formalne.
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Co lepsze? £ prasy.
„Najbaiašliwezy bodai dzisiaj Yi Legjoniści.

świecie spór toczy się dokoła giai Po przewrocie majowym rozmno-
nia, co lepsze, czy rządy prawne, czy: żyło się w Polsce „legjonistów' bez

dyktatura, dla dobrobytu ;potęgi! iku i gdyby ich tak pewnego dnia

państw współczesnych. Głośniej za-| wszystkich poiiczyć, to okazałoby
chowują się w tem starciu poglądów się, że starczyłoby istotnie nie na

zwolennicy dyktatur. Jest to zrozu-

miałe i nieuniknione, gdyż rozgwar i;

szum, ustawicznych oklasków, za

chwalań, bałwochwalstw, jest jedy

mem swoiście wysokogórskem  po-

wietrzem, którem dyktatury oddy-

chają. Pełno zatem, dzień w dzień

krzyku, że tylko dyktarury sprostać
mogą zadanion. dzisiejszym, Gdyby

wierzyć na słowo, miałoby się nie-

raz wrażenie, że spór o to co lepsze,

i już wielokrotuie rozstrzyguięty

ma rzecz dyktatur.
Ale, oprócz stów i krzyku, jest je-

szcze rzeczywistość i doświadczenie

Mają i one swą wymowę A one mo:

wą coś caikiem innego © stanie rze-

czy w dzisiejszej Eurorie.

Niełatwo byłoby wskazać kraj,
doprowadzony przez dyktaturę do

stany kwitnącego. Najznaczniejsze w

tym kierunku przedsięwzięc.. podję-

to we Włoszech, w  Hiszpaaji, w

Niemczech, Włochy, gdzie iaszyzm,;

z glębokiem podiožem swojskiem,

jako pierwsze zwarte i skrajne prze-

ciwstawienie się świata zachodnie-

go bolszewizmowi, miał od początku,

obok znakomitego wodza, dużo Uro-
ku ; powagi, kroczą swoją drogą, na

swym półwyspie, bez podobieństw
gdzieinaziej, ale i tam, mimo niewąt-

pliwego i rozległego podniesienia w

wieiu dzielnicach, stan gospodarczy

daleki jest od świetności. W. Hiszpa-

„ mji siedmioletnia dyktatura załamała
się doszczętnie ściągając na się uza”

sadnione zarzuty złych rządow, za”

bagnieū, nadużyć, a kraj pogrążając
«w zamęt, z którego teraz powoli się

leczy pod rządami prawnem:, Niem-
cy, « których dyktatura przybrała od
półtora roku postać najjas xrawszą,

wśród nieustannego brzęku samo”

chwalstwa, pogrążają się w coraz

głębsze trudności gospodarcze, któ”
rych jednym tylko z objawów jest za

mikające pokrycie marki i pozorami

tyi.o pokrywaue, trwanie bezrobo”
cia. Między puszeniem się dyktatur i

st ojeniem się w szaty jakichś zbaw-
czych zjawisk, a rzeczywsiemii wyni

«ami, jest przepaść.

Natomiast państwa, nie zrywają“

ce ź rządami prawnemi, na «tórych

czeie kroczy Anglja i Francja, w gro-

nie wszystkich wysoko stojących

państw mniejszych, jak Belgja, tio:
iandja, Szwajcarja, Danja, Norwegja,

Szwecja, nietylko chlubnie wytrzy
mują zestawienie z peinemi przech-

wałek dyktaturami, ale bardzo sta”
nowczo biorą górę, °

MW. Anglji, gdzie w ciagu roku 1933
liczba bezroboinych z 2 milj, 776 tys.
spadła o 513 tys, a w pierwszej po-

dowie r. b. o drugie tyle, już w końcu

roku 1933 wskaźnik wytwórczości
zrównał się z cstatnim przedkryzy-

sowym rokiem 1928, tak, że Anglja

otwiera od blisko roku pochód wy-
dot ;wania się 4 przesilenia.

Najbardziej jednak pouczające

jest obecne doświadczenie Francji,
Półtoraroczne z górą rządy lewicy,

od wyborów z 1-go i 8-$o maja 1932
do paryskiej zawieruchy z 6-go lute-

go 19534, zniszczyży równowagę bud-

żetu, spowodowaty odpływ  ziota

zmąciły życie kraju rozpanoszeniem

się nadużyć, wiodiy na manowce po”j

litykę zagraniczną. Rząd zjednocze

mią narodowego, pod  przewod-
nictwem p. Doumerquea, objąwszy

władzę 9-go lutego 1934 nie zażądał

«lnej ziudiany konstytucji, odkłada

jąc na wolniejszą chwilą pożądane

poprawy, a swe rządy sprawował
majscislej na podstawach prawnych

Dzisiaj, po pół roku, wyniki są zdu-

miewająco, pomyślne, Równowaga

budżetu jest zapewniona, od i-go

narca po 15-g6 lipca r. b. wpłynęło

0 kraju 5 пыЧагабм 500 miljonów

iranców w złocie, wewnętrzne życie

ikraju jest znakomicie uzdrowione

, przez żmudne ale stanowcze sczysz
gzenie się z nadużyć i dobie: nie się

do winowajców, polityka zagranicz-
ma prostuje się bardzo wyraźnie, I
okazało się, że wszystko to zrobić

można: bez uciekania się do rządów
z zawieszeniem prawa, które gdzie-
indziej miały być lekarstwami na
wszystko, ale. zawiodły.

W, Polsce, gdzie wysoko idzie ta-

ia zachwalanią rządów t. z. silnych,

iedną czy dwie „brygady“, lecz na
parę ładnych korpusów.

rało, wyjaśnia nam. w pewnej mierze

go „Naprzodu“.
Na Wawelu ferment, Nowo wybrany

Zarząd Związku Legjonistów dotąd nie jest

zatwierdzony przez centralne jego władze

Ma nastąpić ponownie weryfikacja człon-
ków związku krasowskiego. Postanowienie

Skąd się tylu „legjonistów* uzbie-

następująca wzmianka krakowskie-,

DZIENNIK

w Poznaniu w r. 1933.

6) Nie wyliczył się z sumy 66 zł.

lranej na ogłoszenia do jednodniówki w

dniu 19 marca 1934 r., której w 'stocie nie

wydano i pieniędzy firmom nie zwrócono.

17) Wykazał w rozchód

wer rzekomo nabyty dla Obwodu, wtedy

gdy za rower ten zapłacono zaledwie 22 zł.

—jedną ratę.

8) Nie wyliczył się z sum zebranych za

żozsprzedaż broszurek p. t. „Rozkład po-

ciągów i autobusów”,

9) Inne trwon:enie pieniędzy organiza-

cyjnych na wyjazdy z towarzyszami i na-

| rzeczoną, jak naprz. w dniu 3 maja 1934 r.

Й wyjazd do Warszawy.

| Na tem lista „wyczynów”* pana

180 zł. na ro--

„o już zapadło, ze względu na to, że wśród komendanta bynajmniej nie została

członków Związku legjonistów w Krakowie, wyczerpana, gdyż ponadto
najduje się wielu którzy wogó!e nie słu-

żyli podczas wojny w Legjonach, a obecnie

wpisani są w poczet legjonistów. Były po-

dobno takie wypadki, że wpisano do Związ-

ku legjonistów ludzi na podstawie poręcze-

nia dwóch wybitnych działaczy legjono-

wych. Okazało się później, że pseudo-legjo-

niści, zajmujący obecnie pewne stanowisko

nietylko nie byli w Legjonach, ale nawet w

armjach zaborczych. Wiskutek iego panuje

wśród legjonistów wielkie rozgoryczenie i

ierment. Powaśnieni między sobą sanatorzy

walczą na ostro.

Wi końcu jednak zawsze się jakoś
pogodzą.

Ci także na ironcie nie byli.
Duchowem dziecięciem panów z

czwartej i osiemnastej „brygady“
„est tak zwany Legjon Młodych.

O stosunkach, panujących w tej
organizacji, dowiadujemy się m. in,
ze skargi, złożonej do prokuratora
w Białymstoku, przez zastępcę „ko”
mendanta' tamtejszego okręgu, nie-
jakiego Tołłoczkę,

Wyjątki ze skargi Tołłoczki po*
daje „Robotnik“, `

„„Niniejszem  donoszę o następujących

Ładużyciach Stanisława Cydzika, uzzędnika

III Urzędu Skarbowego w Białymstoku, po-
pełnionych w Leśżjonie Młodych w czasie

sprawowania przez wymienionego funkcji

komendanta obwodu białostockiego Legjo-

nu Młodych, na szkodę tejże organizacji:

1) Poiowa sum uzyskanych z zabaw i

dancingów, a wynosząca mniej więcej od

2,000 do 3.000 zł, nie została zaprzychodo-

wana, ale roztrwoniona.

2) Bezprawnie sprzedawał zniżki kole-

j.we osobom z poza Legjonu Młodych na

Zjazdy Legjonistów i Legjonu Młodych w
soku 1933 i Legjonu Młodych w r. 1934, i z

izka sum niema wyliczenia się,

3) Nie wyliczył

+bieranej na sztancar i sztandaru nie kupił.

4) Nie wyliczył się z sum zbieranych

ra jednodniówkę w dniu 19 marca 1933 r.

5) Wykazał w rozchodach fixcyjnie 180

zł, bez żadnych dokumentów rozchodowych

w związku z Kongresem Legjonu Młodych

się z pokaźnej sumy

iach politycznych Warszawy, uparcie
powtarza się notowana już przez nas

pogioska, że prot, Koziowski nie po

zostanie diugo za stanowisku preruje

ra. Jako jego następcę wyniteniają

obecnego nunistra spraw wownętrz

dych p. Ńościaikowskiego, popiera”

nego podobno przez siery wojskowe.

Miowią dalej, że w. razie objęcia

preinjerostwa przez p. Kościaikow-

skiego nastąpił:by zmiana na stano”

wisku ministra skarbu, a ra:ejsce po

dr. Zawadzkin. zająiby p. Stefan

Starzyński, dla którego iotei prezy

dencki miałby być stopniem do wyż-
szej karjery, ю

Pogioski, dotyczące p. Starzyn-

skiego, wiązą się zapewae z zapo”

wiedzią nowegu ustroju Warszawy.

Niebawem nia wyjść rozporządze:

nie p. Prezydenia Kzplitej, reorgani-

zujące dotychczasowy podział władz

reprezentowany dzisiaj w Warsza”

Cydzik, otrzymujący skromniutkie po-

Lory, urządza częste pijatyki.

Głosi ogólna iama, że Cydzik dokonał
uajściślejszej fuzji kasy organizacyjnej z

/ własną kieszenią.

Również chodzą wersje i to ze źródeł

iniarodajnych, że Cydzik posiada mocne

zastrzeżenia co do grosza publicznego lub

stanowiącego cudze posiadanie zarówno

j we Francji, gdzie przebywał tak samo i w

samym. Białymstoku, do chwili ukazania

się go na arenie urganizacyjnej, Szczegóły

wskażą świadkowie i wyjaśni dochodzenie,

Ltėre też odsłoni tajemnicę szerzenia zara-

zy moralnej w lokalu obwodu białostockie-

go.
Co zaś do samej działalności organiza-

<yjnej Cydzika, to godzi ona wręcz w Pań-

stwo, przez zaszczepianie w członków i po-;

MILENSKI

Uroczystości na Jasnej Górze.
ze-

mich nawet dla przywykłej do wiei-
kich manifestacyj religiinych Często-
„,chowy rzesz ludu wiernego odbyły

 

W dniu 15 sierpnia wobec olbrzy*;

г
Kto bedzie 'wojewodą

poznańskim?
: 8 Korespondent warszawsk; „Kurje-

naszych rodakówpośpieszyła zama-, ra Poznańskego' donosi, iż w kołach
nilestowač. swe przywiązanie i jed-, urzędowych oniawiają kandydaturę
mość uczuć z Ojczyzną. Bóg powołał pułk. Bociańskiego na stanowisko
«o nowego życia Polskę w momencie wojewody poznańskiego.

średnio w społeczeństwo haseł komuni- «terz.diecezji częstochowskiej, u:

stycznych lub przeciwrządowych drogą sto- czystości dzisiejsze — mówiłdostoj:!

 

Znowu pogłoski o zmianach w rządzie
Prasa stołeczna podaje, że w ko* rjat Rządu i zarząd, miasta,

sowania skrajnej demagogji, uprawiania te-

1 ru, zbrojenia e!lemeńtów niebezpiecznych

i szkodliwych...

I w takie ręce oddaje się wycho”
wanie młodego pokolenia!

święto Warszawy, czy święto żydów
„Hajnt“ (1386) opisując święto

Warszawy tak kończy swój artykuł:
„Święto Warszawy sprowadziło do

stolicy tysiące przyjezdnych szczególnie z

kresów, Galicji i dalszych okolic kongre-

sówki.

Większość przyjezdnych

dzi. Przybył głównie element miejski. Wło-

ś ianie zupełnie nie przybyli Po pierwsze

jest zajęty pracą w polu. Po

stanowią ży-

włościanin

drugie — jest on bardzo silnie zbiedniały.

Dopływ z Galicji był mniejszy niż liczono.

Wpłynęła na to powódź. Pomimo to wszyst-

ko eksperyment wogóle udał się nieźle i

będzie on powtórzony

miastach”.

„Większość przyjezdnych stano-

wią żydzi”,
Ta iniormacia wskazuje pośre l-

nio komu obeczie w Polsce powodzi

się dobrze i dla kogo są organizowa-
ne obecne „Święta”. 
—

jWediug tegc rozporządzenia —

Komusarjar Kządu zostanie zlikwido

wany, a jego agendy wcielone będą

do zarządu miasta, Projekt ten, wy

sunięty przez wojewodę Jaroszewi”

cza, ma na celu usprawnienie admi

nistracji przez, zniesienie „dwutoro”

wości” w. urzędowamu władz do-

tychczasowych, co objawia się choć”

by w ten sposób, że opiekę nad zdro”

wiem mieszkańców, warszawskich

 

 sprawuje jednocześnie i Komisarz

Kządu i zarząd miasta. :

Już teraz uprawnienia Komisarja|

tu Rządu będą stopniowo przelewa”,

ne na władze miejskie, przyczem w!

niedługim czasie te ostatnie roztoczą|

opiekę nad stolicą nawet w takiej

dziedzinie, jak bezpieczeństwo pub“

liczne,

Już jesienią spodziewane jest

ukazanie się ustawy, która ujmie w

tormę prawną dokonywującą się re” wie przez dwiż instytucje: Kiomisa-

„Kurjer Poranny' donosi, że w

ostatnich dniach na różnych odcin-
kach przemysłowych w: Łodzi moto”

wane są coraz liczniejsze zatargi

między robotnikami, a zarządami
iabryk na tle nowych umów zbioro-
wych, Wiszędzie niemal dochodzi do
strajków, robotnicy bowiem z całą
cnergją przeciwstawiają się obniża-
niu zarobków.

Zatarg w przemyśle pończoszni-
czym doczekał się konferencji u in-
spektora pracy, która jednak nie
doprowadziła do żadnych pozytyw”
nych wyników  Przemysłowcy о-
świadczyli bowiem, że gotowi są za*
wrzeć umowę zbiorową z tem, że

płace 3-ch pierwszych kategoryj u-
legną zmniejszeńiu o 35, a pozostałe

prawnym, a przeciwnie niżej sączy

się mętna struga wyników, dobrze

będzie mieć jasno przed oczyma ta-

ikie pouczające doświaaczenie zzew*

 

RUCH STRAJKOWY W ŁODZI.

organizację władz na terenie stolicy.

kategorje o 25 proc. Przedstawiciele
robotników natomiast zgodzili się
podpisać umowę na dawnych warun-
kach, oświadczając z całą stanow*
czością, że na żadne ustępstwa ani

obniżki płac się nie zgodzą. W, re-
zultacie konferencję przerwano, nie
doszedłszy do żadnych wyników.
Strajk, obejmujący około 6.000 ro-
botników, trwa w dalszym ciągu.
Poza przemysłem: pończoszniczym

sównież i firma „Paw“, objęta straj-
kiem, przeprowadziła konierencję,
która jednak również ne dała wyni-
„ków.

W piątek w licznych warszta-
tach rękawiczniczych robotnicy po”
rzucili pracę, żądając podwyższenia
zarobków. Skorzystali z tego cha-
łupnicy i też zażądali podwyżki płac.
Jest rzeczą charakterystyczną, że
chałupnicy otrzymują obecnie za
12 par rękawiczek męskich 2 złote,
za 12 par damskich — 1.80 zł., a za
dziecinne 1.60 zł. Alkcja strajkowa
wśród chałupników nie jest skoordy 

nątrz. I zrywających ze zwykłym trybem Stanisław Strośski,

nowana i prowadzona jest przez cha-
łupników w każdym wypadku na

własną rękę,   bardzo ciężkie.

 

 

 

 
  już w rozsprzedaży. M.G.

„się na Jasnej Górze Lrzy przepiękne|wielkich przemian, kiedy oblicze| Pułk. Bociański jest komendan- |:
| piezapomniane uroczystości, Pierw-| wieków odnawia się, kiedy świat, iem szkoły podchorążych w Ostrowi| «
ez nich zakt zawieszenia przy | stoi w przededniu odrodzenia. Jest |Mazowieckiej. w
Cudownym Obrazie Matki Boskiej| to wskazówką. że Polskę czekaj Ń

, welonu św. Teresy od Dzieciątka Je*| wielkie zadania, W takimkoodgnócie | Afera żyrardowska. 4
* zus, wręczonego w Lisieux Polakom| nie wolno nic uronić z wartości du-| . /W piątek w gmachu Senatu od- |g
|sawizytującym katolików / francu'| chowych narodu, opartych na zasz-|było się pierwsze posiedzenie sądu
(skich za ich zeszłoroczną wycieczkę |iczytnych polskich tradycjach kato | partyjnego BB., który rozpatruje za-  ż
do Polski, drugą zaś uroczyste usta*| lickich, W) rzeczach ważnych musi, rzuty postawicne senatorowi Do- | g
mowienie fundacji z ofiar wszystkich|panować jedność, nie tamująca swo- bieckiemu z powodu układu zawar- |!
dzielnic Polski na coroczne odpra*| body w sprawach czysto indywidual-. tego przez akcjonarjuszy polskich w |r

|wianie w: dniu 15 sierpnia uroczystoś|nych, i to zarówno w życiu prywat- sprawie żyrard.wskiej
ci Mszy św. na intencję Rzeczypo”|nem, jak i w stosunku do całej Pol- W skład sądu wchodzą senatoro- | w
spolitej Polskiej, jej dalszego pomyśl-|ski. Wiezwaniem do modlitwy o jed-! wie Janta Połczyński i Roman, oraz | ©
mego rozwoju i szczęścia obywateli. ność w narodzie i wychodźtwie na-'! poseł dr. Czuma. 5

Po tych aktach pobożnych uczuć szem zakończy! JE, ks, Biskup swe Znamienną iest rzeczą, że prasa | b
marodu rozpoczęła się przed Szczy- | budujące kazanie. sanacyjna, która dotychczas bardzo | <
tem pontyfikalna Msza św., celebro- Po nabożeństwie odbył się wspól; dużo pisała o Żyrardowie, obecnie— | m
wana przez JEm. ks. kardynała Pry-|ny obiad dla naszego wychodźtwa į| ucichła. Ostatnie wydania pism sa- |:
masa Augusta Hlonda. Wi nabożeń-|dygnitarzy z udziałem JEm. ks, Kar-; nacyjnych nie zawierają na ten te- | «
stwie tem prócz  kilkudziesięcioty-|dynała Prymas Hlonda, IIEE.kako, mat ani słowa. P
sięcznych rzesz ludu wzięli udział|Biskupów Kubiny, Niemiry i Baziaką| Sędzia śledczy, prowadzący spra- 4;
delegaci II Zjezia Vilaków z Zat'a'|craz Generała Paulinów o. Przeź-| wę Żyrardowa przesłuchał zkolei | r
nicy w liczbie ok. 150 osób orae kit|dzieckiego, a następnie, o godz. 4 pp.| drugiego z aresziowanych dyrekto- | d
ka tysięcy Polaków, przybyiych z |rwspaniała Akademja. Akademję tę| ów p. Vermeerscha, b

| różnych krajów w wycieczkaci cr'| »agaił JE, ks. Biskup Kubina, po- W związku z tem wzmogły się
| ganizowanych w związku z tym Zizz:|czem referat p. t. Polskie Duszpa-|wysiłki obrońców o zwolnienie aresz | v
„dem. Władze rządowe reprezentował|sterstwo Zagranicą, wygłosił ks kan.| '0wanych za kaucją. Decyzja w tej | n
f. marszałek Senatu Raczkiewicz :| Zborowski z Poznania, Z kolei prze- mierze jeszcze nie zapadła.
wojewoda kielecki Dziadosz. mawiał przedstawiciel Zjednoczenia! Obydwaj dyrektorzy są oskarże-

W) czasie nabożeństwa podniosłe |Rzymsko - Katolickiego, p. dr. Smy-, ni z artykułu 216 nowego kodeksu
kazanie wygłosił do zgromadzony:| kowski, a na zakończenie JEm. ks.| karnego, który przewiduje karę do | n
JE. ks, biskup Teodor Kubina, pa*; Kardynał Prymes Hlond. | 5 lat więzienia. n

Wszyscy deiegaci Polonji zagra- s
micznej otrzymali wydaną ie Pol. Rząd ustalił ceny

ny mówca — odbywają się ku ucz' ską Katolicką Agencję Prasową jed- na nasiona Inu į konopi. „
„czeniu trzech wielkich zwycięstw: nodniówkę pamiątkową „W. starym W. dniu 16.VIII b. r. dzięki in-
| zwycięstwa cnoty, uwieńczonego|raju”, obrazującą w szeregu arty-| 'erwencji Rządu została podpisana у
„Mniebowzięciem - N. Marji Panny,|kułów działalność katolicką w Pol-| umowa między Centralą Obrotu Na- N
, zwycięstwa wiary w Jej przemožną| sce w pierwszym 15-leciupoodzyska|sionami  Oleistemi a przemysłem a
opiekę, którego wyrazem był Cud| niu niepodległości, clejarskim, w myśl której ustalono | |
„mad Wisłą, wreszcie zwycięstwa du- Ilość osób przybyłych z piel-| twarde ceny na nasiona lau. Do 1.1X
„cha jedności poiskiej, którego jesteś-| grzymkami ze wszystkich okolic Pol-j 1. b. cena 1 q. nasion Inu wynosi
„my šwiadkam, widząc jak wielkie| ski oceniają na blisko 100 tysiący,| zł. 42,50, nasiona konopi — zł. 32,00,
1zesze rozsianych po całym świecie| (KAP). w następnych miesiącach ceny te | n

‚ ё 0.7 |bedą podnoszone co miesiąc o i 4, |п
° Ceny należy rozumieć loco stacja ta

Nad modrym Bałtykiem.  |ssónea s: opakowa, cy |:Z stość 90 proc., procent wilgoci we- d
Wycieczka czytelników prasy wileńskiej nad morze. |diug norm ustalonych przez giełdy. | W

Zwiedzamy, Gdańsk, — Miasto bez ua dworcu gdańskim pewną kaszub:| , Ra ea = oo: gni”
| policji. — Rozmowa z Kaszubką, — wę, bardzo inteligentną osobę, która a osa" Olek piach prz g
Iowrót do Wilna, |w rozmowie opowiadziała z pewną istot kę„rp 2,5 proc, zaś Gх : ` 4 i WAR i ; *| przy zakupie drobnicowym o 6 proc.

Zle się stało, że wycieczkę do! aumą, że jest córką Kaszuba i cho od tal h n
! ńską wyznaczono na ostatek, w | ciaz pracuje w Gdyni, jako asystent ЗЕС LS Žiede z

również: w-lugych | GDIU saa do kk bo wskutek ka u iekarza, codzień jeździ do rodzi* Nowe Stuzżłoiówki. Š
:ego mieliśmy samało czasu na dok-; ców, Di a dom rodzinn с wska вна

je zealina się z Zabytka-. a T 1ękuziej 0 45 p R pa 2 P„Ak ejs ip; < PA: | ego 1 pięinIeRZEgO, Bank Polski czyni przygotowania do
mii miasta i z pontem. Szkoda. Niech 1a dz ęwczyna ' kaszubska puszczenia w obieg nowych _bańkno >
Gdansk bowienm: — to maslo, gdzie| będzie przykładem dia wielu, którzy; ; gw stuzłotowych, W! skarbcu emi* P

| można zobaczyc wieie rzeczycieka” | zyskawszy niajątek lub wyksztaice- syfy bada „dra ok :

wych i pięknych, a dla nas nawet po”, zie, często zapierają się rodziców,| koło pół miljona nowych banknotów. k
uczających, | ponieważ pochcdzą z taższych ster.| Wy końcu przyszłego miesiąca zamie”

Piękna, stara architektura z przej Nareszcie wracamy do Wuina, Fa*| rząne jest wypuszczenie tych no- u
wagą gotyku, moc zieleni 1 nowo”, vę minut po godz. 2 w południe, kie'| wych stuzłotówek, które przypomi- łc

| czesne, według ostatnich Wymogow dy prażyło słońce i tłumy rozkoszo* nają swym wyglądem banknoty fran- P
| echniki zbudowane urządzenia miej-, wały się kąpielą morską, nasz p0-| ruskie. id d

skie — to obraz piękny, godzien po”, ciąg wyruszył z Gdyni. Przejechaliś: R celem P
dziwu, . , my terytorjum wolnego miasia Gdań: Przy nadmiernej otyłości należy sto- zi

Gdy się wjeżdża do Gdańska, io, ska i znaleźliśny się na Pomorzu| sować krajową MORSZYŃSKĄ WODĘ w
ważaemu wydaje się, że traiił do Przed nami rozaczał się piękny kraj] GORZKĄ w dawce od V, — 1 szklanki, N
«entrum hitieryzmu, do jego stolicy,: obraz ziem pomorskich, „Sprzedaż w apteliach i skład aptecznych. Sł
; to w dodatku w chwili, kiedyobcho ! Gdy zapadł zmrok, wszyscy po* 2 te
dzi się tam jakieś święto narodowe. uążyli do baru by wypić „ostatni Głosy czytelników. d
Przedewszystkiem rzuciło się nam w kieliszek” i osiatni raz zatańczyć, W. sprawie Wileńskiego Radja.
oczy moc chorągiewek ze swastyką, gdyż wagon resiauracyjny jechał tyl- Słuchając dnia 17 b. m. około 2
porozwieszanych wszędzie, gdzie się ko do Warszawy. godz. 19-ej punktu programu „Pro- st
tylko da; w sklepach, na bramach do, Po odczepieniu baru w stolicy, w| gram na dzień następny”, nadawane”
mów, w oknach, nad drzwiami wejś- „ociągu zrobiło się znacznie ciszej.| go ze stacji wileńskiego radja, można| n
ciowemi, ba nawet na słupach ogło”|Większość kobiet poukładała się do| było dowiedziec się ciekawych rze- w

szeniowych i na pojazdach. Na ulot"| snu, czy. l tak: że po 17 sierpnia nastę- | g
«ach reklamujących różne towary, z Koło Grodną trafiliśmy na deszcz puje 17 sierpnia, że po piątku na- r

jednej strony >najduje się reklama,| 1 przy wciąž padającym „kapušniacz-| stępuje piątek, nie mówiąc o tem,
a z drugiej swastyka. iku' przyjechauśmy do Wilna. że program na „dzień następny” był

W, starych budowlach Gdańska Tu troszeczkę rozpogodziło się,| dentyczny z programem na „dzień
przechowały się jeszcze drogie nam| dzięki czemu mogliśmy bez obawy na| bieżący. Dopiero po obrėceniu t
pamiątki, które głoszą potomnym 0|zmoczenie się spuścić pociąg, który|kartki zeszytu (słychać było w głoś- h
Polsce 1 jej władcach, królach - bo-| przez parę dni był nam domem. niku) zorjentowała się speakerka w | К
haterach, co tą ziemią rządzili i za „Koniec, omyłce i odczytywała program wła- s
uią krew przelewali, ; ri IRE „ m. r.S. lściwy. Tak, ale omyłki swej nie -

Dziwne ną nas sprawiłoT LAAKIRAADEOes|sprostowala. ż
“o miasto, gdzie na rogach ulic nie ięc w ś się z założe” |stoją policjanci: Ruch wielki, jednak|WIIBO NA NBOWOŚZIAN.|. żepodzwacych miogramów ui| ©
odbywa się sprawnie, a ilość wypad” Organizacje kobiece m, Wilna na po-|nię słucha, obojętne więc, co się | w
ków jest znikoma. Pytamy jednego z| wodzian. Z inicjatywy p. dyr. Brzczowskie-| mówi, a wtedy szkoda czasu na nie
uitlerowcow, diaczego tak jest. Od- $o, przewodniczącego Sekcji Zbiórki Pie- track; albomają byćpodawane do- | a

powiada, że to niepotrzebne; ruch niężnej, odbyło się zebranie przedstawicie- kładnie, wtedy omyłkę należy spro- |

„liczny jest zautomatyzowany, pub:| lek wszystkich organizacyj kobiecych m.| stywąć, Pomylic się można, nie spro* |
l:czność zaś nie potrzebuje opiekipo- Wilna. Na zebraniu tem została uchwalo- vtować jej, po widocznem : zorjento*

„cyjnej. Owszera, jest policja, tylko| "2 zbiórka pieniężna uliczna w dniu 9 waniu się, jest lekceważeniem słu* |
każdy zpolicjantów ma swój okręg, września r. b. Do prezydjum Sektji Zbiórki chaczy.

; który, musi obejść, zostały wybrane p. inspektorowa [гуфог- Speakerka, która niedawno po” Ł
Wi drodze powrotnej poznaliśmy Rjako przewodnicząca, p doktoro-| .„wiłą się przed mikrofonem waleń- | k

zianie| LaanoUni i, ads mis i li i >|
ч ч lej zbiórki udzieli p. dyr. Brza ki — se odecya yoazę Ez Рa , : KN aa USA katy, tak, że wdniu18b.m. |(Wi piątek również zastrajkowali| Mickiewicza 8, Wil. Prywatny Bank Han- Taa a oś i

malarze oraz robotnicy zawodów| ому 5. A. około godz. 7win. 30 przy odczyty” ©
pokrewnych, jalk tapicerzy, dakier| „Lutnia” 24 sierpala. Zapowiedziana naj w komuńikatu Komitetu pomo”| z.
micy, it. p. Žądają oni zawarcia umo”| -; kd S cy powódamicm, amet pieš, 22 Уy IL p. Ządają o! : umo” | ziątek impreza w ogródku Sziralla ze ewne obecny w studjo (także nie- B

wy zbiorowej. Alkcja strajkowa pro"| względu na deszcz została przełożona nasśłżtiwe) ów ścznie *szczekai
wadzona jest w ramach ogólno - kra"| piątek przyszłego tygodnia, t. j. na 24 sier- ae & zczekaniem

jowego Związku zawodowego ro-| pnia rb. W imprezie tej zapowiedzieli swój ‚ w de 4 ileński dają si 5 3
botników przemysłu chemicznego w| łaskawy udział artyści Lutni jak pp. Kul- CA, Ss. oo a: A

Polsce. Pozatem wybuchł strajk na| czycka, Halmirsku, Ciesiel OOOO i r3 2 s, Ciesielska, panowie:! alby lekceważenia a przytem nie-
lie zaprowadzenia nowego cennika,|Dembowski, Domosławski, Ciesielski, Szcza.| , A 5 : =
obniżającego dotychczasowe zarob- |wiński, Rewkowski,  Wyrwicz- Wichrowski,|uzzadnionego tupełu i traktowania | r
ki o 25 proc. w firmie Emil Eisert,| pani Silisika iki" Kao | stuchaczy 2 ремпа wyžszošcią, co ”

: : 2 przy fortepianie. Na-| zawsze daje'się odczuć we wszyst* unzaś pracownicy firmy Schwejkert,| zwiska te dają juź gwarancję wielkiego| kich w: noie cb "przed ОЙО
która to firmą kosztem robotników|powodzenia wieczoru humoru „Lutni* w nem%.Feel wm ощ 2

it kurenti ban dead pam EA metinius,| 2' ж i : y jest na rzecz powodzian. powinno dbač o swoją „klijentelę“ аTrwający już 10 tygodni strajk wj Za 3 dni „Gorówka”, Za trzy dni, bo| sie Jekceważyć słuchaczy, nie przy: | 14przemyśle jedwabniczym, obejmują*| już we wtorek, w teatrze „Lutnia”wysta- bicrać tonu Ę sK = ps ke
cy ponad: 6.000 robotników; nie ro*| wiona będzie komedja wiedeńska „Go- ki oś źl dać ' Ё‘Ёс ye e я
ikuje nadziei rychłej likwidacji. Roz-| tówka”. Dochód z przedstawienia prze- Ae ad api }`аа ; : ; „ednak zawsze powinien o tem pa”
poczętepertraktacje ponownie przer| znaczony jest na Wojew. Komitet Pomocy miętać, że „tabakiera dla nosa a nie
wano. Położenie strajkujących jest! Ofiarom Powodzi. Bilety na ten dzień są nos dla tabakiery”  



BZIENNIK MILERSKI

Otomrcie I Ogólnopolskich Targów Futrzrskich
w ogrodzie po - Bernardyńskim.

2

"BAN:į й

д Ę ”
Wczoraj nastąpiło otwarcie zdaw- eksponaty przeważnie kupcy z ul. Udział Sowietów w Targach Futrzar”

ów

Przed wyborami Zarządu Miasta.
Ž ; ag A . В : ‚ "na oczekiwanych pierwszych Ogėl-' Niemieckiej. W/ dalszeį częšci tego skich pod znakiem zapytania,

Birinas, suolo Sb AB pówaśkażyć lasyASI polskich Targów Futrzarskich, | pawilonu znajdują pomieszczenie i Wbrew doniesieniom w Targach
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IĘPI ROBACTWO  

  

:ządów wyłonity się wątpliwości co w miastach ponad 50.000 mieszkań”; | WYPADKI.

«o wyborów przez nowe rady miej-: ców. Wobec powyższego uchwała
skie członków zarządów miejskich.! rady miejskiej, dotycząca ustalenia
IW tej sprawie ministerstwo spraw| iczby wiceprezydentów, winna być
wewnętrznych wyjaśniło co nastę-!
puje: |iczem radzie przewodniczy dotych-

Władza zarządzająca wybory mo-| czasowy przełożony gminy,
„že zarządzić wybory wszystkich|
przewidzianych ustawą członków za
rządu miejskiego, lub tylko niektó-
rych z nich.

Zarządzenie wyborów obowiązuje
aż do czasu dokonania wyboru
wszystkich tych członków zarządu

| miejskiego, których wybór został za-

{

podjęta do zarządu miejskiego, przy”|

O ile mają być dokonane wybory
wszystkich członków zarządu, wów-

czas należy je przeprowadzić w na-
stępującej kole'ności: najpierw wy”

rządzony O ile więc na pierwszem
zebraniu wyborczem nie wszyscy wy
mienieni w zarządzeniu członkowie
;zarządu zostaną wybrani, władza za

{

!
у

1
I

i
ł

brać prezydenta (burmistrza), na-'rządzająca wybory nie wydaje po-
ctępnie wiceprezydentow  (wicebur- mownego zarządzenia wyboru, lecz
mistrza), w końcu ławników. Kolej- wyznaczenie następnego
gość ta nie wyklucza jednakmożno”, lub zebrania celem wyboru pozosta”
sci poprzedniego wyboru, np. wice- tych członków, należy do przełożo-

terminu, '

prezydenta (wiceburmistrza), lub
ławników przed dokonaniem wybo-
ru prezydenta, o ile wybór prezy
denta na pierwszem zebraniu wy-
borczem nie doszedł do skutku.

Władza zarządzająca
wskazuje członików zarządu, których
należy wybrać. Rada miejska może

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda stonecz-

na i ciepła, pr:zy słabych wiatrach

 

sto. Skłonność do burz

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 įtelei 16-35), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na -rzedmieśc.ach, prócz Śnipiszek.

SPRAW/Y MIEJSKIE
— 600 bezrobotnych pracuje

na robotach miejskich. Zarząd
miejski zatrudnia obecnie na robo-
tach miejskich przeszło 600 bezro-
botnych, w tem 300 na robotach
drogowych i drugie 300 na robotach
wodociągowo-kanalizacyjnych.

Jest to cyfra rekordowa.
— Zamknięcie ruchu kołowe-

go na ul. Kościuszki. Starostwo
Grodzkie Wileńskie komunikuje: Po-
nieważ Magistrat m. Wilna zamyka
z dniem 21 sierpnia 1934 r. dla ru-
chu kołowego ulicę Kościuszki, mię-
dzy więzieniem wojskowem, a ul.
Przejazd, autobusy linji Nr. 3 oraz
wozy ciężarowe poczynając od dnia
21 sierpnia jeździć „będą przez ul.
Popławską i Holendernię. Dorożki
będą mogły nadal jeździć po depta-
ku ul. Kościuszki.

—.Zapadnięcie się jezdni па
ul. Połockiej. Wczoraj na ul. Po-
łockiej koło posesji nr. 4 nastąpiło
pęknięcie rury wodociągowej. Wo-
da podmyła jezdnię, powodując na
przestrzeni 15 metrów trzykrotne
zapadnięcie się jezdni. (tworzyły się
wyrwy głębokości przeszło metra.
Niezwłocznie na miejsce wypadku
sprowadzone zostało miejskie pogo-
towie techniczne, które ze wzdlędu
na bezpieczeństwo publiczne ogro-
dziło zagrożony teren, wywieszając
znaki ostrzegawcze. Ruch kołowy
został wstrzymany i skierowany inną
stroną.

Praca pogotowia technicznego
natrafia na duże trudności, gdyż
woda wybija na powierzchnię jezdni
grożąc podmyciem jezdni w innych
miejscach.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Konterencja min. Doieżala.

Bawiący w Wilnie wice-minister
handlu i przemysłu dr. Doleżal w
towarzystwie dyr. Sokołowskiego
odbył dłuższą konferencję z przed-
stawicielšmi uaszego przemysłu i
handlu. Ponadto minister Doleżal
żywo interesował się wileńskim
eksportem towarów zagranicę i
akcją Izby Przemysiowo-Handlowej
w Wilnje. : 
iiai iLAN ITKIARRASAG

miejscowych. Rano mieiscami mgli-|

mego śminy,
| , Do czasu dokonania wyborów od-
nośnych członków zarządu miejskie-
'go i zatwierdzenia wyboru przeło-
| źonego gminy, dotychczasowi człon-

wybory ikowie zarządu pozostają na swych:
'etanowiskach, |

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia „Sokoła* wileńskiego,

JW, dniach 6—Y wrześnią b. r. odbę-
azie się zjazd sokoli z dzielnicy
,Wielkopolskiej w Wilnie, w celu
„iożenia  hoidu ' Matce Boskiej

| Ostrobramskiej. Program zjazdu bę”
dzie podanym dodatkowo, natomiast
obecnie Żarząd Gniazda wzywa
wszystkich sz. sz. druhów, druhny
oraz sympatykw do, wzięcia udziału
gremjainego w tym zjeździe, oraz

zadokumentowania swych uczuć dla
Matki bożej Ostrobramskiej oraz dla
drogich gości poznańskich, którzy
właśnie w tym celu przybywają.

Drodzy goście przybywają do
Wilna w dniu 6 września b. r. o go”
dzinie 11. Wszelkich imiormacyj u-
dziela Sekretarjat Gniazda w godzi”
nach 19—21 codziennie.

: SPRAWY SZKOLNE.
— Inspektorat szkolny obwodu

wileńskiego podaje do wiadomości,
że od początku bieżącego roku
szkolnego zostaje zorganizowana w
Wiinie szkoia powszecaną dla mło”

która jeszcze - nie ukotxzyia szkoły
powszechnej. Żapisy do szkoły od-

17 do 19. Opłata za naukę jak i

5 zł, miesięcznie. Niezamożni korzy-

wiedniego zaśwadczenie z Magistra"
t'u m, Wilna.

—  Gimnazium dla Dorosłych
Humanistyczne Koedukacyjne z od-
aziałem matematyczno - przyrodnie
czym im. Ks, P. Skargi w Wiinie, ul.
Ludwisarska 1, przyjmuje wpisy ucz-
aiów  (uczemic) od lat 18 na rok
-zkolny. 1934/35 do kl. I į IInowego
ustroju oraz klas: V, VI, VII i VIII
starego typu.

Kancelarja czynna codziennie od
godz. 16 m. 30 do 19.

Początek roku szkolnego dnia
20. bm. i
— № szkole Gospodarstwa Do-

mowego SS. Serafitek w Wilnie, ul.
Brzeg Antokolski 11, przyjmuje się
codziennie od godz. 10—16:e; zapisy
uczenic w: wieku poniżej 18 lat,

Dla starszych istnieje przy szkole
ioczny kurs gospodarstwa domo"
wego.

Nauka obejmuje różne działy z
zakresu gospodarstwa oraz tkactwo
1 trykotarstwo.

Informacyj udziela zarząd. 
docianych. Do szkoły tej przyjmuje.
się młodzież w wieku pvzaszkolnym. !

bywać się będą w: kance!acji szkoły, `
ul. Zygmuntowska 4—12, od dnia 21
do 31 sierpnia od godz. 9 do 13 i od.

w szkoie dla dorosłych wynosić ma.

stają z ulg po przedstawieniu odpo*,

 

które mieszczą się w ogrodzie po”| inne wyroby, a nietylko futrzarstwo.

' Bernardyńskim na terenie dawnych
| Targów Północnych.

Otwarto targi o godz. 11 zrana

|w obecności przedstawicieli Mini-

| sterstwa Przemysłu ; Handlu: wice-

ministra Doleżala oraz pp. Sokołow"

skiego i Sowińskiego, b. premjera

Prystora, władz administracyjnych,
samorządowych, przedstawicieli ster
gospodarczych, prasy * sporej liczby

| gości zaproszonych.
Wstępne przemówienie wygłosił

1
!

!
!

|prezes Komitetu Organizacyjnego

targów Ruciński, witając przyby”-
łych gości. Po nim zabrał głos wice-
minister Doleżal i po przemówieniu,

„w którem życzył, by targi wileńskie

„stały się podwaliną pod handel fu,

'trzarski w Polsce, przeciął wstęgę,
' ogłaszając targi za otwarte.

Goście udal: się na zwiedzanie
.*argów. W pawilonie głównym, gdzie
,zasadniczo, oczywiście wyłączając
wystawę owczerską, mieszczącą się

w innym pawilonie, miały się kon-

centrować targi futrzarskie, więk-
szość pawilonów świeciła pustką.
MW pozostałych zaś wystawili swoje:

i
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FALĄ ADRJATYKU

—Szkoła powszechna (koedukac.)
z język, trancuskim SS. Bernardynek
im, św. Michała przy ul. św. Anny 13|
m. 12 przyjmuje zapisy do kl. I, il, Ii |
i IV oraz do przedszkola codziennie.

— Kierownictwo Żeńskiej Szkoły
Zawodowej Dokształcającej im. M.|
Konopnickiej w Wilnie komunikuje,

| że zajęcia rozpoczną się dn. 1-go
września w nowym lokalu ul. Mickie-
wicza 7 m. 2. Lekcje odbywać się
będą w godzinach porannych od 8-ej
do 10-ej. Sekrearjat czynny codzien-
nie od godz, 10 ej do 13-ej przyjmuje
sapisy i udziela informacyj, (Mickie-

- wicza 7 m. 2). 2

— Roczne Kursy Handlowe Sto-
„warzyszenia Absolwentów lastytute
Nauk Handlowo - Gospodarczych
w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 18
(gmach firmy B-cia Jabłkowscy). Za-
pisy do dnią 15 września r. b. In:
formacji udziela Sekretarjat Kursów
codziennie od godz. 17—-19.

Prywatna  Koedukacyjna Szkoła
„Powszechna „Promień* (Wiwulskiego 41
„Ца па 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  stypendjaine,

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

(prócz niedziei i świąt. 4

SPRAWY ROBOTNICZE.
—4725 bezrobotnych. W ciągu|

minionego tygodnia bezrobocie na
terenie, Wilna  ulegio dalszemu
zmniejszeniu się. Podług obliczeń
(Wilno liczy obecnie 4725 bezrobot-|
mych. Gros bezrobotnych stanowią̀
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niewykwalifikowani robotnicy  fi-!
zyczni i pracownicy umysłowi.

!

Ofiary. |
Sprostowanie, W rubryce ofiar w

drukowano:
Zamiast kwiatów na grób ukochanego

ś. p. Męża zł. 100 (złotych sto) na Il-gą
Konferencję Pań św. Wincentego 4 Paulo
ksłada M. Bujalska.

Ma być: na 1/-tą Konferencję Pań św.
Wincentego 4 Paulo, co niniejszem prostu-
jemy,

„Dzienniku Wileńskim” z dn. 18 b. m. m,

 
umacnia się coraz bardziej, Hohen*

Najlepiej prezentuje się pawilon
owczarski, gdzie szczególnie efek-

iownie ma urządzone stoisko woj-
sko, Nadto znajdują się różne wy”
roby z wełny, jak piękne kilimy,
tkane w różne wzory, i inne. Na
ścianach  rozwieszono mapy z
wykresami przywozu i wywozu weł-
ny z Polski oraz stadja rozwoju weł-

Futrzarskich nie wzięty narazie u-|

działu Sowiety. Jak nas informują ze

ster zainteresowanych, Sowiety spó”

źniły się z dostarczeniem ekspona-

tów i cennych futer z Medjolanu,

gdzie ostatnio Rosja sowiecka repre”

zentowała bogaty dział futer,

my się, iż Rosja sowiecka zasadni-
i . :
czo zrezygnowała z udziału w Wil

Tym:|
| czasem z innego Źródła dowiaduje”|

niarstwa w naszym kraju, Nigdzie Imie, gdyż czyni przygotowania do

nie zauważyliśmy wystawców kilku! wzięcia udziału w targach w Lipsku.

krajów zagranicznych, którzy podob”|
no zapowiadali swój udział, | Zarząd Wileńskiego Okręgu

— Nieszczęśliwy wypadek. Jan Cy-

trynowicz (zauł. Kowieński 6). kopiąc stu-

| dnię na posesji Urbanowicza przy ul. Brac-

| kiej, spadł wskutek zerwania się liny z wy-

| gokości około 10 m. i uległ ogólnemu po-

tłuczeniu. Pogotowie odwiozło Cytrynowi-

| cza w stanie ciężkim do szpitala św. Ja-

| kóba.

— Zapadnięcie się jezdni, Na ulicy

i Połockiej około domu Nr. 4 wskutek pę-

| knięcia rury wodociągowej zapadła się

i jezdnia na przestrzeni 15 metrów. Jezdnię

| zabezpieczono.

I — Dzieci pozostawione bez opieki. W.

Biz paszporiów i il, Triest Rte

M-13/ sai 4il.-- obejmuje :

 

| po cenach propagandowych,

| żegna publiczność wileńską artysta Teatru| którego mocą osk, Rogowskiego, ur.

Należy jeszcze zaznaczyć, że tar"|
zi sprawiają wrażenie znajdujących
się dopiero w stadjum organizacji,
a nie targów już otwartych.

Przedewszystkiem wszędzie wie-
„e stoisk świeci pustiką, a nawet

"są jeszcze pawilony, które dopiero
buduje się lub na które przywiozło
się materjał budowlany.

Reasumując wrażenia, trzeba
stwierdzić, że naogół targi nie przed-
stawiają się efektownie i źle się sta:
io, że teraz je otwarto, a nie za ty”

dzień lub później, m. r..€.

iiaiimi KE

 

na morza południa
Katowice—Budapeszt—Wiedeń—Wenecja (Lido)—

ny — Constantza — Bukareszt —Lwów

przejazdy, utrzymanie,
zwiedzania.

Informacje | zapisy:

WAGGHS-LITS // COOK, wilno, Mickiewicza 6. 11885-0
 

Teatr I muzyka
—Miejski Teatr Letni Z ро-

Bernardyńskim, — Popołudniówka po ce-

nach propagandowych. Dziś c godz. 4-ej
po poł. ostatnie przedstawienie komedji S.

Kiedrzyńskiego „Życie jest skompiikowane”

w której po-

Katowickiego J. Wasilewski.

O godz. 8 m. 20 w. sensacyjna komedja

wiedeńska E. Ebermajera i F. Camerlohra

„Gotówka. $
Jutro „Gotówka”.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś o

godz. 8 m. 30 nowość repertuaru „Ptasznik

z fyrolu”, którego piękne, łatwo wpadające

w ucho melodje śpiewa całe teatraine Wil-

nos, Wycieczki korzystają ze zn:żek,

Jutro po cenach propagandcwych gra-

rą będzie raz jesz ze operetka „Orłow .

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o

godz. 4 pop. rekordowa operetka „Orłow”

z J. Kułczycką i K. Dembowskim w rolach

słównych. Ceny propagandowe

Polskie Radjo Wiino
Niedziela, dnia 19 sierpnia.

8.30: Pieśń. 8.38: Gimnastyka. 8.35: Mu-
| zyka. 9.05: Dzien. por. 9.10: Muzyka. 9.20:!
1 Chwilka pań domu. 9.25: Muzyka. 10.00: Na-
bożeństwo. Po nakożeństwie irag. meczu
iekkoatl. pań Polska — Japonja. 11.57:
Czas. 12.00: Hejnai. 12.03: Kom. met. 12.10:
Poranek muzyczny. 13.00: Pogadanka mu-
zyczna: „Czem jest muzykalność”, 13,10:
okończenie meczu lekkoatletycznego pań

Polska — Japonja. 13.45: Podroż dookoła
Polski — pog. 1400: Koncert kameralny

| ipłyty). 14,30: Audycja muz. 15.00. Feljeton:
й pracuje wieś wileńska”. 15.15: Audycja

dla wszystkich. 16.15: Koncert. 17.05: Chwil
ka strzelecka. 17.10: Koncert solistów.
18.00: „O siewie żyta i pszenicy” odcz. 18.15
Piosenki (płyty). 18,45: „Wybuch wojny.
19.00: Aktualności letnie — pog. 19.15: Kon-

| cert popularny. 20.00: Myśli wybrane, 20.02;

Feljeton aktualny. 20.12: Koncert solistow.
20.50: Dzien. wiecz. 21.00:Capstrzyk i trąbka
z Gdyni. 22.00: „Na wesołej lwowskiej fali".
22.00: List z Londynu. 22.15: Wiad sport.
23.30: Godzina życzeń (płyty). W przerwie
transm. z Warszawy.

_ Poniedziałek, dnia 20 sierpnia.

6.30: Pieśń. 655: Muzyka. 6.38: Gimna-
styka. 6.53: Muzyka. 7.05: Dzien. por. 7.10:
Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu. 7.30:
Rozmaitości. 11.57: Sygnał czasu. 12.00:
Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.50: Przegląd
prasy polskiej. 12.10: Koncert muzyki lek-

„kiej z Ciechocinka. 13.00: Dzien. poł. 13.05;

1781 — 1910 urosła z 371.000 do

Polskiego Czerwonego Krzyża |

, uruchomił na terenie wystawy Tar: jlokalu

gów Futrzarsk'ch punkt sanitarny, Wilna э
! którego zadaniem będzie bezpłatne \ dzieci: chłopca, lat 4 idziewczynkę, lat 7.

! udzielanie w nasłych wypadkach po- tDzieci oddano pod opiekę Pogotowia przy

; mocy zwiedzającym wystawę.

Opieki Społecznej Magistratu m.

nieznani rodzice pozostawili dwoje

| ul. Stefańskiej 37.

i

 

Niemcy a Polska i Šiąsk
w opinji niemieckich uczonych,

2 Z a,mžus ukaza- przeciwieństw, raz wreszcie oddały
asię w Berlinie książkapod tytu-.się na usługi zajemneg. “
łem „Deutschland undPolen”. Т 3 8 i Lara
io praca zbiorowa 19-tu niemieckich di: „Chcemy tu w szczególnie wiel-
profesorów uniwersytetów lub in- k:m stopniu przypomnieć, że zada-
nych uczonych, wydana pod redak- tiem historyków jest: omyłkj kry-
cją generalnego dyrektora pruskich tycznie rozwiązywać, jednostronno-
«rchiwów państwowych, prof. uni-. ści odkrywać, a ze swej strony ich
wersytetu berlińskiego, dra Alberta, unikać i niemniej w; duchu Leopolda
B ackmana, „von Ranke mieć na oku uniwe sal-
W przedmowie od wydawnictwa no - historyczny punkt widzenia”, P.

PP. Brackmann i Brand: wyjaśniają'Brackmann i jego współpracownicy
imieniem wszystkich autorów cel! spodziewają się, że przez takie uję-
tracy. Chodzi mianowicie uczonym cie historycznej przeszłości, dojdzie
niemieckim o dokonanie próby skie-: się do lepszego poznaria tego, co
rowanią, rozważań nad stosunkami obu narodom dolega,
wzajemnemi Polski do Niemiec na Rozwój w czasach nowszych Šlą-
inne niż dotychczas drogi w dziedzir ska, a w szczególności Górnego Ślą-
nie badań historycznych. Punktem: ska omawia prof. Meyer:
wyjścia nie będą istniejącepomiędzy| W, czasach kabsburskich Śląska
obu narodami rozbieżności, lecz fakt', 11526—1740) uależał ten kraj poli-
ich tysiącletniego współżycia tery-| tycznie do Korony Czeskiej, pod
torjalnego i szczególnie bliskich sto-|względem kościelnym należał do ar-
sunków politycznych i kultu alnych.| «ybiskupstwa gnieźnieńskiego. Ze-

Jest mienią. Piszą pp. Brackmann i Bran-j

! zollernowie obejmują w XVI wieku 2.260.000, Niesłychany był zwłaszcza
| jedno z księstw śląskich, Prąd do, skok o 700.000 w dwudziestu latach
złączenia się z Niemcami wzrastał przed Wielką Wojną, O wzroście
coraz bardziej na sile. Wyrównano; zatrudnienia w górnictwie ludności
nienaturalną sytuację w roku 1740. | miejscowej, świadczy cyłra 50.000

Hohenzollernowie położyli dla | robotników w 1890 (łączne wynagro-
Górnego Śląsk: wiekopomne zasłu-|dzenie ich 36,6 miljonów marek) w
gi Już Jerzy Pobożny Hohenzollern- |
Ansbach w 1528 r. zwrócił uwagę na
górnictwo, wydając pierwszą ordy”|
rację górniczą. Fryderyk II stworzył|
specjalne ministerstwo górnictwa.|
Górnictwo na Górnym Śląsku wybu” |
dował na właściwych fundamentach;
urabia Reden, dyrektor Śląskiego
Wyższego Urzędu Górniczego. Во-
gactwa Górnego Śląska wzrastają.
Ludność rośnie w dobrobycie i oświa
cie, miasta mnożą się i rozrastają

niebywale. W czasie walk wolno-
ściowych w 1813 r. śląska armja
Bliichera usuwa Francuzów z kraju
zapomocą armat śląskich, bombami,
granatami i bronią, wytworzoną na
Górnym Śląsku. W jednej tylko hu-|
cie gliwickiej wyprodukowano 255
armat. Przez przyłączenie do Nie:

|
porównaniu ze 118.000 górników
węglowych w r. 1910 (wynagrodze-
nie 126,6 miljonów marek). Caty kraj
stał się mechanizmem pracującym
jednolicie, reguiarnie i artystycznie,

Ale oto następuje straszny (!)
1ios. Rok 1921 rozdziera jedność
Górnego Śląska. Z kraju kwitnącego
pozostały dwie, zniekształcone czę-
ści pędzące z trudem życie.
wiem nietylko ogólny kryzys gospo”
darczy tłumaczy cofnięcie się pro”
dukcji po obu stronach granicy na
Górnym Śląsku, lecz owo bezwzglę-
dne odcięcie od siebie krewnych (7),
przecięcie własności ziemskiej i gór”
miczej, przedsiębiorstw, kolei, tram-
wajów, dróg, wodociągów i t. d.; no-
we połączenia stwarza się z naj-
większą trudnoscią, niekiedy zaś wo-

Albo" |

Osk. M. Rogowski

| Wczoraj w wielkiej sali wydziału
| karnego sądu okręgowego odbyła się

rozprawa w trybie doraźnym prze-
ciwko młodemu, bo niespełna 30-to-
letniemu Michałowi Rogowskiemu,
oskarżonemu © szpiegostwo,

Trybunałowi przewodniczył p. sę”
dzia Józei Zaniewski przy udziale
pp. sędziów K. Bobrowskiego i Cz.
Sienkiewicza. Oskarżenie wnosił
wiceprokurator p. J. Radwański, zaś
w obronie podsądnego wystąpił z
urzędu adw, M Kowalski.

Rozprawa odbyła się
drzwiach zamkniętych.

przy

O godz. 3 pp. po diuższej nara-
dzie sąd ogłosił sentencję wyroku, 

| w 1904 r. we wsi Czubatówka, rejo-
'uu Uwarowskiego, okr. Homel, oby”
| watela Rosji sowieckiej, rosjanina i
| prawosiawnego, z zawodu buchalte-
| ra,

skazał go na karę Śmier-
| ci przez powieszenie,
W motywach sąd podkreślił, że

wicie oskarżenie, a jednocześnie
uznał, iż nic nie przeiaawia na ko-

jrzyść oskarżonego, a wobec tego za”

| stosował względem niego najwyższy
| wymiar kary. у :

Wyrok, jakc niepodlegający ani

apelacji, ani kasacji, przewodniczący

wręczył prokuratorowi celem jego

wykonania w ciągu 24 godzin,

| Skazany wyrok przyjął spokojnie,
a po zamknięciu rozprawy prosił

swego obrońcę e wystosowanie proś-

| by do P, Prezydenta o ułaskawienie.

Mec. Kowalski  telegralicznie
zwrócił się do P. Prezydenta i od

  

Przy otyłości siosuje się naturalną wodę

gorzką „Franciszka - Jėzeia“. Pytajcie się

lekarzy.

BO©GGOÓGGÓGWCEGL
Muzyka romantyczna (płyty). 14.00: Wiad.

| gosp. 16.00: Wesoła audy-ja muz. 16.45:
Muzyka popularna (płyty). 17.00. Audycja
dla dzieci. 17.15: Koncert kamer. 17.45:

18.00: „Powrot do rę-
kodzieła* — pog. 18,15: Karnawał zwie-
rząt — Saint Saensa (płyty). 19.15: „Pod-
chorążówka” — aud. żołn. 19.40: Orkiestra
Jacka Hyltona (płyty). 19.50: Wiad. sport.
19.55: Wil. komun. sport. 20.00: Myśli wy-
brane. 20,02: „Świat z wysoka”. 20.12: Mu-
zyka lekka. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00:
Transm. z Gdyni. 21.02: Codz. odc. pow.
21.12: Koncert muzyki popularnej. 22.00:
Wybuch wojny. 22.15: Muzyka lekka. 23,00

› —23.05: Кош. met,

Recital śpiewaczy. 
fją. Teraz sponiewierano tę logikę z
cćwałtownością, która nie znajdzie
«obie równej, Górny Śląsk jest dla
Polski nie ośrodkiem produkcyjnym,
z którego zaspokajałaby swą życio-,
wą potrzebę minerałów, ale raczej
sztucznym żywicielem portu koryta”|
rza Gdyni, która bez dowozu z Gór”,
nego Śląska nie mogłaby się utrzy-
mać, A jeszcze tutaj dodać trzeba, że.
* zasada narodowościowa nie została
Toszanowana i nie
wyniku plebiscytu.

Podział Górnego Śląska jest
krzywdą, wymierzoną narodowości i,

jest za-,potrzebom gospodarstwa,
przeczeniem ducha dziejów. Gdyż
tdność kraju jest w swej wielkiej

„masie mieszaniną niemiecko - sło”
wiańską, powstałą z pokojowego ма
jemnego przenikania się w ciągu
wieków, a wszystko co z Górnego
Śląska stworzono, zawdzięcza on

„Prusom i Niemcom. — Oto w ten
„sposób kończy się praca p. prof. uni-
„,wersytetu w Monachjum dra A. O.
‚ Meyera.

Gdy zestawimy wywody p. Mey-

| przewód sądowy potwierdził całko-/

respektowano ;

Če III T ITK EOORO

Szpieg przed Sqdem doróżnym
skazany na śmierć.
Jego decyzji zależny jest los skaza”
nego Rogowskiego.

W związku z tą sprawą do Wil-

na przybył kat Braun i oczekuje naj-

wyzszej decyzji.

Prezydent izplitej ie skorzystał

z prawa iaski, Wyrok wykonany 20“

stanie o świcie dnia dzisiejszego.

KRONIKA POLICYJNA.

— Za niepłacenie komorneżo sirą-

cił ze schodów. Przy ui. Rydza Śmi-

śłego 34 miał miejsce wczoraj wypa”

dek, dowodzący niezwykłego rozwy”

drzenia kamienicznika-żyda. W do-

„nu tym mieszkała niezamożna loka-

torka Marja Danuszewska, która od

pewnego czasu na skutek niezwykle

ciężkiej sytuacji materjalnej zalegała

z komornem. Wczoraj biedną kobie-

sę spotkał na klatce schodowejwła”

ściciel domu Izrael Frydberg i w

sposób ordynarny zażądał zapłace-

mia czynszu, Gdy Danuszewska za”

częła prosić o prolongatę, tłumacząc

się brakiem narazie pieniędzy, nie-

|rudzki kamienicznik rzucił się na

| kobietę, strącając ją z drugiego pię-

| tra. Danuszewska doznała ogóinych

i to ciężkich potłuczeń ciała oraz

zwichnięcia ręki. Do otiary rozwy-

drzonego żyda - kamienicznika we-

zwano Pogotowie Ratunkowe.

| Spodziewamy się, iż władze zde-

| cydują się rozbestwionego właści”

| ciela domu przykładnie ukarać.

|  -- Zamach samobójczy domnie-

|manego zabójcy. Aresztowany pod

| zarzutem usiłowania zamordowania

| brata, Jan Rutkiewicz, w dniu wczo-

| rajszym usiłował w areszcie policyj-

| nym pozbawić się życia przez powie-

|szenie. Przebywał on w areszcie,

zatrzymany da dyspozycji władz.

| Zamach Rutkiewicza w sam czas
, zauważono i udaremniono.

| --- Odnaleziony skradziony aparat ioto-

| graficzny. Kołysz Daniel (Mickiewicza 4)

| zameldował w policji, iż poznał u Dasz-

| kiewicza Eugenjusza (Tomasza Zana 5)

skradziony mu przed rokiem aparat loto-

śraficzny £. Velde, wartości 120 zł.

 

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty trukarskie

Breszury,, tabele, zaproszena afisze
okólniki glakaty, bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44,

 

 
zdala od jednostronności, stwierdzić
musimy niestety, że praca owego
prolesora jest przykrem nieporozu-
mieniem. Artykuł p. Meyera zadzi-
wia tem,.. że pochodzi z pod pióra
człowieka nauki. Trudno tu i zby”
tecznie zresztą byłoby wdawać się
w polemikę z jego wywodami. Owe
twierdzenia o większości niemieckiej

na Górnym Śląsku, o ograniczeniu
obecnej produkcji górniczo - hutni-
czej Górnego Śląska wskutek jego

podziału, o konieczności Górnego
Śląska dla Polski, aby jego produkty
wywozić do Gdyni, która inaczej nie
mogłaby istniec i t. d., ilustrują po”
ziom pracy p. Meyera.

Książka, napisana przez p. Brack-
manna i jego 18-tu niemieckich ko-
iegów - profescrów ma służyć głęb-
szemu ; bezstronnemu poznaniu pro-
blemów, dzielących dwa narody, aby
tą drogą umocnić porozumienie i u-
stalić swpółżycie. Cel wzniosły i po-
zytywny, ale ta książka nie do niego
ciąży.

| Dr. St. Komar.
Katowice, w sierpniu 1934,  Ta okolicznośćwinna Go, wnętrznie należąc do dwóch obcych,miec, organizm gospodarczy Górnego

aby badania historyczne, zamiast| « rganizmów, narodowo należał Śląsk| Śląska rozwija się bujnie, a z nim i
służyć namiętnościom i podniecaniu' do Niemiec. Ten charakter niemiecki ilość mieszkańców, która od roku

śóle nie można ich przeprowadzić. | cra z zawartą w przedmowie książki
Do wojny światowej historja Śląska| zapowiedzią  objektywnego —roz-
biegła w zgodzie z logiką i geogra”! patrzenia omawianych zagadnień, — 
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Z KRAJU.
Zmiana na Stanowisku starosty wilejskiego.

Dotychczasowy starosta powiato- ster spraw wewnętrznych mianował
wy w Wilejce, p. Zygmunt Przepał- p. inż. Władysława Henszla.
kowski, zarządzeniem ministra spraw| Starosta Henszel posiada za so”
wewnętrznych został zwolniony z|bą długoletnią pracę w administracji
zajmowanego stanowiska starosty w | państwowej i zajmował między in-
Wilejce i mianowany radcą w Urzę*  nemi stanowisko komendanta głów-
dzie Wojewódzkim warszawskim. nego P. P. oraz starosty w woje*

Na opróżnicne stanowisko sta- wództwach nowogródzuiem, pomor-
rosty powiatowego w Wilejce mini-| skiem i ostatnio lwowskiem. (Pat).

Zamknięcie trzech szkół litewskich.
Na terenie pow. święciańskiego i| szkół nastąpiło na skutek tenden-

brasławskiego władze szkolne co-| cyjnego nauczania w tych szkołach
fnęły zezwolenie trzem szkołomli- oraz skonstatowania szkodliwej dzia-
tewskim nauczania w roku szkolnym | ialności nauczycieli, którzy wobec
1934/35. Do szkół tych uczęszczało| nieletnich dzieci uprawiali antypol-
około 100 dzieci litewskich. | ską agitację polityczną,

Jak nas informują, zamknięcie|

Dur plamisty wygasa.
Z terenu pow. brasławskiego do”, tyfusu plamistego.

noszą, iż dzięki akcji kolumn prze- osób przechodz
ciwtyfusowych na terenie czterech|scencji.
$min została zlikwidowana epidemiai

się nie zasomina

NL BAROUD

Dotychczas 70
stan rekonwale-

 

 

Dziś wspaniała premjera. Już jesteśmy u progu sezonu.

 
Najnowszy gigantyczny arcyfilm, — C U D, którego MIESZKANIE

osobny domek z ogro-
Monumentelae dzieło reżyserji RE XA| dem, 3 pokoje, kuchnia,

rza rolę główną. Kc nkursowe dodetki dźwię-

Także i dla Was dozwolone.

DZIENNIK MILENSKI

Z POGRANICZA.
Przed obchodem 10-lecia K. 0. P-u.

Na terenie Wileńszczyzny za” | kończyły swą pracę. Na terenie po-
kończone zostały przygotowania do granicza powołano 322 komitety lo-

obchodu 10 rocznicy istnienia K.O.P. kalne. Uroczystości odbędą się w

Powstałe komitety 'w miastach, mia-; połowie września r. b.
steczkach i osadach granicznych za-|

Bracia Adamowicze w rodzinnych stronach.
Ze Stołpców donoszą, iż wdniu | zwycięscy Atlantyku.

wczorajszym w rejonie Kołosowa Jak wiadomo, bracia Adamowi-
przez punikt graniczny ,17' przekro” cze udają się na teren Rosji sowiec-
czyli granicę bracia Adamowicze, kej, gdzie posiadają krewnych.

Łotwa wysiedia robotników poiskich.
W związku z rzekomem nieprze”, terenu pow. brasławskiego i dzi

strzeganiem przepisów z terenu Ło” śnieńskiego. Wydaleni robotnicy w
'wy wydalono kilku polskich robot- dniu wczorajszym powrócili do miej
ników rolnych którzy pochodzą z sca zamieszkania.

aa RARai IIAPTAKSI II SPARTA OZ POOR RAWOAAOWAAENA

Napad na szosie.
Pietkiewicz Jan, mc Krėlew- ni ze słowam;y „odejdź, bo zabiję”

<zczyzny, pow  dziśnieńskiego, za, wydobył rewolwer i dał jeden strzał
meldował w policji, iż śdy przecho”| w kierunku Pietkiewicza. Z powodu
szit chodnikiera w Królewszczyźnie|ciemności chybił. Osobnicy zbiegli
razem ze swą żoną, najechał na nich|w kierunku Dokszyc. Dochodzenia
wozem jakiś osobnik. W wozie tym| policyjne ustaliły, że osobnikiem tym
znajdowało się jeszcze innych 2-ch| był kpt. rez. Lietz Romuald, dzier-
osobników. Gdy Pietkiewicz zwrócił|żawca majątku Porpliszcze.
uwagę owemu osobnikowi, ten ostat-

 

NGRAMA, który jednocześnie odtwa-| elektrycza. Zwierzyniec,
Fabryczna 40 m. 1.

 

Uwaga młodzieży i ucźaiowie.

Rekordowa obsada: urocza Raquel Torres,
Ameryki Charles Bickford.
„PLATYNOWA BLONDYNKA"

  
Wkrótce

Potężny film, którym zachwyca się świat, odznaczony złotym medalem

„Czerwony W6Óz««
prześliczna Greta Nissen oraz największy tragik
Nad program: Fitrakcje dźwiękowe.

z najsłyn. gwiazdą JEAN HARLOW.

   
   

kowe jako nadprogram. 998—3

Ceny od 25 gr. 3POKOJOWE |
MIESZKANIE

ze wszelkiemi wygodami
Na od zaraz do wynajęcia.

wszystkie Krakowska 51.  1016—2

Exь, Mica0 . i2113. 5, 61 7-pokojowe
MIESZKANIA

 

TEATR

KINO- REOJA

Dziš! Ceny od 25 gr. Tango, czardasz, wale, lez- “
ginka,f x. bluss, wojna, milošė, śpiew, humor, tańce. „Wiktorja ijej Huzar

gł. IWAN PETROWiCZ, muz. Pawła Abrahama.
Na scenie: „CIASNE BUTY" zab komedja w 1 akcie, z udz. Grzybowskiej, Bojarskiego

I Łukaszewicza. 2) ANTEK I FLOREK wesoły wodewil w 1 akcie. Winter, Jasowski, Wąsowicz.
Podgórska 3) Grzybowska konkurs piękności. 4) Orsza Bojarski wrażenia z podróży nao-
kolo świata. Na żądanie publicznoś:i Frontem do morza
I tańcami z udziałem całego zespołu. Zespół muz. I. Borkumas.

ze wszystkiemi wygoda-
mj do wynajęcia. Ofiar-

1

 

 
= = Śląsk.

  
  Zamiast powszechnie za najlepsze uznanych wyrobówwy! Dra Oetkera znów

sprzedają paniom dome towar wątpliwej wartości w opakowaniu łudząco
naśladującem oryginalne przetwory. Publiczność przekonana, że otrzymuje
produkt, cieszący 'się

proszek do pieczenia
brzmieniu. Należyprzeto baczną uwagę zwracać na powyższy, prawnie zastrze-
żonyznak ochronny „Jasna głowa”, który jedynie gwarantuje należyte
własności nabytych artykatów.

 

SPORT
Dzisiejsze imprezy sportowe. | W. Grodnie wilnianie startują w

„Piłkarski mistrz okręgu 'wileń- regatach o mistrzostwo Grodna,
skiego W. К. $. Śmigły rozpoczyna Dziś odbywają się drugiezawody
:radycyjne boje o wejście do Ligi. korespondencyjne Polska —- Szwe”
Przeciwnikiem naszym będzie mistrz cja. Na program zawodów złoży się)
okręgu poleskiego W. K. S. Brześć, strzelanie z ka-abinka malokalibro“
Mecz odbędzie się przy ul. Werkow- wego na odległość 60 mtr. po 20
skiej, strzałów z trzech posiew. Obydwa

i Następnie program ważniejszych państwa wystuwiają zespoły 5-cio.
imprez jest następujący: osobowe. Zespół polski strzela na

Na boisku Polonii mecz o mi-| strzelnicy Zw. Strzeleckiego,
ads + że Ligi Polonia—Ruch. Rozgrywki o puhar Davisa,
Amecz ligowy Craco „ „BERLIN (Pat). Na kortach klubu
W Poznaniu mecz lekkoatle- via wo R a PREÓĆе B ędzy Niemcami atyczny pań Polska—Japonja i mecz Rumunją. Po pierwszym dniu pro-
IT zh „ „| wadzą Niemcy 2:0, Henckel pokonał

W Łodzi mecz o wejście do Ligi| Schmidta 6:1, 6:1 i 6:0, Cramm zaś
Legja (Poznań) — ŁTSG i mecz to- wygrał z Hamburgerem6:1 6:2 i 6:3warzyskį i Hapoeł (Palestyna) — SA gi
Union Touring. Gi eł d a.
We Lwowie 10-bój o mistrzo- WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

stwo Polski, mecz ligowy Pogoń—| lar 5,181/:. Dolar zł. 8,931:, Rubel 4,59 za
Piątki i 4,61 za dziesiątki. Czerwońce 1,16.

Warszawianka
W. Świętochłowicach mecz o wej:| Budowlana 43,50. Dolarėwka 52,70. Inwe-

stycyjna 117. Stabilizacyjna 67,50. Dillo-
ście do Ligi Grzegorzecki (Kraków)

nowska 80,50. Warszawska 61. Śląska 62,75. 
  maGR ŚRcncałorymiciwwamnś?

       

 

Dra Oetkera zostaje wpro-

wadzona w błąd przez roz-

maite nazwy o podobnem

  ową sławą, Kadi
      

 

  
  

Br. AM. ©eńker.
К r KA kałNu " 7 zp я
  

 

 Pokojoperetka w 1 akcie ze śpiewami

 

Dz'ś pod znakiem humoru.
Coś czego jeszcze nie było!

„UV Ceny od 25 gr.

Mężczyzna w głównej roli kobiecej!
Sztendarowy tln p.t. „DZIEWCZYNA NA ROZKAZ*

do wynajęcia z używal-
nością kuchni i pianina.

ul. Uniwersytecka 9—15,
1014

___ MIESZKANIA|
2 i 3 pokojowe ze wszel-| OKAZYJNIE

KOSMETYCZNA SZKOŁA "owoczz szosa yy AsKiEGo,lowy-ŚwiadajePrawo otwarcia gabiseiu. Kurs czteromiesięczny Początekwykładów 5pd ożywa Wszechstronnemae ме kosmelyki met dami: wł:sną, paryską, wledeńską, amerykańską; charakteryzacja sceniczna,a. Nauke przyrządzania preparatów kosmetycznych. Wykladają wybitni lekarze specjal'ści.ejącia praktyczne godziennie. Opłata znacznie zniżona. Ułatwienia mieszkaniowe. Programy bsz-
4płatnie wysyłamy.    2558912Mickiewicza 22 Senzacja w nadprogramie.

w dodatku „On nie Čai“ k d
Hanka Ordonėwna p. t. kalaJei pPanis; SE

 

MATUKICZŁ |_ DORYZTAŁCWJĄCE KORY
<w i EDZ A>
KRAKÓW, ul. Studencka ; 14/1.

przygotowujące ma ustnych lekcjach zbiorowych
+ Krakowie, oraz w drodze korespondencji za-
pomocą przystępnie i wyczerpująco opracowa-;
cych skryptów, programów i miesięcznych tema-

tów, przyjmują
wpisy na nowy rok szk. 1934/35 i to na
1. Kurs maturyczny gimn.
2. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny.

3. Kurs średni do egzaminu z 6-ciu klas gimn. 4,
4, Kurs niższy z zakresu 4-ch klas gimn.
5. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.
U wa gal Ostanio złożyli egzaminy z ko-

rzystaym wynikiem następujący uczniowie kursów; |
Egzamin dojrzałości: Wróbel Stefan w Pań- ,

stwowem Gimn. im. St. Żeromskiego w Kielcach,

Podowska Celina w Państw. Gimn. im, M. Ko-
pernika w Toruniu, Leśniak Tadeusz w Państw.
Gimn. im. T. Kościuszki w Krakowie, Brunnerów-

na Blima, Groeblówna Krystyna, Fogel Abram,

Gilewicz Stefan w Państw. Gimn. im, św. Jacka

w Krakowie, Sikora Marjan w Państw. Gimn. im,

Marsz. Piłsudskiego w Śtryju, Alojzy Kaczmar-
czyk w Państw. Gimn. V. w Krakowie,Wojciech

Teofil w Państw. Gimn. w Katowicach, Zasław-

ski Juljan w Państw. Gimn. im. Nowodworskiego

w Krakowie.

Chory żołą

materfi.

nym

budzoją apetyt.

reumatyzm I artretyzm.
CenapudełkaZł. 1.50;

Powagi świała lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób|stem z powodu obstrukcji.
lek jest główną przyczyną po"

wstawania najrozmaltszych chorób,—zanie-

czyszcza krew | tworzy złą przemianę
  
  
4 ZIOŁA Z GÓR HARCU

D-ro LAUERA
[akto stwierdzili wybitni lekarze, są Ideal

środkiem dla uzdrowienia żołądka,
usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem

ającym, ułatwiają funkcję orga-

nów trawienia, wzmacniają organizm I po

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ro LAUERA
usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni

żółciowych, cierpienie, hemoroldalne. :

1.50; rólne pudełko ZI. 2.50
Sprzedaż w opłekach I drogeriach (skł. splecznych.)

 

Egzamin z 6-ciu klas gimn.: Kubiak Bolesław

w Państw. Gimn. sm. M. Kopernika w Łodzi, Ła-

piński Stan. w Państw. Gimn. im. Kr. Zyg. Aug. |

w Białymstoku, Kolczok Jerzy w Państw. Gimn.| wania

|| Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R. 1 O. P.

Kursy kroju, szycia, robót ręcznych i modelo-

k
M

L
i
a

Pt
y.

Marjan w Państw. Gimn. im.

Cleśnickiego w Krakowie, Jan Barański wSzko-

le Powsz. w Pruszkowie,
Ruciński przed Państw, Komisją Egz. Szk. S

apr.

Józef Myśliwiec, Leon

 

 
 

w Krakowie. 3 я bez gotowania
Egzamin z 7-miu klas Szkoły zowaccaj! KRU PNIKsporzdzs: przy pomocy zapra-

Życzyńska Jadwiga w ' Szkole Powsz. im. &Б wy ziołowo korzennej.

Polecat Skład Apteczny

 
1 filtrowania

Flakon 1 zł.wysarcza ma 1 — 3 litry wódki.

Władysława TRUBIŁŁY   

 

| Epokoje |
— E 

nych, na III piętrze do
wynajęcia,  Wiademość:

i Sadowa Nr. 21 m. 5.
968- 2

MIESZKANIA
2, 3, 4 pokojowe odre-
montowane z elektrycz-
nością w ładnej i zdro-
wej dzielnicy słonecznej

do wynajęcia 5 pok. z

1022

ładny, frontowy z wygo-
dami. Zygmuntowska 4

 

do wynajęcia przy ul.
Lwowskiej Nr. 11, 1024

Mieszkanie 

kuchnią ul. Sosnowa 10.|

kiemi wygodami (łazie”-
ka, water) do wynajęcie.
Plac Metropolitalny 3,
vis A vis mostu Zarzecz-
nego. 

i

{

|

 

 

Wszelkie wygody. Piani-

no, ogród. Ceny kryzy-
sowe. W. Pohulanka 32
m. 2, Jamontlowa. (od
9—11 i 3—5 g. w.).

1012—2

PRZYJMĘ bardzo tanio

SPRZEDAJE SIĘ DOM
z działką ziemi 2750 kw
metr. dobrze zagospo-

stracji „Dz. WilL** 986—2MIESZKANIE НЕG pokói wokal к мю. kpa, Świeżoo ęcja|OKAZYJNIE | tanio
otradkiem:) aks Rokas | W. Pohulanka 36 (poka- = PRA ARE:
skiego 40. Mig, że dozorca. | | awe Taa,wa

dao PORA,|oSons|Pelna "woj| przyjmę na stancję. — 988—3

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
nież reperacje i opako-
wanie mebli, Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.
Mickiewicza 24 m. 14.
J. Chmielewski. 812

 

tre
plac budowlany i dom
z placem ladnie položo-
ne w Kolonji Wileńskiej.
Dowiedzieć się: Kolonja
Wileńska 

przyjmie na mieszkanie
młodsze dzieci. Pomoc w
nauce. Specjalność: trud-

  

NA MIESZKANIE
z całkowitem utrzyma-|

DOM DREWNIANY
o dwu 4-ro pokojowych.
mieszkaniach z wygoda
mi. na Zwierzyńcu do
sprzedania, Ir ormacje
Antokolska nr. 122, 976-3 |

  

 

Antokolska 35. 982—2, 7 3 uczenice. Opieka ul. Krańcowa
2 gaa 1 fachowa. ul. Kalwaryj- Nr. 12 u p.Baiczewskie-

Mieszkanie ska 25 m. 10, 1011—3| £0- 1025—2

NAUCZYCIELKA | D O M

murowany do sprzedania.

EEa201. "3 By 09 p. ER я Wiwalskiego 29. _ 1020-2

ny rozwój. Siuo PIANINA I FORTEPIA-
l Dowynajęcia m. 1. 999 NY, e i aa
i ке D je Nipokój PRZYJMĘ — | warunkach | odnajnuje

H. Abelow, Niemiecka 22
i Targi Północne.

 

im. St Kostki w Król. Hucie, Szłapka Leon w. j 5 : : е r

Państw. Gimn. im. M. Kopernika w Toruniu,i S. stefanowiczówny m. 3, Od 4-ej do 6-ej. | a A LE : =

Dąbrowska Marja, Felbingerówna Amalja, Kraw- Wielka 56 m. 3. 1018 z Nazaretu. „ Pohu- |

czyńska Gertruda, Myśliwska Zofja, Gołogórska każ 3 zn -— lanka 35—2, 1026 | ZGUBY

Walerja, Bodzoń Antoni, Cebula Henryk, Jarosz'|| przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-| | i Е at :

Stanisław, Janoska Anatoljusz, Komar Antoni, czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych. | 5-110 i3 (l pokojowe Kupno w AA aa

Lelito Włodzimierz, Osiński Franciszek, Ogórek Big Ula $ zedaż ZGUBIONĄ książkę woj-

H. Sienkiewicza' Ki mieszkania pr skową wydaną przež P.
K. U. Wilno—Powiat na
imię Bolesława Tuczkow
skiego un. się. 1013

Zginął pies.
dnia 14 b. m. rasy bul-

Od 18 sierpniawydajemy

DOMOWE
OBIADY

od godz. 1-ej do 5-ej

ul, Mickiewicza Nr. 22-4
m. 37, parter. 973—

NAUCZYCIELKA
GIMNAZJUM

przyjmie  uczenice na
mieszkanie. Dobre odzy-
wianie, troskliwa opieka
i pomoc w nauce, tos-
tepian ma miejscu, Ża-
kretowa 9—1. 975— »

 

INTELIGENTNA
rodzina przyjmie 3 ucze-
nice. Staranna opieka
bardzo higjeniczne wa-
runkii dobre utrzyma-
nie. Wiwulskiego Nr. 16
m. 8. 992—2

PRZYJMĘ
uczenice młodszych klas
na mieszkanie, DOBRE
ODŻYWIANIE, TROSK-
LIWA OPIEKA, JEST
FORTEPIAN, Ul Lu-
kiska 11 m. 3, 990—1

PRZYJMĘ
uczących się na miesz-
kkulę; można z utrzyma-
niem ul. Legjonów 41
m. 4. 993—2

RWD AP:

СЕНЕ
darowaną w obrębie m, '
Wilna, Adres w Admini- ' przyjmę na mieszkanie,

utrzymanie dobre, opieka
staranna, pomoc w na-
ukach ui. Pilsudskiego
20 m 2. 995 -2

PRZYJMĘ PANIENKI
na mieszkanie # calo-
dziennem utrzymaniem.
Garbarska 16 m. 3.

1000—3

NIEDROGO
przyjmę uczniów lub u-
czenice na mieszkanie z
utrzymaniem. Opieka za-
pewniona. Pianino. W.
Uświecimska, Mała Po-
hulanka 10—1.

 

KASIERKA—(R) ADMI
NISTRATORKA — (R)
potrzebna zaraz. Oierty
do Administracji — „Ka-
sjerka“ 1009

INTELIGENTNA
WDOWA

wiek średni, może zająć
się domem, zna kuchnię,
szycie, może zaopieko-
wać się chorymi lub
dziećmi z  kurepetycją
szkoły średniej i muzy-
ki. Zgłoszenia piśmienne
i osobiste ul. Zacisze 1
m. 3. W. K. żew

 

OCHMISTRZYNI
samodzielna, wykwalifi.
kowana, zna się na ku-
chni, skromne wymaga-
nia, może pracować na
plebanji Nieświeska 16
m. 8, 1019—2

UCZNI LUB UCZENICE
przyjmę na mieszkanie.
Utrzymanie dobre, О-
PIEKA SOLIDNA, Ul
Wileńska 31 m. 5.

994—2 
1005—2 °

! uprzsjmie prosi o laska-

 

P Malau ELU
„MIGRENG -KERYOSIK
LA ALI.

PAY i: z KOGUTKIEM
c) ŚRODKIEM

A, KOJĄCYM BÓLE
(09) ROC
7-7 BÓLE GŁOWY

|ikonaa i ia

MIGRENA NEWRAĄLGJA

BÓLE ZĘBÓW.——
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓŁE: ARTRETYCZKE,
STAWOWE KOSTNE-: 1.0

ZĄDAJCIE WAPTEG 4CW PEZSZKĆW
) zezu racz KOGUTKIEM
W ORYGINALNEM OPAKOWAMI:

Po5 PRoszków WPUDEŁKU

 

Sekcja Mładych Stron-
nictwa Narodowego

"a zgloszenie jakiejkol-
iek pracy lub zatru-
enie, chociażby cza-
owego w Wilnłe i na
rowincji dla bezrobot-
ych swych członków.

4 jł szenia przyj muje
dłaistracja „Dzienni-
1 Wileńskiego”.

ŽD EA

(JRUKARNIA

| A TWIERZYŃSKIEGO
„| WIŁNO MOSTOWA |,

TLEEFON 12-44,

WYKONUJE
wszelki:go rodzaju

ó ukl, jak bilsty wizy-
towa. zawiadomienia

$/ubne. nek'ologi, pra-

uramy, aflsze| ulotki

"== CENY NISKIE
ADAM didi

 

 

  
  

 

 

MIGNON G. EBERHART

biała Papu
zowainy z angielskiego).

ROZDZIAŁ XIII.

ga.

Mogła byc pokojówka, wastor, lub Lorn. Reszta była na dole. Po*

stanowiiem zbadać rze:z nao-zne. :

Cof:ąłem się do niszy, w której Sue konfierowała z Lornem w dzień

i rzyjazd:1
`

н %::Ёіепь bardzo aługo, iak iż doszedłem do przekonania, że nie

mogła to być sokojówk», gdyż przez ten czas sprątnęłaby zetrzy pokoje.

Wszystkie mo:e podejrzenia © niewidzialnym tropcielu skrystalizowały

się w maierjaiwą pewność, Na:eszcie natrafiłem na cośdotykalnego,

Naokoło panowała chłocnu cisza. Czerwony chodnik wyglądał w

półświetle jak spłowiaty. Pori/era, zdobiąca niszę ziała kurzem. :

Nie odepmując prawie s:zu od drzwi pokoju „Sue, czekałem. „Już

mi się zaczęlo zdawać, że jednak mam do czynienia z duchami,kiedy

klamka drgnęła i szpara uchyla;ących się drzwi rozwarła siępowoli, tak

jakby czyjeś cczy теКс gnosk wały przezornie korytarz. Coś wysunęło

się z pokou, "asłaniając sobą złrzwi. Nie zdążyłem się nawetupewnić,

czy jestem dobrze uksyty za portjerą, talk szybko czarny cień ruszył

prosto na mnie i... tak cicho n.nieminął.

Pastor Rebart!
On mnie nie zobaczył, Cac.ałem go przytrzymać, ale przypomniałem

sobie w porę strzežen:: Lorna

Szedł szybkiemi, cichen': ikrokami z pochyloną głową, patrząc

—- Wydawca:ALEKSANDER ,ZWIERZYŃSKI.

  

 

 

 

w Chodzieży, kapr. PA A р 8 | m, y

Stefan Markiewicz, Stefan ski w Szk. Powsz. Ša Таа SEE og - doberman miesza-

im. św. Florjana w Krakowie, Jan. Bogacz przed |. eWE 0aSiger 3 pokojowe, słoneczne z | SPRZEDAM k niec, czarny,  odcięt!

Państw. Komisją Egz. Szk. Powsz. w Kamieniu- zapachów. ogródkiem, _ oddzielne, malutki krecensi ogon, wabi się „Biuty”.

Koszyrskim. parterowe do wynajęcia | 6 krzeseł wiedeńskich|Proszę o odprowadzenie

Wykładają wybitne siły fachowe. Ц od zaraz. Wskaże dozor- Micklewicza 11a m. 7| na ul. M. Pohulanka 11
Opłaty niskie, Prospekty darmo, | ca. Młynowa 5/7, 1001 od 3—5. m. 32. 1010

GAŁKA

Lt. 50) zmrużonemi 0.»ami prosto przeć siebie. Ruda broda miśgnęła mi zupełnie

wyraźnie. Pózaiejusiłos ałem sobie przypomnieć, czy miał co w rękach,

i nie mogłem Zapamiętałem tylko białe plamy rąk na tle czarnego

surduta. :

Gdy znienął za zukręten. korytarza — szed! do siebie — wychy-

nąłem z kryjowki, ‚
Zachowanie są paslora było straszliwie znaczące, Pożałowałem, że

nie miaiem p'zy sobie Lorna. To, co widziałem, kwalifikowało się do...

Do czego?
Przecież se dowodziło, że pastor był mordercą.
Absolutni+ nie!
Zeszedłem powoli do haliu, ale ponieważ jego widok za bardzo mi

przypominał Marcela, a z Sue : z panią Ryn$ nie chciałem narazie gadać,

schroniłei się do pustego buictu, gdzie zapaliłem światło. Był to mały,

zimny pokoik, zastawiony stolikami i krzesłami. Bufet wyglądałtak, jak- į

by byl nieuzywany, draki na scianach razily jaskrawością. Ale miałem |

o czem myśieć, tak, że tylko z irudem uważałem, czy nie nadejdzie Lorn.

Przyszed w jakieś dwie godziny później. Opowiedziałem mu o po-
dejrzanym po- ępku pastora,

Okazał wrażenie przeloinym błyskiem oczu. Poza tem przyjął re-

welację chłodno. Patrzac na swój zegarek, rzekł:
— Czas no obiad, Jester: wściekle głodny. Idę się umyć. Codź pan

ze mną. Chcielbym to wsłyszeć drugi raz.
Poszliśray na góry Wysfuchawszy poważnie moich nalegań o szyb”

iką akcję, rzekł:
-  —Hmi Jest się czem niepokoić, ale jabym nie radził zbytniego poś-

piechu. Co się tyczy mordów, nie mamy przeciwko pastorowi żadnych

dowodów, Chociaż... nie możemy zaniedbywać bezpieczeństwa panny

Tally. Nie p..ckazatby mi pan tej strony sprawy?

Drukarnia A. Zwierzy , Wilno, Mostowa Nr 1.

  

—Jeże | pan nie będzie Jziałał, to nie.
Popatrzył na mnie badawczo, Wytarł ręce. Rzucił ręcznik.
—zarzuca mi pa: pow"iność i nadmiar ostrożności, To prawda,

tylko że... moje ewentua.me omyłki odbiłyby się najwięcej na panu.
— O sievie mi nie idzie, Niech tylko panna Tally będzie bezpieczna.
Podniósł brwi.
— Będz'e bezpieczna. P:zy obiedzie będziemy ją mieli na oczach

! i nikt do niej nie dostąpi, A «araz po obiedzie odprowadzmy ją do nu-
| meru i zamkniemy na klucz. Jeden z nas może pozostać na straży jej

drzwi, a drugi pójdzie po policię. Zgoda?
| — Zgoda -— odp:słem, uotknięty jego pobłażliwym tonem. — Ja
zostanę ra s:*aży drzw. — dodałem z uporem,

! — Dobr:'e. To ja pójdę po policję. Więc — co mam powiedzieć,
! Że pasto: Robeut sfałszewał „ubi, że widział $o pan, wymykającego się
| ukradkiem z pokoju panny Tsi.y i że pan jest przekonany, wbrew jego
papierom i t. a., że to aie jest prawny pastor, a przebrany...

| — Przypuszczalnie mordc:ca. Niech pan o tem nie zapomina!
Lotn zachował chiodną twarz, a mnie ogarnął wstyd, bo choć by-

łem przekonany o winie pastora, dowodów przeciwko niemu dcstar-
czylem niew'ele,

Zeszliśm, na obiad w przyjacielskim nastroju, z ułożonym planem
działania,

Ale czekała nas :iespodzianka, Pastor na obiad nie zeszedł,
Upływai7 minuty Nie sciodził,
Zaczęliśmy szukac. [W Lallu go nie było.

przepadł jak kamień dc wody.
W numerze też nie.

5 (d. c. n.)

 

777Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

 
R
M
A

ł
a

a
d
a

>
M
a
n
M

m
„
A
W
Ą
K
o
h
A

O
p
ó
6

ko
.

a.
See

э
и

з
В
О

2
в

“
е

 


