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MOSKWA Pat. — Dziś wyjechała
stąd delegacja sowiecka na,kongres
geografów, który odbędzie się w
Warszawie. W skład delegacji wcho-
dzą prezes honorowy geograficzne-
go t-wa uniwersytetu moskiewskiego,
prof. Barański i prezes instytutu
badań oceanu Spokojnego prof.
Motylow. Obaj delegaci wygłoszą

PARYŻ (Pat). W związku z ostat-
niemi wydarzeniami w Lyonie i Le

Foret przewodniczący  necsocjalir
stów Deat ogłasza w „L'Oevre" ar-

tykuł pod tytułem „Ciernisiy pro-

blem pracowników cudzoziemskich”,
w: którym m. ir. uzasadnia, że nie
można w stosunku do pracowników

cudzoziemskich stosować masowych
wydaleń. Dalej podkreśla, że robot-
nicy francuscy nie chcą wykonywać
niektórych ciężkich prac i wtedy
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„zmazna SPÓŁEK 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 najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.
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mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także
I sprawie publicznej.
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MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

===x НЕО
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referaty na kongresie oraz odczy-
tają kilka referatów innych uczo-
nych sowieckich, którzy osobiście
na kongres przybyć nie będą mogli.
Profesor Schmidt w ostatniej chwili
zaniechał wyjazdu na kongrer, na-
tomiast delega«j% sowiecka odczyte
referat prof. Schmidta na temai
sowieckich badań arktycznych.

 

O los robotników polskich we Francji.
woli robotnika polskiego, niezsyn-
dykalizowanego, któremu może na-
rzucić łatwiej pracę ponad ustawo-

we 8 godzin. Autor artykułu doma-
ga się wzmocnienia kontroli nad wy-

konaniem ustawy o S-godzinnym

' dniu pracy, a pozatem wprowadze-

nia pewnej taksy od robotników cu-

dzociemskich, by w ten sposób

zrównać szanse robotników fran-

cuskich, Wreszcie wzywa rząd do
energicznej akci, w przeciwnym bo-

pracodawcy uc'ekają sią do pomocy
robotników polskich. Pracodawca

Amerykański CzerwonyKrzyż na powodzian.
WASZYNGTON. (Pat). Amery* ża 5 tys. dolarów na akcję pomocy

kański Czerwony Krzyż przesłał pod dla ofiar powoazi w Polsce.
adresem polskiego Czerwonego Krzy'

Skazanie 4-ch kłajpedzian.
BERLIN (Pat). Wedle doniesień ciężkiego więzienia. Akt oskarżenia

z Kowna tamtejszy sąd apelacyjny | zarzuca skazanym obelżywe wyra-

skazał 4 obywateli kiajpedzkich za żanie się o narodzie litewskim oraz

przekroczenie ustawy o ochronie na- " śpiewanie pieśni narodowo-socjali-

pieczna fala ksenofobji

  

rodu i państwa na karę 1'/» roku

Armja sooiecha na
PARYŻ (Pat). „Journal des De-

bats'” zamieszcza dziś artykuł swego

korespondenta ryskiego, w którym
porusza on sprawę armji sowieckiej
bą Dalekim Wschodzie. Autor arty-
kułu oświadcza, że Sowiety, zanie-

pokojone działalnością Japonji, po*
Stanowiły już w roku 29 zreorgani-
žowač swoją armję na Dalekim
Wschodzie. Armja ta po 5-letnich

pracach reorganizacyjnych obecnie
jest zmotoryzowana i zaopatrzona w
towoczesny sprzęt wojenny. Liczy 7
dywizyj, z których trzy stacjonowa”
te są między Władywostokiem a
Chabarowskiem. Każda dywizja po”
Siada 10 bateryj artylerji. Cała ar-
mją sowiecka na Dalekim Wschodzie
Posiada około 5000 dział, w znacz-
"ym stopniu zmotoryzowanych, po*
žatem. 400 lekkich tanków i 100 cięż-

įkich. Armja rozporządza 400 samo-
lotami myśliwskiemi i 50 ciężkiemi
aparatami do bombardowania. Eska*
dry samolotowe mogą odbyć raid do
Tokio i z powrotem na Syberję.

ułówna bazą lotnicza znajduje się
V Irkucku a produkty niezbędne do
Wojny chemicznej wytwarza się w

| 
    

    

 

stycznych,

Dulekim Wschodzie,
Kemerowie. W dalszym ciążu arty-
kułu korespondent pisze, że Sowie”
ty starały się o zupełne uniezaież-
uienie armji na Dalekim Wschodzie.
Armja tą zaopetrywana jest w pro*
,wianty przez kołchozy miejscowe i
,ma specjalny przemysł pracujący na
, ej potrzeby. Na czele tej armji stoi
gen. Bluecher. Osoba generała tej

' anmji budzi jednak obecne pewne
„obawy wśród kierowników polityki
, moskiewskiej. Zaniepokojenie to uza
sadnia choćby już awanturnicza
przeszłość tego generała, który już
4-krotnie zmieriał nazwisko i prze”
chodził różne awanturnicze koleje
w swem. życiu.

TALLIN. (Pat). Prezydent Fin*
landji Svinhufvud po 3 dniowym po”
bycie w stolicy Estonji wyjechał

su Wizyta prezydenta Finlandji mimo

Telefon Redakcji,

codziennie.

|
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wiem razie może powstać niebez-! zdołał odbyć krótką rozmowę z; Mussolini miał odpowiedzieć, że nie

i

Kanclerz Schuschnigg we Wloszech
FLORENCJA (Patj Powitanie

kanclerzą Schuschnigga we Florencji
'niało charakter bardzo uroczysty.
Na peronie udekorowanym flagami
ustawiiy się koinpanje nonorowe mi-
licji faszystowskiej z orkiestrą, od:
działy młodziezy oraz malownicze
grupy urzędników municypalaych w
historycznych strojach renesanso-
wych,

O godz. 9.30 zjawił się Mussolini
w towarzystwie szeia biura praso”
wego hrabiego Ciano oraz podsekre-
tarza stanu spraw zagranicznych

Suvicha w mundurze wojskowym,

O godz. 10,43 zajechał pociąg, z
«tórego przy dźwiękach hyianu. au-
vtrjąckiego wyszedł kanclerz Schu-
:chnigg, a którego powitał Mussolini
serdecznym uściskiem dłoni,

Kanclerzowi towarzyszą radca
ininisterjalny Seidel oraz radca
prasowy Hertl. Gości ponadto wi-
tali szeł protokułu Senni, baron
Aloisi, wyżsi urzędnicy min. spraw
zagranicznych lrago, Butti, oraz szef
austrjackiej misji wojskowej, bawią”
cy na manewrach,

Mussolini wraz z kanclerzem
Schuschniggiem przy dźwiękach hy-
mnu faszystowskiego przeszli przed
trontem oddziałów honorowych.

Potem szef rządu włoskiego od-
prowadził kanclerza Aunstrji do sa*
mochodu, którym kanclerz udał się
do willi Antinori, znajdującej się w
pobliżu Florencji.

Rozmowy Mussoliniego
się mają w pałacu de Marinis,

„KOMUNIKAT OFICJALNY,
FLORENCJA (Pat). Dziś popołu*

dniu ogłoszono poniższy urzędowy
komumkat o spotkaniu premjera
Mussoliniego z kanclerzem austrjac-
kim Schuschniggiem:

Dziś w willi de Marinissa odbyły
się między szefem rządu włoskiego
a kanclerzem związkowym dwie kon-
erencje, które trwały około 3 go-
dzin. W czasie tych konierencyj
szczegółowo zbadano sprawy intere-
sujące oba państwa w dziedzinie po-

ъ
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Mussolini o restauracji Habsburgow.
LONDYN (Pat). „Daily Tele-

graph" donosi, iż arcyksiążę Otton
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sitycznej, gospo iarczej į kuliuralnej.
Stwierdzono wspólność dyrektywi
metod, dotyczą. ych niepodiegłości i
integralności panstwa austrjackiego,
jak również sprawy caikowaitej nie”
zależności wewnętrznej tego pan-
stwa, co iącznie tworzy zagadnienie

o charakterze europejskim oraz

czynnik sprzyjający utrzymaniu spo”

xojw na odcinku naddunajskim. Obaj
mężowie stan: poiwierdzili, jeśli

chodzi o sytuację gospodarczą, uży”
ieczność paktów rzymskich, których
zasięg może być rozszerzony, a po”
žatėm zgodzili się co do słuszności

prowadzenia zgodnej a«cji, zmierza”

jącej do stałego rozwoju ducha

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. O. №

PRASA
O WIZYCIE SCHUSCHNIGGA.
RZYM, (Pat). Prasa rzymska ob-

szernie komentuje konferencje kan-
clerzą Schuscynigga z premjerem
Mussolinim. „Lavoro Fascista“ pi-
sze, že Schuschnigg spotkal się Z
Mussolinim w chwili, gdy Austrja.
zdaje się wkraczać w fazę uspokoje- |

nia. Bytoby jednak naiwnošcią ulač
pozorom tego spokoju i ne pamiętać
c ogniu, który ukrywa się pod po”
piołem. Wszyscy wiedzą, że wsku-;
tek mobilizacji wojsk włoskich:
Niemcy zaniechać musiały swoich|

camiarów, jednak nie zrezygnowały
2 dalszej rozgrywki, Wynik plebis-; współpracy między obu państwami.

Te dyrektywy, które były zainicjo”
wane przez nieodżałowanego kancie-'
rza Dollfussa, będą również na przy”

szłość wytyczny stosunków między

Wiochami i Austrją.

SPRAWA HABSBURGOW,
FLORENCJA (Pat). Szef biura!

cytu bardziej jeszcze wzmocnił sta”;

nowisko Niemiec, którym przeciw”;
stawiają się soiidarnie państwa eu-

ropejskie a przedewszystkiem inte-

iesy Włoch. Dziennik podkreśla
fakt, że utrzymanie niepodległości

Austrji leży "ównież w interesie

państw naddunajskich i że Mała En-
tenta winna poprzeć wzmocnienie |

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesylką pocztową Zl. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr., га
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

r. 80187.

Wiadomości
telegraficzne

* Wedle danych statystycznych
liczba bezrobotnych, zarejestrowa-
nych w urzędach pośrednictwa pra-
cy przy funduszu bezrobocia, wyno-
siła 18 bm. 290.339 osób, co stanowi
spadek w stosunku do tygodnia po”
przedniego o 2.156 osób.

** Kanclerz Hitler po jednodnio-
wym: pobyciu w Norymberdze odle-
ciał wczoraj va południe Niemiec.

** Jak się dowiaduje jedna z
agencyj ameryisańskich, były kron*
prync bawarski, jego żona i wielu
członków domu Wittelsbachów nie
skorzystali z prawa głosowania pod-
czas plebiscytu Natomiast zarówno

| generał Ludendorff jak i kardynał
Faulhaber oddali swoje głosy.

** Wczoraj we Francji wydarzy:
ły się dwa wypadki samolotowe.
W Plessis-Bainville samolot wojsko-
wy skapotował i pilot poniósł śmierć.
Drugi wypadek wydarzył się w oko-
licach Dousi. Tam musieli dwaj lo-
tnicy wojskowi lądować z powodu
braku benzyny. Samolot zniszczyli

półaowego  minietór + br. Ciano 0" | cbecnej pozycji Atatcj į nie dadzić zy Jądowaniu, jednak sami wyszli
świadczył przedstawicielom prasy się mylnemi rachubami. Sprawa

międzynarodowej, że po konferencji|Austrji stanowi próbę ogniowąsoli- |

premjer Mussolini powrócił do szta*; darności europejskiej, o której wiele|
bu generalnego manewrów w Scar”; się mówi w Europie, gdy ukazujesię |

peria, Schuschnigg zaś udał się na na horyzoncie groźba naruszenia|

przejażdżkę do $an Giminiano, Gość' równowagi sił politycznych. Spotka-

zustrjacki powróci do Florencji, po”| nie Mussoliniego z Schuschniggiem,

czem w nocy uda się do Genui. Hra-| kończy pismo, podczas manewrów
bia Ciano zaprzeczył z całą stanow”; włoskich jest snamienrem potwier-

czością pogłoskom, wedle których (dzeniem, že rząd włoski gotów jest
dr, Schuschnigg miałby się spotkać siłą zbrojną poprzeć swoje racje

w WViareggio z byłą cesarzową Zytą. prawne i swoje stanowisko mocar-

Sprawa Habsburgów, podkreślił hr. stwowe.

; zało.

aiewry Staców Zjednoczonych.
NOWY-JORK Pat. 400.000 rezer-

wistów armji regulsrnej i gwardji
narodowej weźmie udział w wiel-
kich manewrach w stanie New
Jersey, które odbędą się w pierw-
szych dniach września. Będą to
pierwsze manewry whistorji Stanów
Zjedn. zakrojone na tak olbrzymą!

miarę.

mo, nie byłe wcale tematem ICE" EEC ECCERZEZWEWOESWREDÓCEEKEZO
mów: między premjerem Mussolinim
a kanclerzem Austrji. Daiej min,

Ciano zaznaczyś, że sprawy wojsko”|
we nie były omawiane w czasie kon-
ierencji, Na pytanie, czy wynikiem

izisiejszej konterencji może być za” |agrarnej Gil Robles oficjalnie zako
warcie nowego paktu bezpieczeń” |;munikował premjerowi hiszpańskie-

stwa między Włochami a Austrją, mu Samperowi, że paitja ludowo-

min. Ciano odpowiedział, że z tekstu|
womunikatu urzędowego nie wynika,|
by pakt taki miał być zawarty.

Przesilenie rządo
[PARYZ Pat. — Wedle doniesień

z Madrytu przewódca partji ludowo-

SANSEBASTJAN Pat. -- Hiszpań

skie władze rządowe przeszkodziły

odbyciu się zebrań członków komi-

tetu międzyprowincjonalnego zorga-przez księcia możliwości połączenia

nizowanego z inicjatywy mera SanAustrji į Węgier pod jego berłem.

we w Hiszpanii?
egrarna odtąd nie będzie popierać
rządu. Zdariem kół madryckich
oficjalne. zawiadomienie o powyż-
szem zas»dniczo zmienia sytuację
polityczną Hiszpanji,

Walka z separatyzmami :

prowincjonalnemi w Hiszpanji.
W obronie rozwiązanego zebrania,
które nosiło charakter wybitnie se-
paratystyczny i antyrządowy, zebrał
się tłum manifestantów, który wzno-
sił okrzyki na cześć komitetu i a-
resztowanych radnych. Władze bez-

 

Mussolinim, | može byč jeszcze mowy 0 restau-
: Premjer włoski nie pochwalał ani racji, lecz można będzie się nad tem

nie potępiał aspiracji monarchicz- | zastanowić, gdy sytuacja w Austrji
nych księcia. Na przedstawione ulegnie poprawie.

KONFERENCJA ŻYDOWSKA W GENEWIE.
GENEWA Pat. Całe dzisiejsze o-

brady konferencji żydowskiej wy-
pełniły trzy referaty. Pierwszy Ja-
kóba Leszczyńskiego na temat „e-
konomiczna sytuacja żydow*. Drugi
referat dr. Zoilfinane o teorji rasy,
wreszcie dr. Marguliesa o prawach

mniejszości. Margulies podkreślił, że
żydzi powinni stanowczo wypowie-
dzieć się za generalizecją ochrony
mniejszości. Przemawia! również ra-
bin nowojorski dr. Wiese, nawołu-
jąc do kontynuowania bojkotu Nie-
miec.

| burmistrzów
Sebastjanu. Policja aresztowała 12

i wielu radców miej-

skich poszczególnych rad, jak rów-

nież burmistrza San Sebastjanu.

KATASTROFA
MADRYT Pat, W zakładach far-

biarskich w pobliżu Walencji nastą-

pił wybuch kotła, od którego uległ
zniszczeniu cały budynek. Zniszczo-

ne zostały również trzy sąsiednie

Katastrofa w
NOWY JORK. (Pat). Na przed-

pieczeństwa demonstrantów rozpro-
szyły aresztując 4 manifestujących
księży.

W HISZPANII.
domk!. Jeden z robotników poniósł
śmierć na miejscu a około 20 od-
niosło rany. Istnieje obawa, że pod
gruzami znajduje się jeszcze więcej
zabitych i rannych.

Nowym Jorku.
ce piwnice sąsiednich domów i prze”

 
Statystyka „wo

żydowsko - niemieckiej.
LONDYN (Pat) Korespondent

Reutera donosi z Genewy, że na
konferencji żydowskiej, jaka się tam
wczoraj rozpoczęła, statystyk ży”

dowski Jakób Leszczyński oświad-
czył, że wskutek prześladowań ze
strony narodowych socjalistów zbie-
gło z Niemiec od czasu dojścią do
władzy reżymu hitlerowskiego pra” zację mas w tych krajach.

 

POGAŃSTWO W NIEMCZECH.
BERLIN Pat. Zawiązała się tu

nowa pogańska sekta religijna pod
nazwą nordyckie zrzeszenie religij-
ne, które opiera się na nordyckich 
 

Wizyta prezydenta Finlandji
w Estonii.

 

wczoraj o godz 17-ej do | zane wspólną tradycja, językiem i

kulturą.

wierzeniach panteistycznych, odrzu-

prywatnego charakteru dała okazję
do podkreślenia dobrych stosunków
łączących dwa bratnie narody, zwią”  

 

jny”

wie 70.000 żydów. Leszczyński 0*;
świadczył pozaiem, że chociaż sy”
tuacja żydów w: Europie wschodniej
jest pod względem politycznym lep"
sza niż w Niemczech, to jednak pod
względem - gospodarczym przedsta”
wia się ona bardzo źle ze względu
na katastrofalną wprost paupery-

cających wszelkie ideje o zbawie-

mieściu Nowego Jorku pękła wczo-
raj rano, na skrzyżowaniu kiiku ulic,
rura wodociągowa о średnicy 220
cm. wskutek czego wyleciała w po-
wietrze jezdnia na przestrzeni 20 m.
Olbrzymie masy wody zalały wikrót-

NIEBYWAŁY NA
BROOKLYN (stan nowojorski).

Pat. Dziś banda złożona z 14tu
opryszków, uzbrojona w ręczne ka-
rabiny maszynowe dokonała nie-
zwykle śmiałego napadu w biały
dzień na opancerzony samochód
pewnego t-wa przewożący blisko
500000 dolarów. Bandyci niespo-
dzianie otoczyli samochód, otwo-
rzyli ogień z karabinów maszyno- niu w życiu pozagrobowem.

Katastrofa żywiołowa - Mandžurji.
LONDYN (Pat), Korespondent

„Daly Telegraph'* donosi z Dairenu,

że według otrzymanych tam wiado-
mości w następstwie gwałtownego
tornado wzburzone fale
dwa wały w Antungu, zalewając ni-
żej położone dzielnice. 60.000 ludzi
znajduje się bez dachu nad głową
i bez zapasów żywności. Zatonęło

sób obsługę samocho du, zrabowali

 

zerwały |

wych i steroryzowawszy w ten spo-

około 700 ludzi. 1200 domów uległo
zniszczeniu. Zgórą 600 dżonek zo”
stało porwanych przez fale. W mie-
ście ogłoszono stan wojenny.
MUKDEN (Pat). Wskutek gwał-

townego wylew. rzek połączenie ko”
/ejowe między Antungiem a Mukde-

rwały komunikację kołową i telefo-

niczną.

Dopiero po 3 godzinnej wytężo”
nej akcji straży ogniowej udało się

zapobiedz niebezpieczeństwu wybu-
chu kotłów w sąsiednich fabrykach.

PAD BANDYCKi.
pieniądze. Całe to zajście trwało
pół godziny i odbyło się na oczach
licznych świadków, urzędników i ro-
botaników fabryki, obok której prze-
jeżdżał zamochód.

0000090900000090.
ZATAR6 CHILE |

Z URUGWAJEM.
PORTO ALEGRE (Pat). Dono-

szą z Stantiago de Chile, że z powo-
du kampanji prasowej urugwajskiej
przeciwko Chi'e stosunki dyploma-
tyczne obu państw są zaostrzone.
Poseł chilijski w Assumption został
cdwołany a archiwum poselstwa
oddano pod opiekę jednego urzędni-
ka bez żadnej reprezentacji dyplo-
matycznej. nem jest przerwane. Ofiarami po

wodzi padły 122 osoby.

(ry w bony jałmużnie „Caritas?
iyż zaopatrzyłeć ik,  



'W impasie
Od lat ośmiu, t. zn. od przewrotu

majowego, mówi się w Poisce o re-

formie konstytucji, Obóz sanacyjny,
który dokonał przewroiu pod. nasłem
jusunęcia nieprawości” i „uaprawy

ustroju państwa, zmianę kvustytu-

cji uważa za rację bytu obecnego re-

žimu, Nic też dziwnego, że od lat

ośmiu jesteśmy świadkami staiych

prób uchwalenia nowej koustytucji

A jednak sprawa nie posuwa się

naprzód. Przed pół rokiera sejmowa

grupa BB jakoby już przeprowadziła

drogą zaskoczenia Sejmu nową kon-
stytucję. Tak przynajmniej kazano

nam wierzyć. Urządzono na cześć no
wej konstytucji obchody, akademje;

wprowadzono nawet nową konstytu“

cję do programów szkoinych. A tym-

czasem okazało się, że BB działało

na własną rękę że nie uzgodniło pro-

jektu ze swymi czynnikami miarodaj

nymi i w rezultacie prezes BBWR.

płk. Sławek, przed paru miesiącami

publicznie stwierdził, że fundament
nowego ustroju, t. zn. „elity, nie u-

zyskał aprobaty marsz. Piłsudskiego,

Rzekomo uchwalona konstytucja

znalazła się w impasie. Jak wiado-

mo, istotą nowe; konstytucji jest Se-
nat, o szerokiiz zakresie władzy i

specjalnym składzie (elita). Jeśli Se-

mat ma być inaczej skonstruowany,
to 1 cały projek: upada. W, jaki spo*

sób sanacyjni fachowcy konstytucyj-
ny: pp. Makowski i Car wybrną z

zadania i nowy projekt ułożą — nikt

nie wie. A tymczasem pamiętajmy,

że projekt konstytucji odesłany już

został z Sejmu do Senatu; że Senat

ma wogóle 60 dni dla załatwienia pro
jektu i że 10 dni z tego czasokresu!

już upłynęło. Z powyższego wynika,
że nadchodząca sesja jesienna Sejmu

sesja zasadniczo budżetowa, musi

stać się zarazem sesją konstytucyj:|

mą — chyba, że.... znowu nastąpi ja-

kas nieoczekiwana — interpretacja
przepisów dotychczas obowiązują-

cej konstytucji

Klub BBWIR do dyskusji w spra-
wie nowej konstytucji ani w Senacie

ani w Sejmie nie jest przygotowany.

Coś się tam robi i przygotowuje w

ścisiem kółku tachowców; o tych

prz,źotowaniach ogół klubu nic me

wie, natomiast zarówno iachowcy,
jak i ogół klubu wiedzą doskonale,

że ich projekty mogą znowu nie zna-

ležė uznania czynnika decycującego

Pięć pytań w sprawie żyrardowskiej.
Atera žyrardowska nie przestaje

skupiač uwagi opinji publicznej,
„ABC”, omawiając szczegółowo

całokształt sprawy, stawia 5 nastę-
pujących „„tan-

„Pytanie „.erwsze: — Jak to się stało,

że w ciągu długich lat ten ordynarny rabu-

nek uchodzi uwadze wiadz?

Pytanie drugie — Dlaczego władze w

r. 1932 umorzyły sprawę przeciw p. Bous-

sac'owi, dopomagając mu do zwiększenia pa-

kietu akcyj žyrardowskich?

Tyle co do przeszłości, która winna być

wyjaśniona. A tersz sprawy aktualne.

Dzięki akcji polskiej mniejszości w za-

kładaci żyrardowskich, opinja dowiedziała

się w marcu br. c rabunkowej gospoaarce

Boussaca i sąd zarządził sekwestr zakładów

ży.ardowskich.

Co było pierwszym obowiązkiem sekwe

stratorów?— Usuaąć natychmiast od wpły-

wu 1 władzy ludzi Boussąca. Zamiast tego,

sekwestratorzy nietylko utrzymali, ale jesz-

<ze.. rozszerzyli vrokury pp. Vehmerscha

i Caena, pozwalając im przez dwa miesiące

rządzić, kupować bawełnę od Boussaca, wy

stawiać mu weksle i t. @,

Jakie były powody takiego postępowa-

nia pp. sekwestratorów?

I w końcu, ostetnie, piąte pytanie: Rząu

wystąpił przeciw umowie zawartej przez

mniejszość polską z p. Boussac'em. Słusz-

nie. Ale poza spiawą sprawiedliwości i sądu

jest zagadnienie gospodarcze Żyrardowa, je-

go bytu, bytu tysiący rodzin robotniczych i

zagrożonych majątków drobnych axcjonarju-

szy, Co rząd zamierza zrobić z tą sprawą?

Jaki ma plan?“

Las iais ma aAid
Atmosiera życią urzędniczego.
Wychodzący we Lwowie tygod-

nik „Reduta* odważnie wskazuje
niedomaganie raszego zycia poblicz-

ego,
Czytamy m. i. w ostatnim nume-

rze o stosunkach, w jakich zinuszeni
są żyć i pracować urzędnicy:

Uważamy, że tolerowanie niesumien-

ności, protekcjonaiizmu, lizuństwa, donosi-

cielstwo, oraz fałszywe iniyrmowanie cen-

tralnych władz, jak również niesprawiedli-

we i brutalne postępowanie z ur-ędnikami

przez uaczelników : kierowników II lstancji,

nie interesowanie »ię prawdziwem. moralne-

nych sobie pracowników, jest jedną z naj-

ważniejszych przyczyn powstałego zła.

ty” zaopatruje w następujący komen

tarz:
A więc tak? Mają wreszcie urzędnicy

swoich obrońców. Ale czy ci nie opuszczą

ich tak, jak opuścii kierownicy centralnych

organizacyj, a zarazem dygnitarze sanacyj-

ni? Myśmy już zwątpili z szczerość — a mo-

że tylko zdolności i energję — różnych na-

prawiaczy systemu sanacyjnego. Bo prze- 
i wówczas nastąpić musi nowa prze °

róbka: projektu

Jest rzeczą znamienną, że tak
i

cież a usunięciem tych bolączek runie sam

system, który w innych warunkach i innemi

środkami utrzymaś się nie może.

Podwójna narodowość.
Pisze o niej w sposób bardzo trai-

ny ma łamach „Gazety Warszaw-
doniosła sprawu, jak zmiana ustroju skiej” prot. Rybarski,

Państwa, tak mało wywołuje zainte-
resowania w szerokich kołach spo”, Związku

Nawiązując do wywiadu cenzora
Narodowego Polaków w

łeczeństwa. Kiedy na schyłku istnie 4 Chicago, p. Świetlilka, stwierdza prof,

nia dawnej Rzplitej przystępowano

da zmiany ustrcjupaństwa, powstała |.

data nieratura dolzoła tego zagad-

nienia, Ketormę uw.. czniouą w Kon-

stytuoji 3-40 Maja poprzedził żywy

such umysłowy. Zasadnicze tezy u-
stroju, a więc dziedziczność czy |

bieralność tronu, prawa mieszczan i

i Rybarski, že
Stany Zjednoczone czuwają bardzo sta-

rannie nad tem, by zasymilować żywioły,
które wchłonęły, by przerobić je na rod

„mi i fizycznemi warunkami pracypodwład- |

„Kurjer Lwowski* uwagi „Redu-;

DZIENNIK

« ргазу.
amerykański. I niewątpliwie nie patrzą chęt

| nie na związki organizacyjne, które łączą

| obywateli amerykańskich różnego pochodze-

nia z ich dawnem.: ojczyznami. trzynależ-

ność do narodu an:erykańskiego ma być u-

czuciem wyłącznen', niepodzieinem,

Jakżeż innym jest stosunek do
zywiołu obcegc w Polsce, gdzie ten
zywioł w licznej masie zaludnią na-
sze miasto i miasteczka

Żydzi w Polsce a nawet i poza jej $ra-

icami, powołują się na to, że są polskimi

obywatelami. Wyzyskują w peini swoje pra

wa „obywatelskie.Chcą wywierać decydu-

jący wpiyw na losy naszego państwa, okreś-

lać kierunek jego polityki zewnętrznej i we-

wnętrznej. A równocześnie ci żydzi są i chcą

być żydaini, członkami zwartej społeczności

narodowej, rozproszonej po całym świecie,

Społeczność ta, zw:ązana licznemi, jawnemi

i tajnemi węzłami organizacyjnemi, prowa-

dzi własną politykę, broni własnych intere-

sów narodowych. Faństwo polskie nie mo-

że, zdaniem żydów, prowadzić polityki, nie-

zgodnej z ich interesami, Żydzi mają zajmo-
wać stanowisko uprzywilejowane: z jednej

strony korzystać z pełnego równouprawnie-

nia, jako polscy obywatele, a z drugiej mieć

pełną swobodę ruchów jako członkowie na-

rodu żydowskiego.

Obywatelowi  amerykanskiemu
pochodzenia poiskiego nie wolno na-
leżeć do światowego związku Pola-
ków, który ma cele raczej kultural-
ne, bo to jest sprzeczne z amerykań-

skim ideałem
Ale żyd obywctel polsk* może należeć

do jakiej chce międzynarodowej >rganizacji

żydowskiej, choćby o najbardziej politycz-

nych celach. Może w Polsc:. prowadzić po-

litykę na rzecz swojego państwa, aie tracąc

praw, które swym obywatelom daje polskie

państwo, Może nawet tworzyć swoje woj-

skowe organizacje *v Polsce.

Coby powiedzieli na to amery-
kanie, gdyby kioś u nich tak chciał
się rządzić?

! W stosunku do žydow w Puisce tkwi

sprzeczność, dochodząca już do absurdu.

Nikt nie uwierzy w to, że równouprawnieni

żydzi staną się Polakami w znaczeniu,

jaki ten wyraz ma w języku polskim, że sta

ną się członkamn rarodu polskiego. Zaprze-

czyliby temu sami żydzi, dumni ze swej od-

rębności narodowe, i gorąco do niej przy-

wiązani. Jeżeli więc, pozostając żydami, pro

, wadząc swoją własną politykę żydowską,

| chcą być równocześnie równouprawnionym

| czynnikiem w państwie poiskiem, to z tego

! wynika jedna tylko konsekwencja: państwo

' polskie ma się stać państwem polsko-żydow

| skiem.
| - Innego logicznego wyjścia niema.
: Albo žydzi zachowają swoje pelne pra-

"wa i wówczas Polska nie będzie miałą na-

rodowego charakteru, albo też z uznania fak

tu żydowskiej odrębności

wiednie konsekwcei.cje w dziedzinie prawno

politycznej. Nie można należeć równocześ-

nie do dwóch narodów, jak nie można służyć

dwóm bogom. "Frudności nie ominie się

| przez to, że się będzie chciało pozbawić

| pojęcie narodu, przynależności narodowej,

jego istotnej treśc. Zagadnienie to nie jest

przejawem jakiegcs wulgarnego  antysemi-

tyzmu, nie jest s.tucznie wywołane przez

wrogą żydom agitację. Jest wynikiem roz-

rostu żydowskiej świadomości narodowej.

Żaden obóz polityczny w Polsce nie zdoła

tego zagadnienia zepchnąć z powierzchni na

szego życia politycznego. Nie rozstrzygnie

się go półśrodkami, trzeba się zdecydować

i stanąć po jednej lub drugiej stronie.
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Plotki polityczne.
Przed paru dniami podalismy wia-

chłe ów, ustrój władz były wyraźnie domość o krążących w stolicy po-

iormuiowane,

„ wolennikėw į przeciwnikow, ale nie

Tezy miaiy swoich! głoskach,
Obecnie w związku z po-ny rządu,

Warszawy maisz. Pił-wrotem do

obiacały się bynajmniej w sferze „udqykiego i min. Becka muwi się
mglistych obrazów czy wodnistych
frazesów, ale miały swój ście sens

prawny. Czegoś podobnego '' zcnie
w Polsce niema. Projekty wypraco-

wują grona dwóch, trzech ludzi. Ich

poglądy na nową konstyt::cję poza

jednym, prawnie zupełnie niestormu-

łowanym postulatem, rozszerzenia

władzy Prezydenta Rzplitej, zupeł-

nie nie są znane O zasadac nowego

ustroju poza  wynurzeniami płk.

Sławka nikt nie mówi, eni nie pisze.

A przecież ustrój państwa musi wy-

pływać z duszy narodu, musi być!b, premjer Prystor, któremu już te-| ubezpieczenia ma być zwolniona;
czemś z podstawowemi elementami raz dobrze poinformowane koła po-l służba domowa. Wynikałoby z tego,!

tej duszy, z je, organizacją związa”

nem. Bo tylko taki ustrój Państwa

mnoże być trwatym i stworzyć ko-

mieczny dla życia narodu porządek

prawny. i

Ośmioletnie wysiłki zreformowa”

nia konstytucji polskiej dowodzą je

szcze jednego: oto o wiele łatwiei

jest krytykować ustrój i wykazywać

jego słabe strony, a o wiele trudniej

jest nowy ustrój stworzyć Tutaj bły

gkotliwość fantazji prawniczej, któ-

rej zdumiewające przykłady tak czę”

sto _aje podziwiać pos. Car — nie

wystarczy. To też „tezy konstytu:

cyjne' p. Cara, przeprowadzone

przez Sejm jako projektKonstytucji

nie mają ścisłego brzmienia, które

musi cechować ustawę. Senat bę*

Та

| dużo o odprężeniu stosunków  pol-'
sko - frar  'skich, które ostatnio
przybrały ostrzejszą formę.

Podsiuch polityczny w Warsza”|formy jest wiceminister Jastrzębski,!
wie działa niezawodnie, Zaledwie
marsz, Piłsudski zdołał się rozgościć
w Belwederze, 'już zjawił się cały
szereś poźłosek a mianowicie, że w
rozmowie z pewnym dygnitarzem
miał się rzekomio wyrazić, iż od je-
sieni zajmie się nieco więcej polity-
ką wewnętrzną ou.ładając chwilo”

wo sprawy polityki zagraniczne"
W] mających nastąpić zmianach

dotyczących bliskiej zmia-

Kozłowskiego reformą ubezpieczeń
postępuje naprzód. (W! Mimisterjum

Upieki Społecznej wre gorączkowa

praca. Toczą się narady, konferen-

cje. U szczegółach prac nad nowemi

zasadam; polityki ubezpieczeniowej
niewiele narazie wiadomo.

Wiadomo tyiko, iż jednym z naj-
bardziej gorliwych orędownirów re-

i
'

który dąży do zniesienia pov'zzech-

ności w ubezpieczeniach. Podobno
©& przymusu ubezpieczenia mają

być zwolnieni ;.racownicy umysłowi,

którzy zarabiają więcej niż 500 zł.

miesięcznie. P. Jastrzębski, jak krą-

żą słuchy, radby spełnić życzenie

przemysłowców i obniżyć granicę

przymusu do zł. 300, „Kurjer Polski“
— organ przemysłowców, zanotował

'w rządzie powróciłby na widownię|w ubiegłą sobotę, iż od przymusu

|
|

 

lityczne przydz:elają tekę ministra
spraw wewnętrznych.

Te same koła oświadczają, że
sprawa Konstytucji w chwili obecnej
nie jest aktualna, natomiast praca
nad zapowiedzianą przez premjera

 

„dzie miał za zadanie nadać im po-

stać właściwą. Jeśli dodamy do te-

go konieczność usunięcia „elity”, «a

więc przerobiecią ustroju Senatu.
staje się wątpliwem, czy z pracy p.

Cara zostanie tyle, by zmiany senac-
kie można była uważać za popraw-
ki projektu sejmowego, a nie za pro”

i.kt zupełnie nowy tymi razem zapro

jektowany przez Senat. Byioby to
zresztą precedensem w naszym ustro

ju nowym, bo dotychczas Senat nie

ma u nae inicjatywy ustawodawczej. |e budżetowym dopłaciliśmy z po*! nic nie słychać

że w stosunku do służby domowej,

której zarobki efektywne nie prze”
Ikraczają 30 — 50 zł. miesięcznie za”
stosowany będzie „przywilej”, przy”
sługujący tym, których zarobki są
większe niż 500 zł. miesięcznie.

I to jednak nie jest najważniejsze,
Opinja publiczna z wielkiem naprę-
żeniem oczekuje chwili, w której
rząd ogłosi dh gi wyjścia z wzrasta”
jącego stale d.licytu. Już w czexw-
cu, a obecnie w lipcu komunikat
urzędowy min. skarbu podaje jedy-

„nie wpływy i wydatki, które kształ

, tują się miesięcznie na wysokości od
| 170 do 172 milj. zł. O dcpłacie z po*
życzk narodowej za pierwszy kwar*

' tał wogóle się nie wspomina, Dopie*
iro z zestawienią Komitetu Badania
Konjunikitur Gespodarczych dowia*
dujemy się, iż w pierwszym kwarta"

MILENSKI

Życie katolickie.
Okoliczności aawrócenia się królo-

wej bzlgijskiej,

Królowa Asirid, małżonka krósu
Leopolda lll jest katoliczka uć roku
19248; pierwotuie była ona, jan:
członikini królewskiej rodzsay
szwedzkiej luteranką, będąc córką

księcia Karola, brata króla szwed:

kiego. Pośsubi: ją następca tronu
belgijskiego w roku 1926 za dyspeu

są kościelną. Zamieszkawszy w Bei:

gji — zaprzestata  praniyk religuj

nych protestanckich i regularnie

wraz z małżonkiem bywała na nabo-
żeństwach katolickich, W dwa lata

później przyjęła katolicyzm, religję

swych przodków  dynastji Berna-

dotte'ów. (KAP).

Z teatru do klasztoru.

W) ciągu dwóch lat trzeci raz zda”

rza się, że artystka teatralna zostaje

zakonnicą. Ostatnio w Paryżu Marja
(Wendling, a.cy,tka teatru „Pigalle

wstąpiła, jako wowicjuszka do klasz-

tru Najśw. Panny, Królowej Aposto-

jów w Venisseux koło Lyonu. Ро-

przednio do weredyktynek wstąpiły

artystki: lwonna Hautin г teatru

Komeć; Francuskiej oraz Zuzanna

Delorme z teatru Champs Elysėes
(KAP),

 

Rozłam wśród
ludowców.

Prasa stołeczna donosi, że grono
działaczy ludowych z posiami: An-
urzejem  Waleronem, Henrykiem
Wyrzykowskim, Stanisiawem Wro-
ną, Tomaszem Czernieckim, Włady”
sławem Dobrochem, Janem Kotar-
skim, Janem Krysą, Józeiemm Moch-
niejem, Marcinem  Margulem, Kon-

stantym Pacem, Miałgorzatą Szprin-
gerową, Adoliem Sawickim, Janem

/Wojtasikiem j senatorem Janem Sza-
*rankiem na czele, wydało komunir

kat zawiadamiający o powsianiu no-
wego tygodnika chłopskiego p. t.

„Poiska Ludowa, który będzie po-

święcony przedewszystkiea „publicz

` 
remu  przedyskutowaniu nowego
programu i lakiyki Stronnictwa Lu-
dowego”.

Nie ulega wątpliwości, że jest to

wstęp do rozłanu w Stronnictwie

Ludowem, W iakim kierunku pój-

dzie stronnictwo, które utworzą wy”
mienieni wyżej działacze ludowi,i
jak się ustosunkuje do rządu przy-
szłość pokaże. W każdym razie w
Stronnictwie Ludowem zapowiada
się poważny rozłam, Wyżej wymie-

: „nieni działącze należeli niegdyś do.
wynikną odpo-| {Str, Chłopskiego i Wyzwolenia,

z

NOWE ARESZTG
W] ciągu ostatnich dni władze

bezpieczeństwa w stolicy przepro”

wadziły szereg rewizyj i aresztowań.

Aresztowano wielu działaczy roz-

wiązanego Obozu Narodowo-Rady-

kalnego, Dokonane rewizje miały

dostarczyć poważnych obciążających

materjałów, przeciwko wielu z nich.

łaczy rozwiązanego Obozu, przybra”

ła formę organizacyjną Ubozu Naro-

dowo - Rewolucyjnego i próbowała

prowadzić akcję  antypaństwową,

Gziałając pośród młodzieży robotni
czej i akademickiej.

Ogółem aresztowano 27 osób,

między nim; zas, adwokata Witoida

Rościszewskiege (Ordynacka 10), u

którego w godzinach rannych fun-

kcjonąrjusze wydziału bezpieczcń-

stwa i policji politycznej przepro”
wadzili szczegółową rewizję, znajdu”

| "jedenaście miijonów
| LWÓW (Pat). (Wedle dokona-

nych dotychczas zestawień szkody,

' jakie spowodowała ostatnia powódź
na terenie wojew. lwowskiego, są na-

' stępujące: obszar zalany wodą wy-

| nosił około 120.000 ha., mostów zni-

| szczonych zupełnie było 136, uszko”

 
 

ŁÓDŹ (Pat). Przed kilkoma ty”

|godniami na linji kolejowej Łódź—

I Warszawa między stacjami Glinnik
— —

Ci musieli nabrcić.
Jak dos--i „Kurjer Zachodni".

decydują z dn. 17 b. m. starosta
grodzki częztochowski zaw iesił dzia-

łalność oddriaiu (obwodu) Legjonu
Młodych w C..ąstochowie za dotych-

czasową „dz'=ilność, wykraczającą
poza rziay prawa.

Ładne musiały to być dopiero
„wykroczenia”, skoro starostwo zde-
cydowało się rozwiązać tę prorzą-

dową organizację

życzki narodowej 77,7 miljonów zł.,
czyli o trzynaście miljonów więcej,
miż w r. ub, Tu się dopiero wyjaśnia
tajemnica deficytu budżetowego za
ostatni kwartał,

O posunięciach finansowyc! rzą”
| du w czasie najbliższym tymczasem 

WĄNIA W wARSZ

Podobno zarzuca się, że częśćdzia”|

Hiisiorja zna różne ideologje pań-
stwowe. lóżnemi teorjami starano

się uzasadnić kyt państwa. Znamy
'souję teologiczną, patrymonjalną,
patrjarchalną, światłego absolutyz-

mu.
Wiek XIX zaczyna wysuwać

pierwiastek narodowy i w początku
wieku XA idea narodowa zwycięża

wszędzie.

Według tevrji nacjonalistycznej
państwo jest narzędziem przy  kto-
rego pomocy naród stwarza sobie
byt. A więc ścisłe zespolenie pier-
wiasika narodowego z pierwiast-
kiem państwowym zapewnia obywa*

telom i państwu maximum możliwo”
ści rozwojowych. Naród jest suwe-
renem, od nieśn wypływa wszelka
władza. Zwierciadtem woli naro-
du jest opinja publiczna.

Dziś rządy wszystkich państw w
(mniejszym lub większym stopniu
muszą dostosowywać się do woli na-
rodu, lub przynajmniej pozornie
dbać o aprobatę, Wbrew woli na-

rodu, wbrew opinji, publicznej, żaden
rząd dłużej utrzymać się nie zdoła,
To jest dogmat narodowców. Nie
hoidowai tym poglądom dotychczas
obóz rządzący. Nie doceniał on
znaczenia narodu, starał się rządzić
nie oglądając się na społeczeństwo.
Dopiero statnie wybory do samo*

rządów przekonały sanację, że spo”
łeczeństwo nie całkowicie aprobuje
system rządowy i, że traci ona wply-
wy na korzyść narodowców,

Wobec tego sanacja zaczęła szu-
kać sojuszników przeciw „endecji'
przedewszystkicm wśród socjalistów
i ludowców.

Lecz socjalisci nie posiadają dziś
żadnego prawie wpływu na masy.

lch hasła walki, negowanie pier-
wiastków irracjonalnych w życiu
człowieka, a więc religii i Boga,
hołdowanie maierjalizmówi  dziejo-
wemy — nie pociąga robotnika pol-
skiego, a racze; odstręcza.

Ludowcy zaś, reprezentując lud,
niezupełnie go rozumieją, Ich po”
dejście do ludu jest zupeinie niewła-
ściwe jak świadczyć © tem może
organ ludowców „Zielony Sztandar”,
który w odpowiedzi na zabiegi sa-
macji pisał:

„Słuchajcie tych głosów, nieje-
den z chłopów przytłoczony kryzy”
sem, znużony p:agą rozmaitych man
datów, zakazów, grzywien i aresz-

tów, spadających nań, jak  chłosta
ma grzbiet, myśli sobie, a może rze-
czywiście — choć nierychło — obu-

dzi się w sercach-sanacyjnej. „elity“

szczera tkliwość dia chłopów, a mo-

| że naprawdę nvstąpi jakiś zwrot ku

SERIBEPI о,

AWiE.
jąc jakoby obciążające matesjały.

Pozostali aresztowani są io ro”

, botnicy, miodzież akademicka, pra”

|cownicy handlowi i i. p.

Wszyscy aiesztowani zostali 0

| sadzenį w niedzielę w areszcie Urzę-

| du Śledczego. MW poniedziaiek po

| przesłuchaniu przez sędziego śled:

czego część aresztowanych osadzo”

na została w więzieniu przy ul. Dziel

nej,
owi odpowiadać mają,

jakoby z art. 165 k, k., który mówi:

„Kto bierze udział w związku, któr

rego istnienie, wstrój, lub cel ma po”

zostać tajemnicą wobec władzy pań-

| 

 

stwowej, podlega karze więzienia

do lat 3. :

{ W ostainiei chwili komunikują

nam, że przeprowadzane są w dal-

szym ciągu rewizje i aresztówania.

1

sirai powodziowych.
dzonych zaś 191; drogi zniesione by*

| : I M
ły zupełnie na długości 5 km a na-
wierzchnia uszkodzona byłą na
przestrzeni 254 km. Ogólne szkody
wynoszą około zł, 11.050.000. Bu-
dynków uszkodzonych zostato 475,

 

Oryginalny sposób na odzyskania posady.
—-Stryków popeiniono +amach kole-

jowy przez. rozkręcenie szyn na

znacznej długości toru. Wypadku

uniknięto dzięki powiadomieniu na-

czelnika stacji Stryków przez Cła-

pińskiego o rozkręceniu szyn. Kilka
minut potem miał przejechać pociąg

osobowy. Śledztwo szło w różnych

kierunkach, wreszcie skierowane zo”

stało przeciwko Cłapińskiemu, który

w końcu przyznał się do rozkręcenia

szyn. Jako zredukowany dróżnik
kolejowy przez przygotowanie zama-
chu a potem zawiadomienie władz
kolejowych pragnął zwrócić uwagę

na siebie i w nagrodę otrzymać po

vadė: Cłapińsk'ego aresztowano.

(MNA FLOTA WOJENNA
to najlepsza gwarancja

niepodiegłości. 

walka © masy.

|z tych czy innych względów muszą
| się znajdować w rękach państwa.

ėsLEA
jdziś do szeregćw Stronnictwa Naro- 

chłopom, jakaś gruntowna odmiana
na ich stronę? 1 wielu chłopów zża-
pomniałoby  zychło wczorajszych
krzywd, podaruwało i przebaczyło
miezagojone jeszcze since na p.”

doswiadczone boleśnie
obelgi i zniewz.gi byleby jutro
było trochę lepiej! Chłopska skora
gychło się goi, byleby do niej przylo-
żyć jakiś plasterek pańskiej łaski”.

„Zielony Sziandar” się myli, Dziś
chłop coraz bardziej się uspołecz-
mia, staje się cbywatelem  šwiado-
mym swego znaczenia i roli gospo”
darczej i politycznej w państwie, wo-
(bec czego tralc.owanie go w tej
płaszczyźnie co „Zielony Sztandar”
jest dla niego poniżające.

Robotnik, rzemieślnik, chiop pol-
ski stają się narodowcami. Pociąga

ich do programų narodow „- to, że
marodowcy dążą do podniesienia do”
brobytu mas w: drodze nie rewolucji
ale ewolucji. fo że dążą oni do pod-
iniesienią moraluošci w życiu pu-

cach, oraz

blicznem, oparciu jej na moralności
chrześcijańskiej. To, że narodowcy
uważają, iż społeczeństwo należy
pociągnąć do współpracy, uczynić z
obywatela jednostkę  świadonią
swych praw. To, że do dobrobytu
«ążą drogą rozwoju wszysikich sił
twórczych narodu w wolnem pań-
stwie, Wolność to nie swawola jed-
nostki, parlji iub klas. Społeczeń-
stwo musi być ujęte w karby prawa

i sprawiedliwości równej dla wszyst-
kich. Zaś dyscyplina moralna i
publiczna, to nie kaganiec.

Wreszcie stają narodowcy w

obronie warstw produl:cyjnych. Tu-
taj przytoczyć musimy doniosie dla
życia gospodarczego przemówienie
Romana Dmowskiego, wygłoszone
na zjezdzie Rady Nacz. Str. Маго-
dowego w początku kwietnia r. b.

Wskazał on, jako przyczynę kry”
zysów w krajach europejskich zbytni
rozrost warstw  nieprodukcyjnych.
Ta warstwa nieprodukcyjna jest pla-
śą państw Europy.

Jest ona giówną przyczyną Zz

iednej strony olbrzymich dełicytów

vudżetowych,  charakterystycznych
dla dzisiejszej doby, z drugiej —
przerażającego wzrostu poaatków,
dochodzącyca co takich rozmiarów,

że niszczą warsztaty pracy 1 dopro-

wadzają do nędzy ludność produkcyj
ną kraju.

Panuje polityka, która usiłuje
zywić jaknajwiększą liczbę żywio-

łów nieprodukcyjnych z zabieranych
przez państwo dochodów ludności
produkcyjnej z wyprzedawanego
dobra narodowego, którego coraz

mniej pozostaje dla przyszłych poko”
ień. Lo najpotworniejszych postaci
dochodzi cna w krajach uboższych,
słabszych 'w swej wytwórczości i

mających uajmuuej nagroma4zonych

bogactw, wśród których poczesne
miejsce zajmuje nasza ojczyzna, mło-

dsża od zachodnich krajów cywili-
zacyjnie i zatrzymana w swoim roz-
woju gospodarczym przez długoletni

podział i panowanie obcych rządów.

Niedoświadczenie organizatorów
państwa naszegc po jego odbudowa”
niu sprawiło, że, nie licząc się ze

srodkami i potrzebami narodu, zbu-

dowana została olbrzyma machina
państwowa i potworne cbok tego
kosztowne. inwestycje, karmiące

wielką liczbę zywiołów  nieproduk-
cyjnych, ze środków kraju bardzo
ubogiego w porównaniu z krajami
zachodniemi, na których się wzoro”

wano, Rosnąca ciągle liczba tych.
żywiołów, jakby umyślnie przygo”
towywanych przez niedostosowane
do potrzeb kraju szkolnictwo, a Z
d.ugiej strony polityka rządu, szuka”
jącego w tych żywiołach sparcia;
sprawia, że się tworzy coraz nowe
sposoby ich wyżywienia kosztem
pracujących, wytwórczych warstw
narodu i kosztem przyszłych poko”
leń. To gospodarstwo rabunkowe.
nie móże liczyć na długie trwanie,
bo prowadzi ono do takiego wycień-
czenia warstw wytwórczych i wy-
1iszczęnia kra:u, że rychło będzie,
uniemożliwione. Trwanie tego sy-
stemu z każdą chwilą podcina pod-|
waliny przyszłości narodu. |

Państwo musi zrzec się utrzymy*”
wania kosztem tej ludności nadmier-
nej liczby żywiołów nieproaukcyj:|
mych, musi ograniczyć liczbę swoich
junkcjonarjuszy do niezbędnej w da-|
nych warunkach. Muszą zniknąć in-/
stytucje, które przy stanie zamoż:|
aości naszego społeczeństwa są

zbytkiem, wszeikie przedsiębiorstwa
państwowe, municypalne i t. p., nie
opłacające się, a zabijającewytwór”.
czość społeczertstwa, która daje do
chody ludności, a przez to i państwu.
Gospodarka państwowa powinna się
ograniczyć do tych dziedzin, które

—

 
Za takim to programem poszli

dowego: robotnik, roinik, rzemie-
ślnik, inteligent ь !

Wierzymy, że zgodna współpraca
wszystkich warstw, a więc nie ich
antagonizm stworzy dobrobyt i wiel-
kość Ojczyzny

S. J,  L



KRONIKA.
Z Targow Futrzarskich.

„ konferencja prasowa.

Dziś o godz. 12 odbędzie się na
terenie Targów Futrzarskich konfe-
rencja prasowa, w które, wezmą
udział przedstawiciele koinitetu wy-
konawczego „targów północnych”
i dyrekcja „ogólnopol* :ch targów
futrzarskieh“. Przedstawiciele prasy

wileńskiej i korespondenci pism
zamiejscowych otrzymali specjalne
zaproszenia. Konferencja zwołana
jest w imieniu prezesa komitetu
„targów północnych" przez szefa
propaganay targów..

O©broty wystawców.

Niezależnie od tranzakcyj zawie-
ranych z !mporterami, na samym
terenie targów w dniu dzisiejszym
firmy futizarskie zrobiły obrety na

wynoszącego około 120,UU'! ..g. skór
dotychczas jedna piąta część zo-
stała zakupiona. Należy przypo
mnieć, ст wartość całego kontyn-

 

DZIENNIK MILERSKI

Remonty gmachów uniwersyteckich.
w Seminarjum Jiisiorycznem oraz w
klinice dziecięcej na Antokolu. Lokal
kliniczny rozszerzono, przydzielając
doń nowe pomieszczenia, Nie po-
większy się jednak przez to ilość
miejsc dla chorych, lecz tylko po-

Biuro techniczne Uniwersytetu
j Stefana Batorego przeprowadziło lub
| eszcze przeprowadza remonty po”
| szczegćlaych lokali, przystosowując
|je do pomieszczenia większej ilości
słuchaczów i zaoptrując w najnowsze

! urządzenia, | lepszy się sposób lecznictwa,
; Trzeba zaznaczyć, że prace re-, Wreszcie w Zakładzie Mineralo-
montowe prawedzi się co roku w za- gji przy ul, Zajiretowej 23 oarenion-
,leżności od posiadanych funduszów. iowano wszystkie pomieszczenia i
JW tym roku, wspomniane biuro, wy” nadto przydzielono jeszcze jedną
zyskując okres letni, przeprowadziło większą salę,

szereś kapitalnych i mniejszych re-| Jak wiadomo, Archiwum Pań-
| montów. | stwowe, mieszczące się od 5 lat w
! Większość pra. xoncenirowala gmachu głównym uniwersytetu, prze
sę w gmachach Kolegium Czantory:|niosło się do własnego lokalu przy

| skiego przy ul. Zakretowej 23. Prze- ul. Teatralnej Wskutek tego uwol-
'dewszystkiem urządzono tam gmach, nione zostaio trzecie piętro gmachu,

Antokol pozbawicny normalnej
komunikacji.

| W związku z zamknięciem ul, An-
„tokolskiej (Kościuszki) dla ruchu
| kołowego, ruch autobusowy skiero*
wany został przez Zarzecze, ulice

: Holendernię i Letnią. Oczywiście

obecnie z Pośpieszki do Placu Ka-
tedralnego trzeba jechać około 30
minut, W, dnie targowe ul. Holen-
dernia jest kompletnie zatarasowana
przez wozy włuścian i przekupniów

Nowy ustrój samorządu terytorjal-

est to znaczne okrążenie miasta 1'

 

autobusy z trudem przejeżdżają.
Ż tego powodu urzędnicy, pracowni-

„Sy, wojskowi i uczniowie, zdążający
do pracy j szkćł spóźniają się do

' zajęć.

W interesie władz należy usuwać
(wozy włościańskie z ui. Holenderni,
gdyż na wąskiej tej ulicy zdarzają
się wypadki pszejechania i zderze-

„nią się samochodów z furmankami.

—

GMINY ZBIOROWE
w województwach zachodnich.

sposób przeprowadzona została w

 

ogólną sumę zł. 30000. Jak się <do-
wiadii="ny, z ogólnego .. "tyngent.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W północnej części P. Li: po-

goda o zachmurzeniu zmiennem.
Maogół dość ciepio. Uni. rkowane,
na wybrzeżu dość silne, wiatry z
kierunków zachodnich.
W pałuJniowej części kraju: po-

goda słoneczna i ciepła przy sia-
bych wiatrach zachodnich.
W całym kraju lekka skłonność

do burz.
DYŻURY APTEK.

Dziś w mocy dyżurują następujące
apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
(tel. 10-98); Mańkowicza —- ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Ja4-
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenh:.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgjela -
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
Snipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Nagroda literacka m. Wilnz.

Zarząd miasta Wilma powziął uchwa-
łę ustalenia stałej nagrody literac-
kiej m. Wilna. Nagroda będzie od
roku 1935 udzielana corocznie.
— „Możiiwe że będzie wice:

prezydent żyd*. W „Wiiner Tog“
znajdujemy notatkę p. t. „Możliwe,
że będzie wiceprezydent zyd: „We-
dług nowego rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych Rada
Miejska ma prawo wybrać dodat-
kowo jeszcze jednego wiceprezy-
denta. Może te skłoni do oddania
jednego wiceprezydenta żydom”.
Tę samą nadzieję wyraża „Owent
Kurjer".
— Elektryfikacja przedmieść.

Elektrownia miejska przystępuje w
najbiiższych dniach do planowej
akcji elektryfikacji przedmieść. Na
początek wybrana zostaia dzielnica
Subocz. Światło elektryczne otrzy-
mają wszystkie ulice położone od
ul, Subocz w kierunku Trsktu Bato-
rego. Na ulicach zainstalowane zo-
taną dodatkowe lampy, ponadto
piąd elektryczny doprowadzcny bę-
dzie do mieszkań.

Wślad za dzisinicą Subocz elek:
trownia . miejska zajmie się Po-
śpieszką.
— Zmiana liczników. W związ-

ku z ostatnia inspekcją elektryczną
zarządu miejskiego, elektrownia wi-
leńska przystąpiła do zamiany zuży-
tych liczników u abonentów pry-
watnych. Nieremontowane od czasu
założenia liczniki źle funkcjonują i
powodują niedokładne obliczanie
zużytego prądu.
— Newy plan kanalizacji mia:

sta. Wydział wodociągów : kanali-
zecyj miejskich opracował nowy
plan kanalizacji miasta. Obecnie
istniejący plan obejmujący skanali=
zowanie przeszło 1000 ha został już
całkowicie zrealizowany. Nowy plan
obliczony jest na przestrzeń 5400
heltaiow (obszar cziego wielkiego
miaste obejmuje 14,400 ha).

Zreaiizowanie tego olbrzymiego
planu, którego wykonanie zamierzone
jest na szereg lat, obliczone jest na
sumę około 10 miljonów złotych.
— Roboty wodociągowe na uł.

św. Piotra | Pawła. Zasząd miej-
ski w ciągu jeszcze bieżącego ty-
godnia zamierza przystąpić @0 го-|
bót wodociągowych na ul. św. Pio=
tra i Pawła.

Na robotach tych znajdzie za-
trudnienie kilkudziesięciu bezrobot-
nych.

 

Popierzjzie Polską Maciezz
Szkolną.

error ZODIEOYSZOOACE DA2TZEERADRREOWKIACADET

 gentu, przycnau-jo targom, wynosi
'zł. 6,500,060.

{ Z MIASTA.
S žamiera žeglusa na WIlji.

Wobec bardzo nikłej frekwencji pa-
sażerów na statkach właściciele
tychże zamierzają z dniem  dzisiej-
szym przerwać komurikacię wodną
+ Melokumpją i Pośpieszką.

Statki miają kursować tylko w
sobotę i niedzielę oraz święta i to
jedynie wówczas jeżeli dopisze po-
goda.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

* — Ostrzeżenie pod adresem
ipiekarzy. Ostatnio zanotowana, iż
jniektóre piekarnie na terenie rnia-
ista pobierają wyższe ceny za pie-
lczywo od ustalonycn przez Siaro-
stwo Grodzkie. W związku z tem
Starostwo ostrzega piekarzy, gdyż
winni nieprzestrzegania cenników
będą pociągani do odzowiedzialno-
ści karno-administracyjnej.

SPRAWY PODATKOWE.
— Termin płatności podatku

lokal7wego na Ill kwartał r. b.
Padat:k ten ma być płacony w o-
kresie sierpnia, z tem, że Lide:
guje każdemu -płatnikowi okres 14
dni ulgowych, podczas których mo:
że piacić podatek bez odsetek za
zwlokę.

Po 15 wrześpia podatek lokalo-
wy ściągany będzie w drodze przy
musowej.

— Pienarne zebranie izby
przemysłowo-handiowej. Ww dniu
onegdajszym odbyło się ostatnie|

dla dziaiu anatomji opisowej, który
j przeniesiono z :l. Nowogródzkiej 22,
| ze szczupłych i niewygodnie urzą
' dzonych pomieszczeń do obszernych
iokali,urządzonych według wszelkich
wymagań techniki. Wykończono tam
dużą salę wykludową (amliteatralną)
z nowoczesneiui, automatycznemi za

słonamj na okna, salę prosektoryjną
z windą do podnoszenia zwłok i z pie

jpadków oraz jeszcze
szych salek,

Lokal zosta: oddany do użytku.
Przeniesiono ju: doń cały dział, Lo-

| kal zaś po Anatomji Opisowej w gma
chu przy ul. Nowogródzkiej 22 bę-
dzie przerobiony i przystosowany do
potrzeb fizyki i chemji technicznej.
Dla fizyki przybędą nowe pomiesz-
czenia.

Seminarjum matematyczne, mie-
szczące się dotychczas przy ul. Zam-
Ikowej 11, otrzyma 4 pokoje w domu
"przy ul, Zamkowej 13.

Dalej, przeprowadzono remont w
' lokalu przy ul. Augustjańskiej 4, któ
' ry poprzednio zajmowało Seminar-
jum Nauczycielskie im. Królowej
Jadwigi, przystosowując go dla po-

| trzeb akademickiej bursy żeńskiej.
W 2 oficynach parterowych i domu

| jednopiętrowym urządza się około
170 miejsc dla studentek.
|. Przeprowadzono również remont

kilka mniej-
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| Teatr | muzyka

cem krematorymym do spalania od-|

|od strony ul. Jniwersyteckiej.
\ — Ponieważ lokal po Archiwum był
1 zanieczyszczony i do pewnego stop”
nią zniszczony, rozpoczęto go remon

| tować, Projektuje się przeniesienie
tam części Bibljoteki Uniwersytec-
iciej, zakładów naukowych i biur ad-
ministracyjnych U. S, B,

Niezaležne od powyžszych prac,
projektuje się zbudowanie domu dla
zakładów astrologii i  metrologji.
Dom ten ma stanąć na terenie koleg-
jum Czartoryjskiego przy ul. Zakre-
towej 23. Przygotowania już zakoń-
czono i budowa rozpocznie się praw”

dopodubnie w najbliższych dniach,
W roku bieżącym wykonańa zo-

stanie część konstrukcyjno - budow

lana, a w przyszłym do 1 pazdzierni-
ka zakończy się budowę i lokale już
urządzone odda się do użytku,

Do prac, zakrojonych na szerszą
|skalę, należą roboty w klinice gine-
kologiczno - potożniczej przy ul. Bo-
gusławskiej 3, gdzie obecnie przera
bia się ogrzewańie centralne,

Tam też jeszcze w tym roku roz-

nego, przewidzi:ny w ustawie samo- praktyce wielk: reiorma samorządu
rządowej z du, 13 marca 1933 r.
wprowadza na terenie całego pań-
stwa t. zw. gminę zbiorową. ГМа ziem

b. zaboru rosyjskiego ustawa ta nie
wprowadza w tym zakresie żadnych
zmian, gdyż gmina zbiorowa istnieje
tu już oddawna. Natomiast dla b. za-
boru austrjackiego i pruskiego nowa
ustawa stanowi zasadniczą zmianę,

a wprowadzenie jej w życie zasadni-
czą reformę samorządu wiejskiego.

Rozporządzenia Min. spraw we-

wnętrznych z 21 względnie 26 lipca
1934 ogioszone w „Dzienniku Ustaw
nr. 68 i 69 ustalają obszary śmin w
14 powiatach województwa pomor-
skego i 24 powiatach województwa
poznańskiego (oraz 56 powiatach wo
'ewódziw południowych). Brak za-
tem tylko jeszcze podziału w dwu
powiatach por:orskich oraz trzech
powiatach wielkopolskich. Można
już zatem zdać sobie sprawę, w jaki 

pocznie się nadbudowa drugiego;
piętra, dla powiększenia lokalukli-!
niki, gdyż dotychczasowe pomie-|
szczenia są za szczupłe. į

Tak oto przedstawiają się prace
„remontowe na U, S. B., prowadzone |
|obecnie i projektowane na przy-|
„ szłość, m. r. s.

 
Wilno na powodzian.

Stan r-ku Nr. 1354— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

plenarne posiedzenie lzby Przemy:. Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 dana
słowo-Handlowej, na którem omó*"; będzie na przedstawienie wieczorowe sen-
wiono szereg spraw handlowo-prze- sacyjna komedja wiedeńska w 3-ch aktach
mysłowych oraz debatowano nad
kwestją przyszłych wyborów do sa
morządu gospodarczego.

Jest to jedne z ostatnich posie:
dzeń przed nowemi wyboratui do
Izby Przemysłowo-Hendłowej.
— Wybory do Raśdy Giełdy

Wlieńskiej. Ma posiedzeniu nowoo-
branej Kady Giełdy w dniu 20 sierp-
nia, dokonane wyborów prezydjum
Rady Gieidy Zrażowo-Towaroweji

wołano dotychczaso vego piezesa

| prezesów—dotychczasowych wice-
prezesów pp. Szymona Minkulkina
1 Edwarda Taurcjińskiego.

chwalone prowizoryczne standarty
nowego zboża, a mianowicie: żyto
| standart — waga 696 g-1, żyto Ii
standart—669 h-1, owies | standart
waga 470 g-l, siemię lniane wilgo-
tność 13 piuc. :

Standarty te cbowiązywač Беда
na giełdzie wileńskiej, aż do odwo-
łania.
— Artykuły japońskie. Ma

rynku wileńskim pojawiły się osta-
tnio artykuły japońskiej produkcji
dumpingowej. Rozpoczęto przywóz
wyrobów gumowych u mianowicie
opon samochodowych i

| Podaję do wiadomości wszystkich

 
|jfirm wyrabiających czapki, iż mocą
| umowy zawartej z Bratnią Pomocą
Słuchaczy Instytutu Nauk Han-
dlowo - Gospodarczych w Wilnie,
Bratnia Pomoc udzieliła mi wyłącz-

mego prawa wyrobu czapek ze zna”
kiem merkurego dla członków swe-

ZOFJA WOŁEJKO,
Polska Pracownia Czapek i Kapeluszy.

Wilno, ul. Wileńska 10. 
Podrózujący Literat w ZSSR.

(Obrazek z życia sowieckiego):

(Obrazek z życia sowieckiego)
W. wagonie często się zdarza ja-

Ikiś podróżny, który swemi opowiada
niami i doświadczeniami bawi innych
podróżnych. Tymrazem jednak ten
„najdoświadczeńszy'* był naprawdę
niebywałą gwiazdą.

Nawet z dalszych wagonów przy”

tora, ale ten niczego nie zauważył.
A bywalec grzmiał:

—Nie, to wsiedliście no niewłaś-
ciwego pociągu, — objaśniai — po”
winmiście byli wziąć sobie bilet do
pociągw 32-bis. Tam przesiada się w

| Szepietówce a nie w Łozowie. Mor
(gliście i o godzinę krócej czekać; i

p. Ludwika Chomińskiego, na wice-,

Towarów. |

go stowarzyszenia na rok naukowy:

-| 1934/35,

 

chodzili pasażerowe aby go słuchać. , bufet w Szepieiówce jest o trzydzieś

Młoda konduktorka, w pstiej sukni; ci procent tańszy. Nie radzę wam pić

kretonowej i czarnym płaszczu z piwa w Szepietówce, natomiast w

błyszczącemi guzikami stała obok łozowej macie za rubla małą karaf-

tego bywalca a otworzywszy usta, kę wódki, W) Szepietówce musicie

wchłaniała wprost jego opowiadania. | zapłacić za wielką karafkę tylko ru

Starszy konduktor rozpocząi kontro | bla. Tak samo pierożki; wSzepie-

lowanie biletów, ale jak tylko! tówce mają bardzo dobre nierożki z

wszedł do naszego wagonu, zatrzy*|mięsem. Z ryżem nie polecam. Praw-

mał się i słuchał, Obok konduktora,|dziwy chiński ryż mamy w pieroż-

wcale się nie ukrywając, stało kilku|kach tylko na kaukazkich linjach:

ślepych pasażerów, tych co to bez| Derbent, Nachacz-Kala, ku,

biletów podróżują. Jeden z nich na-| lis... No, i w Azji środkowej. Niezłe

wet oparł się ręką o plecy konduk-| pierożki są również na linji Mur:

Baku, Ty-'

| „Gotówka”. Reżyserja — W. Ścibora. De-

koracje — B, Wagnera.

Jutro o godz. 8.30 wiecz. „Gotówka'”.

— Teatr muzyczny .„Lutnia*, Dziś

„Ptasznik z Tyrolu', którego publiczfiość

słucha z rozrzewnieniem, a którego powo-,

dzenie z dniem każdym wzrasta Znakomita

wykonawczyni rol: listonoszki Janina Kul-
czycka została obdarzona koszami kwiatów

!
° ае wstęgami o barwach narodowych pol-

Lniarskiej w Wilaie. Na prezesa po- skich i amerykańskich, dar B-ci Adamowi-! Oliarom Powodzi,.
, czów, oraz od Poiaków z Litwy.

— Wznowienie operetki „Pod białym

| komiem*, Nawiększy sukces sezonu zimo-

| wego barwna opzretka „Pod białym ko-j

Na temże posiedzeniu zostały u:| niem” będzie w tych dniach wznowiona.| chogpy paczkę, niechaj kwestarze od żad-
Žainteresowanie v.:elkie,

i dowe.

Ceny propagan-

Środa, dnia 22 sierpnia.

6.30: Pieśń, muzyka, gimnastęka, dzien.
por, chwilka pań domu. 7.30: liumor na
vodzień. 11,57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:
Wiad. meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10;
Fragmenty z op. kom. „Gondoljerzy* —
Sullivana (płyty). 13.00: Dzien. poł. 13.05:
Koncert. 1400: Wiad. gosp. 16.00: Muzyka
lekka, 17,00: Aud dla dzieci, 17.15: Kon-
cert solistów. 18.0: Pogad. „Książka i wie-
dza”. 18.15: Koncert popularny z Ciecho-
cinka. 19.15: Lekkie piosenki (płyty).
19.50: Wiad. sport. 19,55: Wil. kom. spor-
towy. 20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Felje-
ton aktualny. 2U.i2: Koncert. 20.50: Dzien.
wiecz. 21.00: Capstrzyk z Gdyn. 21.02:
Codz. odc. pow. 21.12: Koncert solistów.
22.00: „Czarna godzina Pajci Gotesman* —
ielj. 22.15: Muzyka taneczna. 23.00—23.05:
Wiad. meteor.

Ofiary.
złożone w Admiristracji „Dziennika

leńskiego"'.

Wi-

Ku uczczeniu s. p. Dr. Wi. Bujalskiego

— dla najbiedniejszych: Józefostwo Hry-

niewscy zł. 5, Waada Gaynowa zł. 5. 
mańsk, Kotlas, Wołogda. Ale tam
główne jedzenie stanowi kapusta...

|; — Powiedzcie mi towarzyszu, jak
wy walczycie z pyłem na kolejach?
— Odkurzaczem, Mam go z so-

bą — w kufrze. — Ale nie radzę u-
žywač go na kwrskiej linji z Sinielni-
kowa do Charkowa. Proch węglowy
z dońskiego rewiru zanieczyszcza od
kurzacz.
— Proszę wybaczyć, czy może

przyjedziemy do Biełgorodu ze spóź-
nieniem?

— Na to pytanie mogę wam od-
powiedzieć dopiero po wymianie lo-
komotywy, za pół godziny. Oglądnę
ją, a potem wyrobię sobie zdanie.
— Jeszcze jedno, proszę. Co wa”

szem zdaniem miałbym jeść dziś w
restauracyjnym wagonie?

— Radziłbym wam zupę.[nne dania
to ryby, a obecnie nie sezon na ryby.!
Zaczekajcie godzinkę a potem każ-
cie sobie podać porcję omletu.

| — Ach to dobrze. Tymczasem na

| piję się herbaty

Polskie Ratjo Wilno)

 

Wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu

Pomocy Ofiarom Powodzi.
Wpłaty dokonane w dniu 21 b, m. Ogó-

łem wpłacono do dn. 18 b. m. zł 10.192.78,|
Senat. Arsenjusz Pimonow zł. 250, Wileński|

Prywatny Bank Handlowy S. A. za uzyska-|

ne ze sprzedaży biletów na przedstawienie;

w: Teatrze Letnim w dniu 21 b m. zł. 94,60.

Ogółem wpłacono do 22 b. m. zł. 10.537,38,

; Zarząd Wileńskiego Okręgu Poiskiego

— Napad rabusiów. Przy ul.
Brackiej koło domu nr. 6 nieznani

sprawcy napadii na przechodzącego .
Antoniego Uynutrjewa, którego do-,
tkliwie pobili. Po ucieczce łobuzów,|
Dymitrjew skonstatowai brak pontie*|

„iu, w którym znajdowało się 170 zł.
gotówką. — Powiadomiona policja
wszczęła dochodzenie.
— Ze sklepu tutrzarskiego Ziatkowicza

Mowszy, przy ul, Niemieckiej 33, nieznani

sprawcy skradli 30 skórek karasułowych,

ogólnej wartości 3000 zł. Sprawcy kradzie-

ży dotychczas nie ujawniono,

W. związku z wielką kradzieżą skórek

w skiadzie futer Złatkowicza w Wilnie po-

licja wileńska w poszukiwaniu skradzionych

i sprawców kradzieży dokonała

szeregu rewizyj na terenie miasta u noto-

wanych złodziei sklepowych i paserów.

Podczas rewizji, przeprowaczonej w jednem

z mieszkań przy ul. Kolejowej policja« wy-

kryła większą ilość skórek fokowych i ma-

skórek

 ' Czerwonego Krzyža,

! działając z polecenia Komitetu Pomocy |

w nmajbi ższych dniach|

j przystępuje do zbiórki odzieży, bielizny i

| obuwia na rzecz powodzian.

į Niech każaa rodzina, z myślą o nieod-

| żowności ckazania pomocy nieszczęsnym

powodzianom, przygotuje najskiomniejszą

nych drzwi nie odejdą z pustemi rękami.

Konto Nr. 15,555 P. K. O.

Wojewódzki Komitet Pomocy Oiiarom

Powodzi w Wilnie.

Saldo z dn.18 b. m. zł, 22.593,36. W dniu
| 20 b. m. wpłynęło: Ze składek w kościołach

„Wileńskiej Archidiecezji zł. 1.615.33, Komi-

* tet gminy w Hołubiczach, pow. Dzisna 21.65,
Komite: gminy w Niemenczynie, pow. Wil.-

| Trocki 223.94, K. Ławrynowicz w Hodu-

ciszkach 21.00, Komitet gminy w Jaźnie,
| pow. Dzisna 25340, Komitet gminy w Ru-

| dziszkach, pow. Wil. - Trocki 66.96, Komi-

| tet gminy w Dokszycach, pow. Dzisna 7.50,
Į Miejski Komitet O. P. w Dokszycach 74,78,

| St Jarzękowski Skarbuch K. P. O. P. w

Wilejce 5.00, Hechaluc - Pioner, oddział
Łużki 7.40, Komitet gminy w Newym Po-

i hoście, pow. Brasławski 26.75, Komitet gmi-

ry w Połoczanach, pow. Mołodeczno 10.95,

Miejski Komitet w  Oszmianie (zebrane z

kwesty) 66.13, Antoni Stefanowicz w Osz-

mianie 4.10, Komitet gminy w Kobylnikach,

pow. Postawy 55.60, Miejski Komitet w

Oszmianie(lista Nr. 9) 24.60, Lokalny Komi-

tet w Kraśnie n-Uszą 70.00, Gminny Komi-

tet w Nowym Pohoście 112.20, Gmunny Ko-

1nitet w Mikołajewie k-Dzisny 23,10. Ra-

*erjału na ubrania męskie.

okazało, pochodziły z kradzieży dokonanej

w swoim czasie w firmie futrzarskiej „Ta-

nie Futro” przy ul. Niemieckiej. Natomiast

| pochodzenia materjału ubraniowego nie 3

stalono narazie.

Równocześnie aresztowano silku zio-

dziejów pochodzących z poza Wiina, przy-

byłych na „gościnne występy”.

Dochodzenie w sprawie kradzieży skó-

rek w sklepie Złatkowicza narazie nie dało

rezultatu, gdyż ani Złatkowicz, am subjekci

jego nie rozpoznal: w zatrzymanych spraw-

'ców oneśgdajszej Fradzieży skórek karaku-

lowych. a

— Walka ziodzieja z wojskowym W

dniu wczorajszym na rynku drzewnym zna-

ry złodziej Antoni Chowaniec, bez stałego

miejsca zamieszkania, dokonać

kradzieży z wozu, a gdy zosta! spłoszony,

rzucił sią do ucieczki Na krzyk poszkodo-

wanego za uciekającym złodziejem rzucili

się w pogoń przechodnie, a mię.l7y innymi

wojskowy. Wojskowy zdołał

uciekającego i gdv zamierzał go odprowa-

dzić do najbliższego postęrunku  policyj-

nego, Chowaniec wydobył nóż i usiłował

nim ugodzić wojskowego. Między wojsko-

wym a napastnikiem wywiązała się walka,

podczas której wojskowy zdołał obezwład-

nić złodzieja i oddać go w ręce policji.

usiłował

pochwycić

— Okradzenie mieszkania przy ul, Por-

1owej, Sawickiemu Emilowi (Portowa 14—3)

nieznani sprawcy skradli z mieszkania zło-

ty zegarek kieszonkowy, papier>śnicę sre-

trną, aparat fotograficzny . portmonetkę z į7em zl. 25.285.35,

— Tegobym wam nie radził, Je-,

gotówką, ogólnej wartości 400 zł.

ciągnie za kufer, odzywa się wy:

| wiejskiego. Uioż podzielono powiaty
| województw zachodnich na bardzo
| ша1а liczbę gmin zbiorowych až do 5
|ylko gmin na caiy powiat „ to bar-
pk rozmaicie. W, województwie po-
|znańskim 4 powiaty (Mięczychód,
Oworniki, Kawicz i Wrześniej będą
umiały tylko po 5 gmin; 3 powiaty
(Srem, inowrociaw i Chodzież) po 6

gmin; 6 powia'ow (Leszno,- Środa,
Wągrówiec, Znin, Szubin i Wyrzy-
Iki) po 7; 2 powiaiy (Jarocin i Kro"
ioszynj po 8; 3 powiaty (Gniezno,
Nowy lomyśl i Mogilno) po 9; 3 po”
wiaty (Bydgoszcz, Kościan i Szamo-
tułyj po 10; powiat poznański będzie
miał 1l gmin, a tylko 2 powiaty
(Ostrów i Kępno) będą miaiy po 12
gmin.

Frzeciętnie jedna gmina zbiorowa
w wojewodziwie poznaskiem liczyć
będzie 6185 mieszkańców, a prze”

ciętny jej obszar wynosi 130 klm*.
W. wojewódziwie pomorskiem prze- 

KRONIKA POLICYJNA.

Skórka, jak się|

cięcie to jest mniejsze, wynosi bo-
wiem tylko 5,362 mieszkańców 1 111
Lim? na jedną gminę — mimo, że gę-

stość zaludnienia w województwie
pomorskiem jes. mniejsza (60,3 mie-
szkańców na 1 klm*, gdy w woje-
wództwie poznańskiem: 79,7).

Do 26 wrzesiia 1934 (dwa miesią-

ce po ogioszen.L przytoczonych I0Z“

„porządzen minisierjainychj wojewo”

dowie ogioszą w „Dzienniku Woje-
wódzkim  podz.ai nowoutworzonych
gmin na gromacy, a przed 1 paździer
nika i95a (dwa miesiące po ozna”

czonym terminie wejścia w życie
|iych rozporządzeńj zarządzone być

"mają wybory do rad gromadzkich
(bezpośredniej, wybory soitysów i

'podsołtysów oraz do rad gminnych

'iwybory pośrednie przez radnych
'gromadzkich oraz sołtysów i pod-
'softysówj, poczem nastąpią wybory

"Jo zarządów gminnych (wójt, pod”
wójci i tawnicy; i mianowania sekre-

|tarzy gminnych
Po tem ukonstytuowaniu się przy”

'stąpią osobne komisje likwidacyjne

| to rozrachunków między nowoutwo-

rzonemi gminami i gromadami a do”
tychczasowemi gminami i obszarami
«iworskiemi, wó;tostwa zaś i obszary
dworskie równocześnie będą likkwir

dowane.

Tworzenie wielkich gmin uza-

sadniali projekiodawcy nowego u-
stroju szerokim zakresem wspólności
interesów, niewystarczalnością środ

ków finansowych małych gmin i

orakiem tam dostatecznej liczby
osób zdolnych do skutecznej pracy
samorządowej. Pierwszy argument
na zachodzie, gdzie powiaty są małe,
a komunikacja i piacówki kulturalne
gęste, przemawia właśnie przeciw
wielkim gminom. Drugie uzasadnie-
nie, jak powiedziano, wobec zwięk-
szonych kosztów  administracyjnych
i straty czasu na udawanie się do

odległego urzęcu $mnnego musi za”
wieść. Pozostaje zatem, jako realne,
tylko założenie ostatnie: brak do-
statecznej liczby ludzi kwalifikowa*
nych.

Wobec tego zwrócić należy szcze-
gólną uwagę ne dobór ludzi w go-
spodarce gminy wiejskiej, która z
małej komórki wiejskiej wyrosła
obecnie na znaczną jednostkę admi-
nistracyjną, liczącą do 8000 miesz-
kańców oraz 150 klm* j więcej, a
zatem o znaczeniu rówiiorzędnem do
średniego miasta. 

SBE ALE EKGERA RANiiiTBA UART RADE RR MAKOTOAKRZE ŻORA AAOKTCZORYA

, Podróżujący komisarz ludowy? U-
|dziemy obecnie przez pasmo wa” buch, Ale, wiecie, niekiedy się zapo*| czony?
pieńcowe. Woda jest twarda, pozo-
stawia osad.
Kurskiem. Tam będzie woda miękka,
bez osadów. Tam możecie wypić her-|

!

įi

i

batę, |

— Powiedzcie mi, towarzyszu, co.
ma się czytać w pocągu? !
— Tylko książki dla dzieci. W ta

kich jest druk wielki, oczy się nie|

mina, że sąsiad chce się ruszyć, Na-
Pasmo kończy się za stępują wybuchy, Jest jeszcze inny:

sposób, cięższy, solidniejszy.
— Jaki?
— Przywiązać kuter do rękojęści

hamulca bezpieczeństwa. Pcciągnie

pociąg. Bardzo skutkuje,
—Przepraszam, mówi konduktor

| — Nie, nie,

— Tak co zacz jesteście, skąd
' możecie znać tak dobrze stosunki na
| kolejach?
| — Ja? Jestem literatem. To je-
„stem ja. Cztery lata jeżdżę, zwie”

| ktoś za kufer i zatrzymuje się cały dzam nowe budowle, kołchozy sow-
chozy, przyglądam się manewrom,
zjeżdżam do kopalń, zwiedzam fa-

psują. Ja sam od czterech lat nie jakież wasze zatrudnienie, że tak| bryki...
(czytam innych książek, jak tylko 'stale podróżujecie? Może jesteście

książki dla dzieci. Podróżuję i czy”, rewizorem czy może inspektorem?
tam. Najmilszym moim pisarzem jest,  — Nie — odpowiedział bywalec
Marszak. Wzrusza, powiadam wam,, — nie jestem żadnym inspektorem.
swoją liryką. Potem jeszcze Czukow- | — Agentem?
ski Niedawno przeczytałem „Moj-;  — Nie,
dadyra”, Nadzwyczaj ciekawe. Jak|  — Może w  kwestji gospodar-

„želazka uciekały od chłopca. Czło-| vtwa rolnego?
wiek ciekaw, co będzie dalej... — Anj to nie. ;

žėPrzepraszam, a co czynicie, a“; — — Czem więc? Starają się od-
„by was nie okradli? , gadnąć wszyscy wokół stojący. —
— Wszystko. Niekiedy przywią*;Może jeździliście z zagranicznymi fa”

| żę kuter do małej rakiety, jakiej u-, chowcami? Jednem słowem niedobre
| żywa się na choinki, Jeżeli ktośpo-! zajęcie, zmieniacie ciągle miejsce,

— A jak piszecie, kiedy stale
-ezdzicie?

— Z pisania już zupełnie zrezy-
$gnowałem. Nic dlatego, żebym za-
pomniał, ale nie nęci mnie to, Bo
iakże? Jeździsz, jeździsz i stale tyl-
ko jeździsz.

Konduktork« _ żałośnie  west-
chnęła i wszyscy poczeli się rozcho*
dzić...

W. Ardow.

——Ё
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Z KR AJU.
Z pracy społecznej w Grodnie. |

Znalazłszy się pierwszy raz w ży-
ciu w Grodnie, zainteresowałem się

przedewszystkiem wynikam; pracy
społecznej i jak wszędzie, tak i tu-
taj stwierdziłem że przy pracy spo”
łecznej z jednej strony widzimy tych,
którzy udają, że dużo robią, lecz
skutków niema żadnych, drudzy na-
tomiast cisi, całkiem napozór niewi-

doczni, lecz praca ich wydaje owoce.

Charakterystyczne zestawienie
zrobić można było w dniu 5 b. m. w
Grodnie. O godz. 10 rano na placu
dużo ludzi, muzyka gra, szeregi mło-
dzieży  umundurowane- kosztem
Skarbu Państwa, miny butne—tylko
patrzeć. Gdy parada i nabożeństwo
w kościele skończyły się wtedy za-
obserwowałem inny obrazek: W sal:
parafjalnej przy kościele Farnym
duże zastępy młodzieży lecz niecc
innej: wygląd skromny; łatwo zau-  ważyć, że aczkolwiek młodzież u-
brana jest w uniformy: organizacyjne,'
to jednak na koszt własny. Zacho-
wanie bardzo skromne ; szlachetne.

Ogromna salą zapełniona mło-|
dzieżą po brzegi, Na czele członiko-.
wie zarządów i wychowawca mło-|
dzieży ks. Jan Szulborski, Zebranie
jest poświęcone zabiegom nad pod- opieką ks. Szulborskiego przy współ| iitewskiego ; polsko-łotewskiego o-
niesieniem pracy organizacyjnej,
która ma na celu dobro społeczeń-.
stwa i Państwa.

Z trešci obrad wynika, že te licz-
| życią młodego pokolenia.

ue zastępy młodzieży pracują po
sztandarem S$. M. P. (obecnie Kato*
lickie Stowarzyszenie Młodzieży) i
pochodzą z miasta oraz wsi, Jest
„tutaj młodzież z Łapienek, Zarzycy,'
Grandzicz i wielu innych miejsco-
wości. |

Żywo omawiano sprawę doskona-|
lenia się własnego i doskonalenia
otoczenia pod względem moralnym,|
duchowym i umysłowym. !

Niemniej poważnie  poruszano;

sprawę wyrabiania tężyzny lizycz: |

nej drogą przysposobienia wojsko”|
wego i wychowania fizycznego. !

Bardzo dużo uwag; poświęcono
sprawom rolniczym. 4a wzór w tej
aziedzinie pracy brano młodzież sto”|
warzyszoną z Łapienek, której prace '
doświadczalne w uprawie roślin!
gospodarskich stoją na wysokim po-|
ziomie, ji

Po skończonych obradach w mi-,
żem, dobranem gronie, wszyscy ro-.
zeszli się pod swoje strzechy rodzin-
ne z mocnem postanowieniem wy”
trwania w walce o lepsze jutro, o
Polskę szczęśliwą i Bogu miłą,

(W, Grodnie pod silną dłonią ks,
dziekana Olszańskiego i troskliwą

ł

udziale jeszcze paru osób, stworzo” |

ma została szkoła przygotowanią do

 

Przechodzień,

Budowa stacji Druskieniki-Zdrój.
Z Druskienik donoszą, iż w związ- związku z tem należy oczekiwać, iż września r. b.

= * }
ku z ukończeniem prac przy urzą-
dzaniu nasypów kolejowych na no*|ka w końcu września podróżodbędą| Ambitny chłopiec popełnił
wej linji Druskieniki Stacja. do Dru: |
skieniki Zdrój, przystąpiono do ukła-
dania szyn i budowy dworca kolejo-
wego w uzdrowisku. Prace potrwają
do drugiej połowy września r, b, W

Zjazd Iniarski
W dniu 19 b. m. odbvl się w Glę-

bokiem powiatowy zjazd Iniarski, na
którym po wysłuchaniu referatów
przedstawicieli Towarzystwa Lniar-
skiego, Izby Przemysłowo-Handlowej

Stacji Doświadczalnej w Berezwe”
<żu uczestnicy zjazdu rozwinęli dys-
kusję nad sposobami polepszenia ja-
kości włókna lnianego, stanowiącego

sedno z najpoważniejszych źródeł
dochodu miejscowego w rolnictwie.  Na powyższym zjeździe została
powzięta uchwała, zawierająca sze-

М
 

RODZICE i DZIECI! WSZY.

kuracjusze powracający z uzdrowis-į

już koleją, Zaznaczyć należy, iż zj
Druskienik-Uzdrowiska będą kurso:|
wały pociągi bezpośredniej komuni-.
kacji do Warszawy, Wilna 1 innychi
miast, i

w Głębokiem.
reg zaleceń, mających usprawnić
produkcję Inu oraz prośbę do Pań-
stwowego Banku Rolnego w Wilnie
o sfinansowanie się akcji skupu sie-
mienia i włókna Inianego przez Spół-
dzielnie Rolniczo-akindiowe.

Zostało również uchwalone wy”
słać depeszę pod adresem pana min.
rolnictwa i reform rolnych, zawiera-
jącą prośbę o przeciwstawienie się
likwidacji Studium rolniczego w Wil-
rie,

| niec wsi Łudzianka, śm twereckiej,
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na film dla WSZYSTKICH!

„BAROUD“ gigantyczne arcydzieło.

DZIENNIK BIEENSKI

SPORT
P. O. S. na Poczcie.

Dowiadujemy się, iż Pocztowe
+ P. W. w Wilnie otrzymało zezwole-;

nie na przeprowadzenie we własnym
zakresie prób na P. O. S. Próby te,
przeprowadzane będą regularnie;
nietylko w sezonie letnim, ale i zi-,
mowym. Prócz samych prób офбу-|
wać się będą kursy wyszkoleniowe.

Informacyj udziela i zapisy przyj”
muje p. Borysowski w  Dyrekcjii
Poczt,

Pierwsze próby na POS. odbędą

 

|wię w najbliższą niedzielę.

Mecz artyści — prasa,
W najbliższą niedzielę o godz. 12

na boisku przy ul. Werkowskiej od-
będzie się ciekawy mecz piłki noż-
nej między artystami teatralnymi a
dziennikarzami.

Mecz z zupełnie
względów budzi
wienie,

zrozumiałych
ogromne zacieka-

Stare kurhany. Ч
Na terenie pow. święciańskiego

'1 brasiawskiego natrafiono na stare wszystkich
kurhany. Na teren tych powiatów
udała się komisją archeologiczna.

Zwijanie ebozów letnich.
Na terenie pogranicza polsko-

-az polsko-sowieckiego zwinięto w
ostatnich dniach 47 obozów letnich,
gdzie w ciągu dwóch miesięcy prze-
bywało 1250 młodzieży szkolnej,
harcerskiej i al:« demickiej.

Pozostałe obozy akademickie ule-
śną z winięciu w pierwszych dniach

samobójstwo.
12-letni Borys Matjakow, mieszka”

przyłapany na- kradzieży jabłek w
ogrodzie sąsiad, Kozłowskiego, zdo-
iał wyrwać się parobkowi Kozłow”
skiego i zbiec do lasu, gdzie w oba-
wie kary pope!rił samobójstwo.

Wypadek na stacji kolejowej
Na stacji kolejowej Horodziej ku-

1ijer zdążający z Warszawy do Stolp-
ców najechał o godzine 16,45 na
przejeździe koło wsi Studzienki, gm.
Horodziej, na furmankę Jadący tą
turmankką Józef Chruszcz, lat 58, ze

wsi Kwacze i chłopiec Michał Bujan,
lat 5, ponieśli śmierć na miejscu, koń
został zabity a wóz roztrzaskany w

, wypadki mylnego informowania pra-

Składy drużyn, oraz, osobę sędzie-
$o poaamy zapewne juź jutro,

Dochód z ineczu przeznaczony
jest na powodzian,

Międzykiubowy turniej tenisowy.
Na kortach klubu Hrawników

przy. ul, Dąbrowskiego oabędzie się
międzykluwoowy turniej, organizowa”
ny przez Ż„A.K,S,

Lurniej trwać będzie od 23 do
26 b. m. Zgłaszać się do turnieju mo-
śą gracze wszystkich trzech klas,
oraz junjorzy,
Komunikat Dziennikarzy Sporto-

wych.
Oddział Wilenskį Polskiego Związ

ku Dziennikarzy Sportowych wydał
następujący komunikat do wszyst-
kich Związków Okręgowych, a za

pośrednictwe prasy podaje do ogól-
nej wiadomości co następuje: !

Wobec tego, że powtatzają się

sy o rozmaitych imprezach sporto-
wych na terenie wileńskim, drogą te

teioniczną u usiną, Zarząd Oddziału
Wilenskiego  ZDSRV. zawiadamią

zainteresowanych, że
zrzeszone w Łwiązku dzienniki i

czasopisma zamieszczać będą tylko
te zapowiedzi i komunikaty, które
zostaną redakcjom lub dziennika-
1zom przestane na piśmie i opatrzo-
ne' podpisem odpowiedzialnej za

ich treść osoby
(7 Frezes J. Nieciecki,

( Sekretarz L. Wiguszyn.
Kuch na czele Ligi.

Po niedzielnych zawodach w ta-;
belj rozgrywek o mistrzostwo Ligi!
nastąpiły liczne przesunięcia. Na!
pierwszem miejscu trzyma się wciąż

Kuch. Na drugie miejsce wysunęła
się jednak Cracovia, spychając Po-

goń o pozycję niżej.

 
1. Ruch 23:55 09:49
2. Cracovia 13 19:7 "31:18
3. Pogoń 14 18:10 31:23
4. Garbarna 14 16:12 34:24
5. ŁKS 14 15:13 18:24

6, Warta 14 14:14 31:25
7. Legja 13 13:13 18:17
8. Wisla 12 12:12 28:18

9. Polonia 14 12:16 17:27
10. Warszawianka 13 11:15 16:32
11. Podgórze 13 6:20 17:39
12. Strzelec 14 3:25 15:49

Międzynarodowe zawody
© mistrzostwo Polski,

WARSZAWA (Pat). 21 bm, roz-
począł się międzynarodowy turniej
o mistrzostwo Polski, Tłoczyński
pokonał Małcużyńskiego 6:2, 6:0, 6:3. kawałki,

 

  

Dziś egzotyczny film wschodni

Nad program:
Najlepsze dodatki dźwiękowe.

Ceny od 25 gr.

 

LB)
TEATR

KINO - REOJA

Dziś. Wieiki supparszlagier.
MOZŻUCHIN | najpiękniejsza rosjanka TANIA FEDOR w wspa lałym i olśniewsjącym wschod-
nim przepychem

filmie

  

 Herbst wygrał z Majewskim 6:4, 6:2,

| Aeroklubu Wileńskiegc

H Zakończenie kursu
szybowcowego.

(W, dniu 19 b. m, na szybowisku
pod Grze-

gOTZEWCIIL Guwyio się lroczysie za”

копслете SŁYWOWUOWEgO «Kursu

piaktycziego w OvEcCiilsci pizeaSLa”

WiCieęii Widuż, Leliegatów Wojewoda:

iksEZO NOMIiLELU L, U, F, F. j UKIĘgO”

wego NOMILELU oZybOWCUWEegO Oraz

nuczirych gosci ź Wilna,

ro Myszy sw. poiowej, odprawionej

jrzez prowoszcza KOSCI0ia garnizo”

nowego ź Wilia, apsoiwentom Kur”

su wręczone zosiaiy daypiomy, po-
czem nowokreowani piioci SsZylbow*

cowi ziozyli ocpowieanie slupowa”

1ie, RASA,
Kurs trwał miesiąc i ukończyty

$o Zi osoby, w temijeana kobieta.
Upiekunem į giownym iastruktorem

«ursu szybowcowego byi kpt. pilot

Fyteli, komendant Ośrodka b. W.

Lotniczego w Wilnie. £astępcą kpt.

Yyila byio pilot Lzesiaw Fapieski, a
komendantem kursu Wiktor  Gied-

royć.

Pokazowe loty, które wykazały
wysoką klasę iałodych pilotów: szy”
bowcowych oraz wspólna herbatka,
wypełniły resztę programu uroczy”

stości pod Grzegorzewem.

0:6, 6:4. Estonka Noemmik pobiła
Raciborską 6:0, 6:1, Niemka Horn
pokonała Neumannównę (która wy”
grałą w tym samym dniu spotkanie
+ Fryszczynowa) 0:6 i 1:6. Ostatnie
spotkanie Tarasiewicza z  Liblin*
giem przerwano z powodu ciemności|
przy stanie 6:3 6:1, 5:7, 4:6 i 6:6.

  Siedlice rezygnują z Ligi! |
Cracovia podobno otrzymała list

"od siedleckiego Strzelca, wktórym |
ten ostatni rezygnuje z przyjazdu
Cracovii do Siedlec na mecz omir |
strzostwo Ligi, gdyż S*rzelec wyco”
tuje się z dalszych rozgrywek ligo*
wych.

Przed meczem Polska—Jugosławja.
W. najbliższ; niedzielę odbędzie

się w Białogrodzie międzypaństwo-
wy mecz piłkarski Polska — Jugo-
sławja. Polska reprezentacja wy-
jeżdża do Jugosławji w czwartek
rano. Kierowatkiem drużyny jest
gen. Bończa - Uzdowski. Wyjeżdżają
pozatem płk. Glabisz, kapitan związ-
kowy P.Z.P.N. Kałuża i przewodni,
czący P. К. S. Przeworski. !

Skład naszej reprezentcji jest!
następujący: Keller, Martyna, Buła-
now, Kotlarczyk II, Cebulak, Ziżka,
Niechcioł, Peterek, Nawrot, Wili-
mowski i Włodarz. Rezerwowymi są:
Frymarkiewicz, Szczepaniak, |
wisz i Michalski,

 

i

Gietda.
Kurs walut obcych w MVar:zawie,
WARSZAWA (Pat). Dzis nastą-

pila dalsza zwyžka marki niemiec-
kiejj Na wszystkich gietdach euro-
pejskich zwyżka ta była w porówna-
niu z notowaniami wczorajszemi
<lość znaczna, W Warszawie dewiza
berlińska zwyżkowała z 208.25 na
211, w Paryżu z 5.95 do 6.02, w Zu-
rychu ze 120.30 do 121.50, w Londy-
mie z 12.57 do 12.64!/+. Tak wyso-
kiego kursu marki niemieckiej nie
notowano od dawna,

Dolar utrzymał się na poziomie
notowań poniedziałkowych. W! War-
szawie przekaz telegraficzny na No-
wy Jork notowano po identycznym
kursie 5.223/4 a czek 5.211/4, W; Zu-
aychu dewiza nowojorska pozostała
również bez zmiany przy kursie 3.03.
„Minimalną zwyžkę dewizy nowojor-
skiej zanotowano tylko w Londynie
‚а 5.07'%/1в do 5.089/1. Natomiast w
Paryżu dolar nieznacznie spadł z
15.01 do 14.99

Inne dewizy bez zmiany.

WARSZAWA (Pat). Giełda, Waluty:
Belgja 124,25—124,56—123,94. Berlin 211—
<12—210. Gdańsk 173,10— 173,53—172,67.
Holandja 358,50 — 359,40 — 357,60. Londyn
26,62—26,75—26,49. Nowy Jork 5,21'/4—
+.241/4—5,18'/«, Kabel 5,223%/4—5,25*/4—5,19*/4.
Oslo 133,85—134,50—133,20. Paryż 34,89—
34,98—34,80. Praga 21,97 — 22,02—21,92.
Stokholm 137,30—138—136,60. Szwajcarja
172,70—173,13—172,27, Włochy 45,43—45,55
—5,31. — Tendeucja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 86. Lillpop 9,70—
9,75. Starachowice 10,75. Tendencja
mocniejsza.

Papiery procentowe: Inwestycyjna se-
ryjna 120. Kolejowa 58,75. Dolazowa 67*/
—68,38. Dolarówka 53,60.  Stabilizacyjna
68,13—68,38—68,75 (dwa ostatnie drobne).
Listy ziemskie 53—53,50. — Tendencja moc-
niejsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 21. VIII. 34,
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Siemię lniane basis

90 proc. loco wagon, stacja załadow. 40,65.
Mąka pszenna gat. I A 32,25—34,37'/+. Mą-

«ka żytnia 55 proc. w partjach wagonowych
23,50. Mąka żytria 55 proc. w partjach
drobnych— 25. Mąka żytnia 65 proc. — 21.
Sitkowa 17,50. Razowa 17.

Ceny orjentacyjne: Żyto nowe w. 696
g/l — 16—16,75. ŻytoIIstandart nowe w.
669 g/l 14,75—15. Owies nowy w. 470 g/l
14,75—15. Mąka pszenna gat. I E 32—33.
Mąka pszenna gat. II G 25—25,25. Mąka
pszenna gat. III A 22,25—22,75. Mąka
pszenna gat. III B 16—16,50.. Otręby żytnie
10—-10,50. Otręby pszenne miałkie 12—
12,50. Siano 5—6.
Len—bez zmian. RZE,

KAŻE

Najskutetzniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Įatmužniczych „Caritasu“.

 

KOSMETYCZNA SZKOŁ

Zajęcia prak yczne codziennie.

„NOWOCZESNA“, STEFANA ARTYMIŃSKIEGO,

Opłata znacznie zniżona. Ułatwienia mieszkaniowe. Programy bez-

—р

 

Warszawa, Nowy-Šwlat 26 NAUKA į
deje prawo otwarcia gabinetu. Kurs czieromiesięczny Początek wykładów 5 września. Wszechstronne
naucza le kosmetyki metodami: własną, paryską, wiedeńską, amerykań:ką; charakteryzacja sceniczna,
filmowa. Nauka przyrządzania preparatów kosmetycznych. Wyk/adają wybitni lekarze specjal ścl. NAUCZYCIELKA

I irancuskiego, młoda, wy-
Walka o prawo do miłości.

JEAK HARLOW i CLARK GABLE”w czarujacym filmie

PLATYNOWA BLONDYNKA

Na scenie:
Warszawskich w swoim repariuarze (l szy występ) 3)
Trlo Grey I Łukaszewicz. 4) Egzamin arcywesoła komedja w i akcie. 5) Wańka Wstańka

Najsłynniejsza gwiazda ekranów całego Świata
 

Nad program: Atrakcje.

Genjalny aktor rosyjski, fenomenalny król ekranu IWAN

   

podaje de
wiadomo! | Jże a" TYSIĄCiIi DRUGA NOC

„4ch z Legji* wodew'! muzyczny Belskiego. 2) Zosia Tokarska pieśni»rka scen
W Szkole Pant>mlma obyczajowa.

operetka w 1 akcie. — Zespół muz. | Bo kum.
 

 

BNA SEZON S
Zeszyty ZNORMALIZOWANE i zwykłe

Tornistry, teki, oraz przybory szkolne i biurowe.

Ceny niskie. Dia sklepików szkolnych I biur rabat.

W. BORK

 

Wilno, Mickiewicza 5.

Тар!сег | dekorator, | Wszelkie ogłoszenia
przerabla otomany, ma- i i o:

terace, kozetki, meble WR OE
; + kich h t

klubowa i inne w zakres A base zecenach bardzo {а-
|tap'cerstwa wchodzące | nich przyjmuje

ZKOLNY!|

 

   

  

 
PRZYJMĘ

NA MIESZKANIE,
z valkowitem utrzyma-
niem uczenice, pożądane

z Nazaretu.

janka 35—2.

Pohu-

1039
w.

licytacja niewykupienych ini
14 września I. b.

'UCZNI lub
UCZENICE |

przyjmę na mieszkanie.
Utrzymanie dobre, opie- |
ka solidna. Ul. Wileń-
ska 31 m. 5. 1038

PROMOCJĘ I MATURĘ
| wyk. i Biuro Reklamowe =ykonanie solidne z gwa- A trzeba zapewnić tylko

O W S K i rancją po cenach najniż- SteianaSE nn| od początku roku szkoln.

9 szych. Bronifretelska 8 Gabińka 1 tal 82, POKÓJ DLA UCZNI Nauczyciel udziela tach.

= Tal, 822 2 m. 2 PA z obiadami lub cało- |pomocy i przygot. do

ы ч R ORKANA|dziennem utrzymaniem. | egz. Bakszta 2—32-c.

RR — Mostowa 25 m, 3. — 1064—0

 

Wileński Lombard „KRESOWJA*
Wiine, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 58), tel. 7-22,

o godz. 4-ej pop. odbę-
dzie się w lokalu lombardu

bslangobadyes zastawėw

UWAGA! W ėniu Heytacji prolongat w licytacyjnych lombard nie
daile prz, owat.

iBonoje|
MIESZKANIE

DO WYNAJĘCIA
złożone z 2 dużych ład-
nych pokoi, pokoju dla
służącej, kuchni, z wszel-
kiemi wygodami i z
ogródkiem.
łowski zaułek
3—5).

11
1036—2
 

POKÓJ umeblowany w
śródmieściu, z wygodari
1  niekrępującem  wej-
šciem potrzebny dla oso-
by pojedyńczej. Zgłosze-
nia do į Reklamo-
wego Garbarska 1, pod
literami W. S.

Montwił- ,
(od |

odrem. 3 i 2 p. mieszka-
nia z kuchnią, ładne,
słon. z wodą, kan. 1 e-
lektrycznością. Popław-
ska 28—1. 991—2

| niACZ OD

ładnie, mocno i niedrogo
| reperuje się w pracowni
M. Drzewińskiego, Wi-

leńska 35 (wejście od pl.
| Orzeszkowej). | 1024—4

: Kupno ` !
Sprzedaž
—

DOM
murowany do sprzedania,
Wiwulskiego 29.  1020-2

 

 

| Różne |

 

płatnie wysyłemy. em, chowana „e Paryżu,

M т przyjmie posadę nauczy-

ы L ICYT A c J А— — DO WYNAJECIA cielki domowej. Zgłosze-
nia proszę kierować: Ma-
demoiselle Jeanette, Nie-
menczyn n/Wilją, u p.
Czarkowskich, ul. Legjo-
nowa 82. 1032—2

UDZIELAM
KOREPETYCYJ

w zakresie 6-ciu kl.
gimn. z językiem — Кап-
cuskim i ak ga b.
rzystępne. Ul. Zygmun-
owa 18—12, L. ży R
ski, od 1—4 pp. —3

Polecamy nauczycielkę,

posiadającą wieloletnią

praktykę, najnowsze me-
tody nauczania ijęzyk
polski. Może do dzieci
w wieku przedszkola i

Chętnie na
Bliższe  infor-

w Administracji
WIE

szkolnym.
wyjazd.
macje
„Dziennika
go".

IALUTIKEA

  

MIGNON G. EBERHART || e ABA)

Biała Papuga..
(P.zekłać autoryzowany z angielskiego). :

Nigčy me cierps!em na bezsennošė. Tym razem nie mogłem

zmrużyć oka. : :

Paliłem papierosy, czytałem stary numer czasopisma, znalezio-

ny w szuiladz 4, przecvadzaiei: się popokoju... Sporo czasu zajęło mi

pisanie notatek do sprawy i zestawienie ich w celu dojścia do jakiegoś

wniosku. Siedziałem nad tem. ak długo, że ścierpiem i zmarzłem. No*

tatki znalazły się w kominku, gdzie zostały pochłonięte powoli przez

ogień, nie wydawszy ani jednego porządnego płomienia, © 5

Maierac wydawał się twardy jak ceglana podmurówka, wielkie,

kwadratoie poduszki uciskaiy głowę niczem głazy. Oddalenie od za”

mieszkałych „umerów działaic straszliwie przygnębiająco. Człowiek

nie jest stworzony do pustki t ciszy, : |

Choviaż csza nie była bezwzględna. Myszy chrobotały w ścia

nach, okna ir.eszczały .. Pustka też nie, gdyż czułem wyraźnie wbrew

rozumowi, nie zawsze zgodnemu z rzeczywstością, że w skrzydle

nocuje kioś urugi. 4 i

Ale tym razem niewidzi:!ny sąsiad nie palił papierosa i znaki

życia, prawd «wego życia, dawały tylko ruchliwe myszy,

Pomimo wszystko, żadna noc nie wydała mi się taka okropna

i taka niesamowita... {

Ranek przyniósł nowiny. „Pastora nie znaleziono i nie natknięto !

się na nikogo, ktoby go widział po tajemniczej ucieczce z hotelu. Zato |

|

 
rozwikłano zagadkę rewolweru. Był om własnością niejakiego Micha-

ła Strawsikiega. Właściciei skiepu z bronią, gdzie był nabyty rewol-

7 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

wer, poznał nabywcę w przestanej sobie fotografji zamordowanego w

naszym hotelu człowieka. S |
— Tak, Znaleziono dwie kule tego kalibru. | !

Strawsiki, ES '
j1 (Lorn skinął głową, twarz miał, jak zwyłkle niewzruszoną, ale

czułem, że jest podniecony iera odkryciem narówni ze muią. :
— Wigc Marcei zginąi od kuli z jego rewolweru?!
— 'łak ŻZnalezoao dwie kule tego kalibru.

: — Ale przecież cn zginął na parę dni przed śmiercią Marcela.
Jeżeli nazywa się Stiuwski, to śmierć ich obu musi być w jakimś
związku. Zabójca Strawskiego zabras trupowi papiery kieszonkowe oraz
rewolwer, z którego następnie za-airzelił Marcela. : !
szonikowe oraz rewolwer, z którego następnie zastrzelił Marcela. в

— Może. Pozby się rewolweru dla bezpieczeństwa.  Cisnął do

hallu i konie.. Wiedziaj, że jezeli nawet policja wytropi właściciela, to

jemu to nie zaszkodzi. Mówię panu, że to wyjątkowy zbrodniarz, '
człowiek z że: .nemi nerwami, |

— Wicie:ony sza.an — potwierdziłem gwałtownie, — myśląc o
Marcelu, — Myślałem że rewolwer okaże się właśnością pastora. I

— I ja 'ok myślajem rzekł Lomn, zapinając szczelniej płaszcz, i
Rozmaw :lisśmy na podwórzu, W) hallu stała gromadka policjan* ,

tów, otaczających wystraszonego, gadającego Laroschema. Pani Gre- ,
ta przysiuchin sła się : boku z chłodną twarzą. ё

— Michae! Strawski — powtórzyłem. — Więc om się tak nazy”
wall Ale kto io byt? !

Loru wzruszył ramionami j
— Polic « jeszcze nie wie.
— Dlaczego badają Lovschiema? Czy przypuszczają, że go znał?
— Chyba — odrzucił bez zainteresowania. !
— A panu jak sę zdaje? i

 

“ Drukarnia/A.Zwierzyński o, Wilno, Mostowa Nr s=

 

— Nie wiem, Możliwe,
— Strawski — mógł byc w porozumieniu z pastorem.
Skinął uieciernpliwie głową, jakby chcąc mi dać do zrozumie-

nia, že za wolno myślę

— Jeszue jedno — rzekł, — Trucizna zawierałą nikotynę, —
Nie, nie! — u;izedził c oje pytanie, — Więcej nic nie wiem. Idę na po-
licję. Moze się czego dowiem. A! — zawahał się z zakłopotaniem, jak-
by sobie coś przypomunawszy, — Czyby pan nie był łaskaw mieć
oka na pannę jally?

Oczywiście odpowiedziałem, że się -nią zajmę. Udało mi się
jednak zachować oboręiność.

Spotkałem się z 1ią na żorze, Nawet w mroku korytarza wyglą-
dała mizernie blado Powiedziała mi, że prawie wcale nie spała.

— Miałem wrażenie, że coś straszyło — zaśmiała się nerwowo,
potwierdzając :noje wrażenia,

‚ — Mam „mieć na panią oko' — rzekłem. — Lorn poszedł się
kumać z poii_ją.

— Z poicją? Czy odkryj: co nowego?
Powiedz. łem zwiąźle, co zaszło. Słuchała z uwagą.

wzruszyła ramionami,
— Hm! Cóż my możemy zrobić? Nic, tylko czekać, Ale ta bez-

czynność jest okropna, Wie pan co? Niech pan idzie ze mną, Pokażę
panu tutejsza osobliwosć: sławny fortepian papieski, czy  fartepian
sławnego papieża. Jak pan woli, Chociaż to pewnie wogóle licha blaga.

Szedłem za nią mrocznym korytarzem zachwycając się jej
wdzięcznemi, elklkiem; rucham:. spadzistością ramion i dumną osadą
głowy. Dopiero późnie. uderzyła mnie myśl, skąd jej przyszło do gło-
wy pokazywać mifor.epian ot właśnie tego rana.

c. d. n.)

IW. końcu

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,
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