
m
"

27
50

.
A
S

A
T

wi
ne

T
E
M

Pr
ym

R"
PM

P
7
AC
U
A

* sie obrad Kongresu

Opłats pocztowa uiszczona ryczajiem

Rok XVIII.

DZIENNI

PRENUMERATA
Wilno Czwartek 23 Sierpnia 1934 r.
    

 

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
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20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,

w niedziełe od 12 do 13-ej.

 

„Dziennik Wileński”  

Szef sztabu generalnego szwedzkiego
w Warszawie.

WARSZAWA Pat. Dziś reno przy-
był do Warszawy szef sztab: gene-
ralnego szwedzkiego generał Oskar
Nygren w t-wie adjutanta. Na dwor-
cu ustawiiy się kompanje chorą-
gwiane 21 i 36 p. p. z orkiestrą. Po
odegraniu hymnów szwedzkiego i

polskiego powitali gościa członko-

wie poselstwa szwedzkiego, szef
sztabu głównego gen. Gąsiorowski
iinni. W południe gen. Nygren
przybył na plac Józefa Piłsudskiego
i złożył wienise па grobie niezna-
nego żołnierza.

NACZELNY HARCERZ W WARSZAWIE.
WARSZAWA. (Pat). Wczoraj,

przybył z wycieczką geograł hrabia
Teleky, naczelny skaut harcerski.|
Został on powitany przez Główną|
Kwaterę harcerską.

Hrabia Telcky, były

węgierski, prof uniwersytetu w Bu-

dapeszcie jest delegatem na między”
narodowy Kongires Geogratów.

 

Międzynarodcwy Kongres Geograficzny
w Warszawie.

Obrady Międzynarodowego Kon*
gresu Geograficznego rozpoczną się;
w Warszawie w dniu 23 sierpnia i
«rwać będą do dnią 31 sierpnia. Uro-
czyste otwarcie nastąpi w czwartek

dn. 23 sierpnia o godz. 11-ej w gma-
chu Politechniki.

Bezpośredni; potem nastąpi о-

uwarcie Międzyrarodowej Wystawy
Kartograficznej, która obejmować
pędzie mapy, wykonane w  instytu-
tach państwowych zgóra dwudziestu
państw. Wystawa ta mieścić się bę-
dzie w lokalu nowej kreślarni Poli-
techniki przy ul. Koszykowej Nr, 75.
W! tym samym: lokalu mieścić się bę-
dzie Wystawa Polskie; Kartografji
Współczesnej, oraz wystawa o cha-
rakterze dydaktycznym: „Jak ро-
wstaje mapa”. „Jednocześnie w okre-

czynne będą:
Artystyczna Krajobrazu
w”Zschęcie oraz Wysta-

wa Etnograficzną Polska w gmachu
Muzeur: Przemysłu.

Wystawa

geografji historycznej oraz historji

geogratji, krajobrazu geograficznego,
„ dydaktyki oraz metodyki nauczania
geogratji. Niewióre grupy zagad-
nień wydzielonych z obrad sekcji

będą rozważane w specjalnych  ko-
misjach. Posiedzenia plenarne będą

się odbywały codziennie w  godzi-

nach popołudniowych. Na posie”
dzeniach tych rozważane będą spra-
wy o charakterze ogólnym, jeden
dzień obrad poświęcony będzie spra”
wom. polskim,

Porządek dzienny przewiduje tu
eteraty prol. J. Nowaka z Krakowa
„Wielkie jednostki tektoniczne w
Polsce”, prof. H. Arctowskiego
(Lwów): „Uwagi, dotyczące klima"
tologji  meteorologicznej Polski“,
prot. B. Hryniewieckiego: „Kzut oka
na florę Polski”, prof. E. Romera
(Lwów): „Podstawowe zagadnienia

1»
geografji ekomomicznej w. Polsce”,
W. Semkowicza (Kraxów): „Rola
czynników geograficznych w struk-

zi codziennie.

| Dóiadczeie Schntobniyga wożór prasy włoskiej. |

premier'

i RZYM, (Pat, Agencja Stefani
' ogłasza następujące oświadczenie

kanclerza Schu:chnigga złożone wo-
bec przedstawicieli tej agencji.

| Po objęciu stanowiska kanclerza
' uważam za swój moralny obowiązek
udać się w możliwie najxrótszym
czasie do Włoch dla wymiany po”
glądów z Mussolinim, Obowiązek
ien płynie z głębokiej wdzięczności
za pomoc okazaną przez Wiochy w
związku z wypudkami 25 lipca i za
przyjaźn Mussoiiniego dla Dolliussa,
xtóra znalazła wzruszający wyraz w
stosunku rodziny i Mussoliniego do
wdowy j sierot po Dolliusie. Na-
stępnie kanclerz Schuschnigg przy“
pomniai swe poprzednie oświądcze”
nie, że pragnie kontynuować polity-
ikę Dollfussa i wzmocnić podstawy
gospodarcze krsju, Skuteczne po-
parcie okazane przez Włochy w wal
ce o niepodległość* Austrji nadaje
szczególny  cuaarakter stosunkom
włosko-austriackim, które mają rów*
nież na celu pokojowy rozwój Euro"
py. W tym duchu prowadzone były
wtorkowe rozmowy, w których cho-
dziło o zbadanie i rozwinięcie, w
myśl paktu rzymskiego, ścisłych i
ugruntowanych stosunków  ekono-
micznych i politycznych istniejących
między obu krajami,

Kanclerz Schuschnigg wyraził
następnie wielkie zadowolenie z te-
go iż może oświadczyć, że wynikiem
tych rozmów było najpełniejsze po-
rozumieinie zarówno w odniesieniu

BERLIN. (Pat): Minister Goering
w' rozmowie z przedstawicielem
„Deutsche Alig Zig.“
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zagadnień ogólsych, jak i w kwe-|
stjach dotyczących obu krajów. į

4 Mussolinim kanclerz znalazł
najszersze zrozumienie w polityce

austrjackiej, która wychodząc zza”|

ioženia zachowania absolutnej wol-
ności i niepodi«głości kraju, zacho”|
wą zawsze swój charakter europej"|
ski t. zn, pokojywy zmierzający do“
politycznej i gospodarczej rozbudo-
wy Austrji
W stosunku do Niemiec, zasad”

ricze stanowisko Austrji pozostaje
wciąż bez zmiany. Rząd austrjacki
w sposób najpełniejszy w każdym
kierunku dbać będzie o interesy ży”
ciowe kraju zachowując swobodę w
swoich decyzjach w polityce ze:
wnętrznej i wewnętrznej. Skoro to
zostanie zrozumiane znikną-wszel-

kie trudności dia przywrócenia nor“
malnych stosunków z Niemcamii
wyprowadzi z obecnego zamiesza-
nia, do których Austrja nigdy nie
była odpowiednią.

Mała Austrja zawsze znajdowała
się w polityce obronnej. .Zaniecha-
nie olenzywy nie wpłynie na zmianę
których opiera się polityka rządu
austrjackiego, które ustalone są od-.
dawna ; oparte również na prawie
tysiącletniej misji Niemców wzagłę” |
biu Naddunajskiem, której to misji
zawsze byliśmy świadomi,
W] zakończeniu kanclerz Schusch-

nig$ wyraził, za serdeczne przyjęcie,
zgotowane mu przez Włochy, po”
dziękowanie.

| Goering o plebiscycie.:
przekonać. Nie chcemy ją za to kar|

rać, nie pozwolimy jednak na u-
prawianie propagandy przeciw rzą-

| zdołał

 turze terytorjalnej dawnej Polski”,

się prace w poszczególnych sek-' M. Limanowskiego (Wilno): „Cha-

cjach,-a mianowicie: sekcji kartogra- rakter geograficzny pięciu głównych

ficznej geografji fizycznej, antropo-, miast polskich”,

geografji i geografjį prehistorycznej,'

BRACIA ADAMOWICZE W MIŃSKU
MOSKWA fPat). Dziś przybyli bracia Adamowicze w celu odwie-

do Mińska, stolicy Białorusi sowiec- zenia rodziny. Lotnicy złożyli wi-
kiej, polscy lotnicy transatlantyccy zytę konsulowi generalnemu.

Litwa znowuogranicza swobodę prasy.
BERLIN. (Pat). Niemieckie biu* tego rozporządzenia zamieszczanie

ro informacyjne donosi z Kowna, że, w prasie artykułów mogących szko”
komendant wojskowy w Kownie dzić interesom państwa jest surowo

Po- otwarciu Kongresu rozpoczną

  

że po wypadku samochodowym po-i dowi  socjalistycznemu. Chcemy

wrócił już do zdrowia. "mieć krytykę rzetelną przy wszyst-

Omawiając wyniki plebiscytu | kich trudnych zagadnieniach zwią*

Goering stwierdził, że nie stanowią|zanych z rozbudową państwa. Jed-
one żadnej niespodzianki, Ci którzy|nak do krytyki ma prawo tylko ten,

wypowiedzieli się przeciwko Hitle-| kto potrafi stworzyć coś lepszego i

zagranicą 8 zł.

Na Dalekim
CHARBIN (Pat), Władze man-

džurskie nie uwzględaiły żądania
konsula sowieckiego w Charbinie
1 sowieckiego zarządu kolei wscho-

dnio-chińskiej wypuszczenia na wol-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: 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. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Ogłoszenia

Wschodzie.
ność aresztowanych urzędników so-
wieckich, oświadczając, że przepro”
wadzone u nich rewizje usprawiedli-
wiają w zupełności postępowanie
władz mandżurskich,

Przesilenie rządowe”w Japonii.
TOKIO (Patj. Prezes rady mini-

strów Okada przyjął przedstawicieli
partyj politycznych, którym oświad-
czył, że będzie zmuszony rozwiązać
obecny parlament i rozpisać nowe

wybory, jeśli partje odmówią mu
swego zaufania. Rząd zdecydowany
jest nie odstępować od swego pro”
óramu lub iść ra jakikolwiek kom-
promis.

Uratowana ekspedycja
na wyspie Wrangla.

LONDYN Pat. Dzienniki donoszą,|
że sowiecki łamacz lodu Kacdosi

uratować grupę uczonych
badaczy polarnych sowieckich prze-|
bywających na wyspie Wrangla od
5 lat. Ekspedycja ta wyjeckałaz za-
miarem spędzenia na tej wyspie2 lat,
celem prowadzenia odpowiednich

obserwacyj, jednakże została odcię-
ta i wszelkie próby dotarcia do niej
spełzły na niczem. Członkowie ek-
spedycji żyli w okropnych warun-
kach Wszelki kontakt ze światem
został przerwany wskutek uszkodze-
nia nadawczej stacji radjowej.

AKCJA SABOTAŻOWA W IRLANDJI.
BERLIN. (Pat). Nienieckie biuro

imformacyjne donosi o licznych ak
tach sabotażowych w hrabstwie;
Limmerirk w lt'andji.

Nieznani sprawcy korzystając z
ciemnej nocy w Coom ścięli około 20

„łupów telegraticznych oraz prze”
cięli druty syguałowe, co spowodo-
wało znaczne opóźnienie pociągów.
Na licznych drogach ułożone zostało
ścięte drzewo.

 

PROF. COSYNS W WIEDNIU.
WIEDEŃ (Pt). Dziś popołudniu|

przybył na lolnisko wiedeńskie w,
Aspern prof. Cwsyns wraz ze swoim|
+owarzyszem. W. godzinach —муе)
czornych na cześć prof, Cosynsa i

jego towarzysza wydał pizyjęcie
wicekanclerz Starhemserg. Jutro
rano goście belgijscy odlecą z Wie-
dnia samoloteniw. dalszą drogę.

Szczegóły napadu bandyckiego w Brooklynie

BROOKLYN. (Patl. Szczegóły
sensacyjnego napadu na samochód
pancerny przez 15 opryszków, przed,
stawia się jak następuje: Na chwilę'
przed przyjazdem samochodu, ktė-

z tych kół, które nie przekonały się

nego dnia uznają swój błąd, 2) wśród
*ych co dobrze wiedzieli jakie cele
ma narodowy eocjalizm, jednakże z
pobudek egoistvcznych dążą w in-
mym kierunku, 3) z kategorji naj-

 

rowi, zdaniem ministra, rekrutują się |udowodni to czynem.
Wobec Hitlera musi ustać każda

do narodowego socjalizmu, ale pew”| krytyka. Jeśli wódz wyda rozkaz
każdy Niemiec musi go wykonać.
IW swej odezwie z sierpnia Hitler
przez podanie ręki dał dowód swe-
$o przebaczenia.

Niewiele lat upłynie, a za Hitle-
mniej licznej, która nigdy się nie da! rem-stanie caly naród.

Nowa formuła przysięgi w Niemczech.| --..

 
wydał rozporządzenie zaostrzające|zabronione.
znacznie przepisy prasowe. Według

 

pią

Swiatowy kongres żydowski.
GENEWA (Pat). Šwiatowy kon-

gres żydowski powzią! uchwalę zwo-|
łania następnego kongresu w sier-
pniu przyszłego roku, który prawdo-
podobnie odbędzie się w Genewie.
Na wczorajszem zebraniu konferen*
cji delegat. Henrikues przedstawił
rezultaty osiągnięte w _ Wielkiej
Brytanji w dziedzinie bojkotu Nie-
miec hitlerowskich i oświadczył, że
Labour Party i Trade-Uniony współ-
pracują czynnie z organizacjami ży”
dowskiemi w akcji bojkotowej. De-
legat z Ameryki zakomunikował, że

przeszło 20.000.000 Amerykanów
bierze udział w akcji bojkotowej i
zapewnił, że wartość importu nie-
mieckiego do Sranów Zjedn. w ciągu
ostatnich 12 miesięcy spadła o 42
proc, podczas gdy wartość amery-
kanskiego importu do

legaci innych krajów oświadczyli, że
akcja bojkotowa trwać będzie dopó-
ty, dopóki żydzi niemieccy nie zo-
staną przywróceni w swnich ora-
wach.

J

Spadek ebrotów handlu światowego.
GENEWA, (Pat). Według da-

nych statystycznych Biura Ligi Na-
rodów, wartość handlu Aviktašoja,.
wyražona w ziccie, w czerwcu br.;
żest nieco niższa niż w maju br. į ok. |
1 proc, niższa m:ż w czerwcu 1933 r. |

Wi porównaniu z pierwszym kwar-
tałem 1933 r. wartość w złocie im
portu światowego w I kwartale br.
zmniejszyła się o 3,3 proc., a ekspor*
tu o 2,4 proc.

Udział poszczególnych kontyn:| szył się o 9 proc., a eksport wazówt! WIEDEŃ. Pat).
$entów w hand!u światowym w

kwartale br. w porównaniu z I kwar-
tałem 1933 r. przedstawiał się na-
stępująco:

Europa: import zmniejszył się o
2 proc., a eksport o 5 proc.;

Azja: import zmniejszył się o 7
proc., a eksport zwiększył się o 4
roc.;
Ameryka Półn.: import zmniejszył

się o 4 proc.. a eksport wzrósł o
1 proc.;

Ameryka Połudn.: import zminiej-

o 1 proc.

NAWROT MONGOLFIERA.
BERLIN (Pat). Na lotnisku pod“

Eberswalde dokonano próbnego: lotu °
balonu wypełnionego ogrzanem po-
wietrzem. Balon różni się tem od!
typu „braci Mongolłier". że posiada
specjalnie urządzone palenisko, ga |
silane olejem, które stale ogrzewa

znajdujące sią w balonie powietrze,
co umożliwia halonow: pozostawa-
nie w powietrzu przez dowolny prze-
ciąg czasu. Balon osiągnął wysokość
800 m. i utrzymał się w powietrzu
przez pół godziny. Wynalazcą tego
typu jest Austriak Brenner,

Niemiec |
wzrosła o 20.000.000 dolarów. De-;

 

BERLIN (Pat) Rząd Rzeszy Składam przed Bogiem tę świętą
uchwalił dziś ustawę nowej formuły | przysięgę, że będę bezwzględnie po“

zaprzysiężenia urzędników państwo” słuszny wodzowi Rzeszy i narodu,

wych i żołnierzy. viemieckiego Adolfowi Hitlerowi, '

Nowa przysięga dla urzędników najwyższemu dowódcy sił zbrojnych

brzmi: Przysięgam, że będę wierny i że jako mężny żołnierz chcę być
i posłuszny wodzowi Rzeszy i naro” gotów w każdej chwili złożyć swoje|
du niemieckiego AdoifowiHitlero= | życie w ofierze tej przysięgi.
wi, że będę szanował ustawy j speł:| Ustawa poleca przeprowadzenie

niał moje obowiązki służbowe. Tak; natychmiastowego zaprzysiężenia

mi, panie Boże, dopomóż. | wszystkich urzędników, podobnie/
Formuła przysięgi dla wojsko”j iak już zaprzysiężono armję.

wych odtąd będzie miała brzmienie:  

Przed plebiscytem w Zagłębiu Saary
LONDYN. (Pat). „Iumes” wy-| względu na obecny reżim w Niem-

stępuje dziś z śwałtowi:ymatakiem| czech. AK
na Hitlera, w związku z syiuacią w| (W tych warunkach twierdzi „Ti:
Zagłębiu Saary, oskarżając Hitlera| mes' wolne głosowanie nie byłoby
ijego zwolenników o wytworzenie| możliwe, Dziennik wzywa Hitlera,
na terenie Saary atmosfery, w któ-| aby w zapowiedzianej w najbliższym
rej uczciwy plebiscyt nie może się| czasie mowie swej uspokoił ludność
odbyć. Saary, że w razie wypowiedzenia się

Propaganda hitlerowców wytwo-| za przyłączeniem do Niemiec nie
izyła obecnie na 5 miesięcy przedj będzie mścił sie na tych, którzy gło-
plebiscytem niebezpieczne napięcie,| sowali przeciwko niemu i będzie

| zastraszając tych którzy mieli ewen-| powstrzymywać swoich zwolenni-
| tualnie zamiar głosować pizeciwko| ków przed propagandą przed ple-
,vrzyłączeniu Saary do Niemiec, zel biscytem.

| W Wiedniu zniesiono stan wojenny.
9. Obow ązujący chu stan wojenny w okręgu Wied-

od dnia 25 lipce tj. od próby zama- nia został dziś o północy zniesiony

 

  
Wyroki na austrjackich hitlerowców.
WIEDEŃ (Pat). Z Leoben dono-; Erlbache, który dobił kopnięciem! е i в

szą: Po trzydniowej rozprawie oglo“ | ;ednego Zz umierających uczestnikėow  szono dziś popołudniu wyrok w| walk, został skazany za zdradę sta-
procesie przeciwko 7 narodowym | :u i mord na śmierć przez powiesze-
socjalistom, którzy brali udział w|ie. 5-ciu pozostałychoskarżonych
rapadzie na gmach urzędu kancler- |«ąd skazał na ciężkie więzienie od.
skiego w lipcu Główny oskarżony| 10 do 13 lat, Е !

'ry wiózł pokaźny zapas pieniędzy,
w pobliżu fabryki lodu zatrzymało
cię auto, Za autem stanęło 2 robot-
ników w ubraniach roboczych, któ”,
rzy coś koło niego reperowali. Gdy

„nadjechał samochód pancerny osob-|
nicy przebrani za robotn. otworzy:|
;li ogień ręcznych karabinów maszy-,
| nowych na samochód i zatrzymali

o. Jednocześnie zajechały 2 inne

 

    si ВнЕ ВЕВа ЫВ
 

Według info'macyj otrzymanych
przez KAP-wą z Moskwy, na tere-
rach diecezyj żytomierskiej i kamie-
nieckiej pozostało jeszcze setki ty-

„ięcy katolików, odczuwa się nato-
miast wielki brok kapłanów. Na ca”

iem tem olbrzymniem terytorjum, po”

siadającem wiele niezamkniętych

przez władze sowieckie kościołów,

pracuje zaledwie dwudziestu księży.

Wynika stąd nieodzowna potrzeba,

ly księżą ci, objeżdżali osierocone
parafje i kościoły, spiesząc z posłu-

gą religijną, której wszyscy tak po-

ządają.

W akcji tej jednak, którą kapłani

mimo  straszliwego wyczerpania z

godnym podziwu apostolskim iście

zapałem pełnią, na przeszkodzie stoi

wprowadzona w ostatnim czasie

przez rząd bolszewicki obowiązko-

wa rejestracja księży, bez dopełnie-

ria której kapłanowi nie wolno speł-

niač najdrobnieiszej nawet, choćby

Lardzo naglącei funkcji religinej. Re-

jestracja ta nakazuje ciągłe meldowa

rie się i wymeldowywanie księży w

tzw, Wydziale Kultu. Jeśli kapłan
choćby na krótki czas opuszcza swą!

parafję, musi natychmiast wyjazd

swój zameldować, a po przybyciu do'

qakiejkolwiek miejscowości — nawet!
na kilka godzin — złożyć meldunek|
o przyjeździe, Bez dopełnienia tych

formalności, kapłanowi nie wolno nic

poczynać pod grozą surowej odpo-

wiedzialności. Oczywiście zameldo*

waniom i wymeldowaniom towarzy*
szą niezliczone szykany i upokorze-

nia. Nieraz tygodniam; całemi kapłan

zmuszony jest zabiegać o meldunek,

którego mu wreszcie odmawiają,

 

auta, z których wysiedli dalsi u-
czestnicy napaau i dokonali rabun-
ku pod ostrzał*m karabinów. Ban-
dyci wyciągnąwszy worki z pancer-
nego samochodu przenieśli je na swo-
je, poczem odjechali z największą
szybkością.
W krótkim czasie zaalarmowane

władze policyjne wysłały szereś
aut z aparatami radjowemi, Wszyst-
Ikie miejsca miasta obsadzono po-
licją. Policjanci otrzymali rozkaz,
iż w razie spotkania się z bandyta”
mi mają natychmiast otworzyć o
gień.

EYE KOR ZTAZBTEKTAAA>  

Katolicyzm w Mosji sowieckiej.
Wtedy kapłan musi daną miejsco”

wość opuścić i udać się gdzieindziej.

Bywają wypadki, że w ten sposób

cała zamierzona wizytacja faktycz-

vie nie odbywa się.

W ostatnich czasacii wprowadzo-

no nowe obostizenia przy rejestracji

skutek czego praktycznie rejestrację

ię kapianoni katolickim całkowicie

uniemożliwiono. Zdawałoby się, że

sprawę posług religijnych można za”

żatwić w inny sposób: skoro kapłan

przywiązany jest do miejsca, niech

wierni pośpieszują do niego. Rzeczy”

wiście, dłuższy czas tak też sobie

radzono, póki w ostatnich czasach

bolszewicy nie wydali zakazuwszel-

kiego rodzaju pielgrzymek, czyli t.

zw. „pałomniczestwa”, za pielgrzym*

kę zaś uważa się każdą, chociażby z

kilku osób złożuną, grupę ludzi zdą-

żających razem do miejsca, gdzie

znajduje się świątynia lub przebywa

kapłan. Sytuacja zatem jest rozpacz”

liwa: ani kapłan nie może iść z po”

ciechą religijną do wiernych, ani ci

wierni odwiedzić kapłana, by na

troski żywoła zasilić swą duszę.

W. epoce zawierania przez rządy

państw cywilizowanych umów z pań”

stwem Sowietów, dziwnem jest, że

nikt nie pomysli o losie nieczczęśli-

wych wyznawców Chrystusa na tere

nie państwa sowieckiego,

—

A Niniejszym oświadczam, iż

żadnych zobowiązań syna mego

Stefana regulować nie będę.

Stanisław Kognowicki:
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Po avycięstyle Ailen
Zgodnie z przewidywaniami, wy”

powiadanemi mrzez prasę całego

świata, plebiscyt w Niemczech za-

kończył się zwycięstwem Hitlera.

Niemcy przez niedzielny  plebi-

scyt wybrały sobie wszechwładnego

pana, którego wola jest prawem i

państwowym nakazem. Trzeba po-

prostu powiedzieć, że takiej władzy

nieograniczonej jak Hitler, nie miał

żaden despota wschodni, żaden cezar

rzymski, żaden absolutny monarcha

z „łaski Bożej”, żaden car i żaden

dyktator, Taki system rządzenia jaki

istnieje obecnie w Niemczech jest

despotyzmem, ale od wschodnich de-

spotyzmów różni się on tem, że na”

ród niemiecki z entuzjazmem, drogą

plebiscytu poddał kark swój pod je-

go jarzmo.

W. rękach Hitlera skupia się wła”

dza prezydenta Rzeszy Niemieckiej,

kanclerza rządu rządów wszystkich

państw związkowych, on jest najwyż

szym. dowódcą sił zbrojnych, on naj-

wyższym ustawodawcą, wykonawcą
i najwyższym sędzią, który w każ-

dej chwili może zmieniać konstytu-

cję państwa, wypowiadać wojnę i ka-

rać śmiercią swoich poddanych, na-

wet bez wyroku sądowego. Swoich

ministrów i dostojników  państwo-

wych może w każdej chwili tsuwać i

zmieniać,
Już przed kilku dniami, pisząc o

nadchodzącym plebiscycie i ewen-

tualinych jego wynikach, stwierdzi-

liśnry, że najważniejszem zagadnie-

niem jest, jak Hitler użyje tego ogro-

mu władzy, który mu Niemcy w rę'

ce złożyły. Cały świat się niepokoi

tem, że Hitler może spodowodać no-

wą zawieruchę wojenną. Wprawdzie

Hitier dzisiaj zapewnia šwiat, že nie |.

ma zaczepnych zamiarów, ale świat

mu nie wierzy Słusznie śląska „Po-

lonia“ przypomina jedno z dawniej-

szych odezwań Hitlera:

„Gdyby 60 miljonów ludzi skła-

dało się z zdecydowanych  fanaty-
ków narodowych, potrzebna broń sa-
ma wyrosłaby im z rąk... Obojętnie

czy broń jest ludzka lub nie. Jeżeli

da nam ona woiność, to jest ona u-

sprawiedliwiona przed naszem su-

mieniem i przed naszym Panem Bo-

giem.  Śmiejemy się z przekleństw

całego świata, jeżeli z przekleństw

tych zrodzi się wolność naszej rasy”.

Wybory niedzielne świadczą tak-
że o pewnym zwrocie w stosunkach

wewnętrznych niemieckich, Według
opinji prasy fraucuskiej plebiscyt nie
miecki nie wydał takich rezi.ltatów,
jakich oczekiwali jego organizatorzy.
Nie dowodzi on niczego i nie daje |,
Hitierow; niczego nowego

„Echo de Paris'* twierdzi nawet,|

że Hitler przegrał grę, gdyż piebiscyt
miałby dla niego znaczenie jedynie
wtedy, gdyby ego rezultaty świad-

czyły o wzmocnieniu się autorytetu

Hitiera, ‘ Ч

Prasa rosyjska omawiając rezul

taty plebiscytu niemieckiego z dnia
19 sierpnia, podkreśla podwojenie

się iczby głosów, oddanych przeciw-

ko reżimowi oraz wzrost liczbygło”,

sów unieważni'nych w porównaniu

z plebiscytem z dnia 12 listopada ub.
r. Zmiany te „za industrjałizacju”

przypisuje wzrostowi wpływów ko*|

munistycznych, nazywając wynik

plebiscytu „wielkiem zwycięstwem
partji komunistycznej Niemiec”.

Beriiński korespondent „Praw-

"dy' ironizuje, że „wyniki p!ebiscytu

figurowały przed ich opublikowa-
miem w notatnisu Goebbelsa',

„Daily Telegraph" i „Daily Chro-

micle“  podkreslają taxże znaczne

zmniejszenie się liczby głosćw, opo*
wiadających się za Hitlerem,

Z przytoczonych wyżej głosów
prasy widać, że w Niemczech istnie-

je jednak opozycja, może rieśmiała

i niezbyt liczna, ale jednak realna.

Od rozwoju dalszego stosunków w
Niemczech zależeć będzie wzrost lub
osłabienie tej oyozycji. Zdaje się jed
nak, że liczyć się trzeba raczej ze
wzmocnieniem nastrojów opozycyj-

nych, niż ich rmniejszeniem. Jeśli
zbadać dokładniej głosy. które w
wyborach niedzielnych padły prze-

ciw Hitlerowi, to niewątpliwie doj-
dzie się do przekonania, że obok gło
sów komunistów i socjaldemokratów

są tam także siosy katolików, Tem

się tłómaczy okoliczność, iż najwię-
cej głosów opozycyjnych padło na

Ideologja koryta.
Donosiliśmy już o zapowiadają”

cym się roziamie w Sircnnictwie Lu-

dowem.

Dobrze poiniormowany o stosun-
kach wśród ludowców  „iKobotnik“

twierdzi, że roziam już jest taktem

dokonanym i że jest on dziełem sa-
nacji, Co za pub.ika odeszła ze Stron
nictwa Ludowego?

Należy podkreślić, że żaden z tych, co

cdeszli, nie cieszy się ani większą powagę

ani autorytetem, n.e wyłączając b. prezesa

cr. Wrony, — któzy zabrał się do doskona-

ienia programu axurat w 'zasie, gdy jest

zawieszony w prawach członkostwa i ocze-

kuje wyniku procesu w sądzie państwowym,

Z czem ci sozłamowcy pójdą do
ludu? i

Otóż nie omyl.my się chyba, gdy po-

wiemy, że grupja ta widzi w mianowaniu

ministrem p. Poniatowskiego i w zapowie-

aziach p. Kozłowskiego — dźwignię, która

porusźy masy chicpskie i pociągnie je na

stronę „sanacji”, £apowiedź oddłużenia wła

sności mało i średniorolnej, parcelecji więk-

"arunq oje( epe$zAiqo

cen płodów rolnych — oto kapitał propa-

gandowy, którym secesja spodziewa się zdo

być wieś.

Oto cena, za którą secesja obiecuje „do-

stosować się do obecnych prądów politycz-

nych”, t. j. zrezygnować z działalności poli-

tycznej na rzecz ;sanacji”.

Słaba to cena zdaniem „Robo'ni-
ka", który nie wierzy w szczerość
iządowego „równania ra lewo",

Nie należy też się łudzić,
ze chłopi wzamian za zapowiedzi gospodar-

cze wyrzekną się walki poiitycznej, świad-

-zy, że secesja niezbyt pochlebne ma o

„hłopach wyobrazenie.

Wyobrażenie to pochodzi z bra-
ku ideowości we współczesnym ru-
chu ludowym

1 właśnie dlaiego, że ruch ludowy jest

įozbawiony idealu i nie dąży do przebudo-

wy społecznej, wersje i rozłamy są w nim

tak częste. Tam, gdzie niema ideału poli-

"tyczno - społecznego, tam !deologja koryta

ma łatwy dostęp i może czynić 'spustosze-

ma.

Artykuł kończy się zapewnie-
niem, że całkiem inaczej jest wśród
socjalistów, którzy są jakoby odpor-
ni wobec „ideologji koryta”.

Nam się jednak wydaje, że „Ro-
botnik“ myli się, gdyż moglibyśmy
bez dłuższego namysłu wymienić b.
wielu socjalistów polskich i to b. bli-
skich „Robotnikowi”, którzy „ule-
gli” i po dziś dzień siedzą z nogami
w korycie.

Czystka, czy podział łupów?
Pisze na teu temat drugi organ

socjalistyczny, krakowski „Naprzód*
który twierdzi ' że z zapowiadanej
„czystki” wychodzi li tylko walka o
podział łupów

wW Polsce — chwała Bogu! — obyczaje

są znacznie łagodniejsze. Niema żadnego

porównania! Tu tylko Artur Schróder w

Krakowie odebrał sobie życie, gdy ze stro-

ny jego przyjaciół politycznych przypuszczo

no gwałtowny atak do jego skromnej po-

sadki i w tym celu sponiewierano mu repu-

tację. W Warszawie za przykładem małego

Artura Schródera poszedł wielki Aleksan-
der Lednicki, gdy zazdrość błotem kalumnji

eruarsorupod 'qokuoznipe: moyjtfem 9425

Mniejszą mitością niż mason Led-
nicki cieszy się w redakcji „Naprzo”
du* b. minister Niezabytowski, ale i
w zaatakowanii: go przez organy le-

przód” walki o podział łupów
Najwrażliwsi usunęli się z życia sami

Ich nerwy nie wytrzymały, 
 

|, Narodowcy uwoln
W dniu 26 listopada ub. r. uwię-

,ziony został *ierownik Wydziału
' Powiatowego Młodych Stronnictwa
| Narodowego "w Toruniu redaktor
„Słowa Pomorskiego" p. Wacław

| Madeyski oraz p. Józef Rychlewski.
| Aresztowani zostawali pod zarzu-
tem posiadania tajnego dokumentu
wojskowego. Obu trzymano w wię*
zieniw około 5 miesięcy.

W dniu 23 marca br. stanęli wy-
mienieni działacze narodowi przed
sądem okręgowym w Teruniu, oskar”
żeni z art. rozporządzenia Prezyden-
ła R.P. z dnia 18 lutego 1928 r. o
karach za szpiegostwo. Skazano ich
wówczsa każdeżo na rok więzienia

z zawieszeniem aresztu śledczego.
Od wyroku obaj skazani wnieśli

odwołania. W dniu 20 km. przed Są-
dem Apelacyjnvm w Poznaniu odby-

Przed paru dniami podaliśmy za
prasą stołeczną informację o mają-
cym. nastąpić rozłamie w Stronnic-
twie Ludowem

Obecnie „Robotnik“ drukuje list
następujący:
W związku z ostatniemi alarma-

mi prasy, a zwłaszcza prasy narodo-
wo-demokratycznej oświadczamy w
«mieniu wszystkich wydawców, oraz
redakcji nowego tygodnika chłop-

|
tolickich, Ogółem tych głosów opo”,
zycyjnych było blisko 5 miljonów, :' zachodzie Niemiec w okręgach ka- jest to już liczba poważna

z prasy.

DZIENNIK

„Nie wiemy, czy p. Niezabytowski jest

w tej sprawie „ponad śnieg bielszy', w każ-

dym razie pokazuje pazury.

В Może p. Niezabytowski ma пегму 5Ц-

|niejsze niż Artur Schroeder, niż Aleksander

Lednicki, może się obroni... Niemaiiej jednak

| „czystka” będzie aalej trwała. Jeszcze jest

dość takich, których opłaci się atakować, W

niektórych wypadkach może się nie udać,

w innych uda się napewno. Warto zaryzy-

kować, tembardziej że nic się nie ryzykuje

Frrzy protekcji tak ch dziennikarzy, jak np.

lśnacy Matuszewski i Wojciech Stpiczyń-

lski A „wściektych ryzykaniów* w walce o

[podział łupów nie zbraknie

Nie ulega wątpliwości, że w wy”

|wodach ,„Naprzodu” jest wiele racji.

"Dladzieci chłopskich nauka
zamknięta.

„Zielony Sziandar* organ Stron-

nictwa Ludowego podnosi kwestję

zamknięcia wysokiemii opłatami do-
|-tępw do szkół dzieciom ludzi nieza-
możnych czyli — przy dzisiejszym

stanie gospodarstwą społeczenego—
przedewszystkem chłopów.

„chłopskiemu dziecku dostać się na

wyższe studja dziś — bardzo trudno, Wyso-

kie wpisy, brak stypendjów, utrudnienia ma-

fturalne, a wreszcie cały plan szkolnictwa,

odgradzający szketę powszechną od śred-

riej — to przeszkody dla dostępu zdolnych

dzieci chłopskich do wyższego wykształce-

nia. No, a przeszkodą najtrudniejszą do zwal

czenia jest dziś — brak środków koniecz-

nych na utrzymanie uczącej się młodzieży

wiejskiej w mieście”.

„Zielony Sztandar* wsadził tu
niezupełnie trafnie plan szkoinictwa,
które ciągle różni reformatorzy re-
formują w kierunku zbliżenia szkoły
powszechnej do średniej. — Naszem
zdaniem dwie rrzyczyny hamują do”
pływ młodzieży ze wsi do szkół śred
nich i wyższych: straszne zubożenie
wsi i bardzo wysokie opłaty. Korzy-
stają na tem tyliko żydzi, którzy mają
gospodarstwo p.eniężne w swoich
rękach i nawet w czasach kryzysu
nieco pieniędzy: im w rękach zosta”
nie.. A w wywiku? Właśnie w tej
chwil otrzymałem pocztówkę, na któ
rej nasz czytelnik prowincjonalny pi-
sze dosłownie:

„Sprawozdania gimnaz. państw w Dro-

hobyczu za rok 1932-33, str. 52. ilość u-

czniów rz. kat. 14, żydów 233!!! W klasie

II, A uczniów r. kat, 14, żydćw 311! A gdyby

tak mieć pod ręką sprawozdania z innych

gimnazjów? Ku czemu Polska idzie?

Na to niech będzie odpowiedzią
to co pisze „Zielony Sztandar" w tym
samym artukule

Tymczasem wieś polska z roku na rok
"kardziej pustoszeje. Niema pomocy w cho-

robie, niema obreny prawniczej w intere-

<ach, prócz oszukańczego, najczęściej žy-

dowskiego pośrednictwa, niema fachowego

kierownictwa Spółdzielni i przez to one tak

często marnieją; niema wogóle inteligentnej 
wicy sanacyjnej dopatruje się „Na-

narodową szkolnictwo polskie,
l

feni od winy i kary.

inicjatywy, zdolnej do tworzenia ognisk pra-

cy wytwórczej czy handlowej. Rzemieślnika-

fachowca też nie znajdzie, a i wyrabiają-

cych się zawodowo rolników jest coraz

mniej.  Wykształconych zawodowców we

wszystkich działach pracy potrzeba nam na

gwałt, dla dźwignięcia poziomu życia gro-

madnego.
 

! „Zielony Sztandar“ w dosyė cia-
snym widnokręgu wsi — jako jed-
nostki życia zbiorowego — poczynił
takie spostrzeżenia. A co siędzieje |
na szerokim ogólno - polskim hory-
zoncie? : '

Niedobrze spełnia swoją służbę

ła się przy drzwiach zamkniętych
rozprawa odwoławcza. Po przepro”
wadzonej rozprawie sąd wydał wy-
rok uwalniający oskarżonych red.
Wacława Maaeyskiego i Józefa
Rychlewskiego od winy i kary.

Pp. Madeyski i Rychlewski
przebyli 5 miesięcy niewinnie w
więzieniu i byli pod zarzutem rzeko-
mego dopuszczania się jednej z naj-
cięższych zbrodni — szpiegostwa.
Zarzut ten został teraz obalony
przez Sąd Apelacyjny. Ale krzyw-
da moralna, jaką pp. Madeyskiemu i
Rychlewskiemu się stała, pozostanie
ciężką krzywdą. Przypomina się
sprawa red. Ciesielskiego, którego
nazwisko również niesłusznie łączo*
no z bandą życowskich przemytni- 

Rozłami wśród ludowców nie będzie

i
IE

ków.

skiego pt. „Polska Ludowa”, że w
głowie nawet nie powsiała nam myśl
robienia jakiesokolwiek rozłamu w
Stronnictwie Ludowem; mamy
wszakże takie same moralne i statu*
towe prawo wydawać w ramach
stronnictwa jeszcze jedno pitmo, jak
i ci członkowie stronnictwa, którzy
wydają dotycuczas „Wyzwolenie”,
„Piasta”, „Gazetę Grudziądzką“ i
mine,

(7) Władysław Dobroch (—) Jan
Krysa, (—) Andrzej Waleron,
(7) Henryk Wyrzykowski.  

WILEŃSKI

Rok prób między Polską I Litoq.
„Liet. Zinios“ Nr. 178 w kores-

pondencji z Warszawy p. t; „Od
Katelbacha do Szaulysa i od Zubo-
wa do Prystora" oglasza uwagi tej
trešci:

„Niemal roczny okres, jaki się
rozpoczął w chwili zamieszkania
korospondenta „Gazety  Warszaw-
skiej” p. Katelbacha w Kownie
(lato 1933) a zakończył pierwszą
podróżą p. Prystora do Kowna
(lato 1934), można scharakteryzo-
wać, jako nową fazę w stosunkach
polsko-litewskich, różniącą się od
poprzednich kursów. O ile okres
poprzedni odznaczył się niemal
absolutną abstynencją, o tyle okres
od lata 1933 r. jest próbą położe-
mia kresu tej abstynencji i prze-
dewszystkiem drogą wysiłków pols-
kich.

Coprawda rząd litewski, pozwa-
lając na zamieszkanie w Kownie
korespondenta urzędowej „Gazety
Polskiej”, dopomógł de zlagodze-
nia sytuacji, która dotychczas wyra-
żała się w słowach: żadnych sto-
sunków z Polską, zanim nie nastą-
pi zwrot Wilna.

Dziś nie jest tajemnicą, że po
rozejrzeniu się p. Katelbacha w
Kownie, w lipcu 1933 r., bawił w
Pikieliszkach u Marszałka Piłsuds-
kiego dr. Szaulys. Nietrudno się
domyśleć, o czem dr. Szaulys mógł
z Marszałkiem Piłsudskim konfero-
wać, chociaż nie było komunikatu
o długiej rozmowie, któryby głosił,
iż dr. Szaulysbawił w sprawach pry-
watnych. Nieco trudniej jest do-
myśleć się rezultatów tej konfe
rencji. Wprawdzie swym polskim
znajomym dr. Szaulys oświadczył,
że ze swej rozmowy z Marszałkiem
Piłsudskim jest zadowolony, były
jednak również ione doniesienia a
te sprzeczne wiadomości trudno
sprawdzić, ;

Fakt, že ježeli chodzi o istotę
stosunków polsko litewskich nic się
od zamieszkania p. Katelbacha w
Kownie i wizyty dr. Szaulysa w Pi-
kieliszkach nie zmieniło, wskazy-
wałby, iż kwestja z trudem daje
się poruszyć. Jednak i Katelbach
w swych korespondencjach z Kow-
na jest optymistycznie nastrojony.
Dlatego też trudno sądzić, o ile ten
optymizm jest uzasadniony. Być
może, ma on pewne uzasadnienis,
skoro się nie opuszcza rąk. O tem
zaś że się rąk nie opuszcza Świad-
czy podróż p. Zubowa do Warsza:
wy i pierwsza podróż płk. Prystora
de Kowna.

Oficjalnie p. Zubow bawił w
Warszawie w sprawach prywatnych,

|ažeby odwiedzić swego krewnego
Marszałka Piłsudskiego. Z tego
względu Marszałek mówił z nim o
wszystkiern. wyjąwszy stosunki pols-
ko-litewskie. Kiedy zaś p. Zubow
oświadcyył, że pragnie prywatnie
mówić również o stosunkach pol:-
ko-litewskich, Marszałek zapytał, czy
p. Zubow ma jakiekolwiek pelno-
mocnictwa. Usłyszawszy zaś odpo-
wiedź przeczącą, Marszałek poradził
przywieść jakieś pełnomocnictwo.
Trudno sądzić, o ile rozmowa wier-
nie została przez sfery polityczne
oddana, pouobnie jak rozmowa
następne. Tak jednak w Warszawie
mówiono. Ci sami ludzie twierdzą
dalej, że p. Zubow w ostatnim po-
bytem doszedł w rozmowie z Mar
szałkiem do tego, iż inicjatywa dal.
szego rozwijania węzła stosunków
polsko litewskich winna wyjść
strony Polski.

Potwierdza to podióż płk. Prys-|
tora, który przybył do Kowna, jak
wiadomo w czerwcu r. b., czyli
inicjatywa wyszła od Polski, od sa-
mego Marszałka.

Okres od zamieszkania p. Katal-
bacha w Kownie aż do pierwszej
wizyty p. Prystora można uważać
za zakończony. Można tu nie pow-
tarzać wieści o projskcie p. Prysto-
га ponownej podróży do Kowna.
O ile podróż ta się dokona, będzie
to wyroźniejsze, aniżeli wieści o niej.
W takim razie podróż p. Prystora
do Kowna będzie miała, jak się mó-
wi w Warszawie, inny charakter.
Mniej się będzie zasięgało informa=
cji, a więcej dokładało wysiłków w
kierunku znalezienia wspólnego języ-
ka, któryby dopomógł do opraco-
wania wspólnych postanowień w
sprawie ureguowania stosunków
polsko litewskich Innemi słowy pró-
bowanoby przejść do rokowań. Tak
przynajmiej mówi się i przypuszcza
w Warszawie. W Kownie, o ile moż-
na sądzić z oficjalnych komunika-
tów Elty, nastrój jest nieco inny.

© ile dało się dowiedzieć z
dobrze poinformowanyćh źródeł,
punktem wyjścia w rokowaniach
polsko-litewskich nie będzie punkt
dotychczasowy, polegający na sta-
nowisku: Wilna nie oddamy. Przysz-
łe rokowania mogłyby się podobno
dokonać w innej płaszczyźnie. Bar-
dzo trudno jest jednak tę płasz-
———————————————————

Nieudany lot
transatlantycki,

REIKJAWIK (Pat), Lotaik an-
gielski Griersor, który wystartował
wczoraj w stolicy Islandji do Kana-
dy musiał przerwać swój lot i wylą-
dować na niezamieszkałym brzegu
Grelandji, Statek rybacki „Derwisz
otrzymał droga radjową wezwanie
Griersona o ratunek WA, >

czyznę przynajmniej trochę skon-
kretyzować, gdyż wszystko się
utrzymuje w największej  taje-
mnicy. Z tego względu wiadomości,
jakie się ukazują w ostatnich cza
sach w tej sprawie w prasie neleży
uważać raczej za sondowanie nas-
trojów, zwłaszcza, że i sami Polacy,
za wyjątkiem kilku bardzo wysoko
stojących w hierarchji społecznej
ludzi, również nic nie wiedzą, a tyl-
ko się demyślają.

Korespondencję tę zaopatruje
redakcja „Liet. Zinios“ w uwag:

Niniejsze wywody bynajmiej nie
odpowiadają nastrojom litewskim.
Warszawa kwestję tę stara się for-
sowaći wyelbrzymiać, tymczasem
rzeczywistość  bynajniej nie jest
łatwa, jak ją Polacy czasami wy
ebražają“.

Zdaje się, że dalsze od rzeczy-
wistości, niż polskie, są wyobraże-
nia litewskie o podstawach zgody
polsko-litewskiej.

Echa zgomm Ś p. Lednickiego.
Zgon ś. p. Lednickiego ciągle

jeszcze jest tematem omawianym na

szpaltach prasy warszawzkiej i wi-
ieńskiej, Obecnie coraz częściej: od-
zywają się głosy że zgon Al. Lednic-
kiego nie był wynikiem samobój-
stwa, lecz nieszczęśliwego wypadku.
Przeważa opinia, że czfowiek, który
jak ś. p. Lednicki, miał rewolwer
w biurku, chcąc odebrać sobie życie,
nie wyskakiwałby z okna pierwsze-
fo piętra, gdyż przy takim skoku
groziłoby mu raczej kalectwo, niż
śmierć. Przyjaciele zmarłego uwa-
żają, że ś. p. Al Lednicki, który
cierpiał na serce, chciał zapewne
zaczerpnąć świeżego powietrza, u
siadł na oknie a wówczas nastąpił
atak, ś. p. Lednicki stracił 1ówno-
waśę i wypadł za okno, przyczem,
uderzywszy głową o asfalt, rozbił
sobie głowę ; nie odzyskawszy przy”
tomności zmarł.

Notujemy tz głosy z obowiązku dziennikarskiego.

 

Jeszcze platki polityczne.
W związku z podanemi przez nas

w dniu wczorajszym pogłoskami o
smianach w rządzie podajemy za
warszawskim „Robotnikiem” jeszcze
następujące informacje:

Zanotowana przez nas przed pa-
woma dniami pogłoska o zamierzonej
zmianie rządu zaraz po ukończonych
ferjach letnich utrzymuje się nadal.

Uchodzi za rzecz niemal pewną,
że sesją budżetowa Sejmu odbędzie
się już przy rządzie nowym, w któ-
rym tylko nieliczni pozostaną mini-
strowie z obecnego gabinetu.

Chodzą słuchy, że w nowym rzą-
dzie nie będzie już p. min, Becka,
który miał przeprowadzić pewne
posunięcia polityczne i po przepro-
wadzeniu tych spraw obejmie jedną
z odpowiedzialnych placówek zagra”
nicznych.

Wi każdym razie nie będzie to
stanowisko ambasadora w Londynie
po ministrze $lirmuncie, Do Londy-

| ш — jak nas zapewniają — ma się
udać b. minister Spraw  Zagranicz-
rych August Zaleski,

Reforma skupień. aple).
Psaliśmy już parokrotnie o za-

powiedzianej reiormie ubezpieczeń
wzajemnych. Obecnie podajemy za
„Robotnikiem* garść informacyj o
tem, w. jakim kierunku ta reforma
zdążać będzie.
A więc w myśl projektu wicemin.

Jastrzębskiego wprowadzona zosta-
nie _ zasada ubezpieczenia tych
wszystkich, k:órych zarobki nie
przekraczają 500 zł, miesięcznie. —
Ubezpieczenie będzie iednolite dla
wszystkich kategoryj pracowników.
W. stosunku do pracowników, zara-
biających więcej, niż 500 zł, mie-
vięcznie, zasadą przymusowego u-
bezpieczenia nie będzie obowiązy-
wała.

Składka ubezpieczeniowa będzie
pokrywana w 50 procentach przez
įracodawcę i w 50 proc: przez pra”
cownka, Jest 10 w praktyce odcią-
żenie pracodawcy od ciężarów u-
bezpieczeń spolecznych.

W. dziedzinie ubezpieczenia wy*
padkowego koszty ubezpieczenia
ponosili dotychczas wyłącznie pra*
codawcy. I tą zasada ulegnie zmia-
nie: 50 proc. składki ubezpieczenia
wypadkowego przerzucona zostanie
na pracowników.
Prawo do renty mają mieć według

projektu p. Jastrzębskiego tylko ci,
którzy ukończyi! 65 rok życia i o ile
są całkowicie niezdolni do pracy.

nestalracja kościołów 88.
Komitet parafjalny przy kościele

św. św. Jakóba i Filipa w Wilnie
przystąpił obecnie do prac przy od-
świeżaniu i restaurowaniu kościoła.

Po zbadaniu wnętrza świątyni
okazało się, że cały główny ołtarz,
jak też niektóre fragmenity bocznych,
wykonane są ze stiuku, czyli t. zw.
falszmarmuru. Komitet paraijalny,
stawiając sobie za zadanie przywró-
cenie dawnej świetności kościoła,
zwrócił przedewszystkiem na to u-
wagę. Okazało się jednak, że wszyst 

 

kie te ołtarze w czasie ubiegiych re-
stauracji zostały straszliwie zeszpe-
cone przemalowaniem stiuków farbą
olejną, iub powleczeniem ich lakie-
rem i pokostem, który zczermiał i
pokrył całość patyną koloru
dziegcia, ;

Ponieważ odczyszczanie stiuków
ołtarzowych wymagałoby wiele sta-
ranności i trudnych zabiegów facho-
wych stiukarzy, a także związanych
z tem kosztów, Komitet, ze względu
na skromne środki, jakiemi parafja
w tymi celw dysponuje, uważał za
wskazane zatroszczyć się przede-
wszystkiem sprawami naglejszemi,

Przystąpiono więc przedewszyst-
kiem do przekrycia na nowo całego
dachu kościelnego. Okazało się bo-
wiem, że pokrycie dachu bylo zro-
bione wadliwie. Dachówki kładzione
ongiś nieumiejętnie  przeświecały
i przepuszczały moc wody i śniegu,
który trzeba było zimą zwykle wy-
miatać ze strychu.

Zajmującym jest tu szczegół, że
umiejętne krycie dachówiką zostało
w: dobie ostatniej zapoznane i tylko
dzięki tradycjom, które przetrwały
w Warszawie udafo się odświeżyć i
w. Wilnie tą znajomość, zastosowaw-
szy ją przy obecnych pracach w ko-
ściele św. Jakóba.

Zabezpieczając się w ten sposób
od przeciekających deszczów i za-
wilgocenia murów — Komitet przy-
stąpił do przemalowania na nowo
wnętrza kościoia. Odczyszczone ze
starej farby
skromnie,

i kurzu ściany będą, osób,
lecz gustownie pomalo-| chrześcijani 157 żydów) i 363 ko”

ЛАМа i Klip w Wiki,
że sztuka ta stała tu w ubiegłych
wiekach niezwykie wysoko. Stiuk,
jalko materjał, catkowicie przypomi*
na marmur i jest bardzo trwały.

4е stiuku wytoczone są oitarze w
„Wilnie w kościotąch św, Katarzyny i
SS,Wizytek, św. Kazimierza, Wszyst-
kich Świętych, sw. Jana i po-Domini-
kańskimi św. Ducha, W tym to wła-
śnie kościele są bardzo bogate i
piękne ołtarze w stylu rokokowym,
suto, dekorujące całe wnętrze ko-
ścioła. į į

Niestety w kościele tym wszyst-
kie stiuki zostały powleczone lakie-
rem, zczerniałym obecnie i zatraciły
całe swoje piękno i przepych.jaki daje
ten szlachetny materjai. Dobrze zaś
zachowały się stiuki w kościele św.
Katarzyny i Sićstr Wizytek, Tak to
nieumiejętne i zdawkowe odświeża-
nie wnętrza, wykonywane często
przez niesumiennych czy niekompe*
tentnych majstrów, przyczynia się do
mimowolnej barbaryzacji, a później
związanych z tem wielkich kosztów.

Trzeba przyznać, że ostatnie lata
| ubiegłego stulecia najwięcej się przy
| czyniły do zeszpecenia naszych ko-
ściołów w czasie ówczesnych restau-
racji.

Z życia stolicy.
TANIE LINJE WARSZAWSKIE,
Z dniem 1 września będą urucho”

mione — tytułem próby — dwie по-
we linje okólne „H“ (handlowa) i
„S“ (śródmiejska). Opłata za jazdę
w wagonach tych linji wynosić bę-
dzie dla wszystkich pasażerów tyl-
ko 15 gr.

Gdyby to tak w Wilnie!

ŻEBRACTWO W WARSZAWIE.
Od chwili otwarcia: domu etapo-

wego dla walki z żebractwem i
włóczęgostwem zarządu miejskiego
przy ul. Przebieg 3, tj. od 18 grudnia
r. z., przez don: tem przeszio 1,078

z czego 715 mężczyzn (558

 
wane w ten sposób, aby uwidocznić| biet (286 chrzešcijanek į 77 žydė-
i podkreślić pękne stiukowe ołtarze,|wek). O tyleż zmniejszyła się licz-
stanowiące główną ozdobę tego choć |ba żebraków na ulicach Warszawy.
skromnego, lec: charakterystyczne-
go dla XVIII wieku kościoła.

Odnowienie samych ołtarzy po-
zostawiono na rok przyszły, o ile
środki na to pozwolą.

Nie od rzeczy będzie tu powie-
dzieć, że w Wiinie i wogóle w: pół-
nocnej części Polski w wielu kościo*

3600000006906

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
jałmużniczych „Caritasu*.

łach znajduią sie ołtarze stiukowe i ©6©©32969008%
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KRONIKA.
inauguracyjne posiedzenie Izby Rzemieślniczej

Wybery prezydjum Rady.

Wczoraj odbyło się pierwsze W wyniku wyborów na prezesa
nauguracyjne zebranie nowej Rady
izby Rzemieślniczej w Wiunie, na wa Szumańskiego, na wiceprezesa
atórem dokonano m. in, wyborów Łazarza Kruka, na członków Zarzą-
Zarządu Izby i delegatów do Rady du: Stanisława Stankiewicza, Józe-
Związku Izb Rzemieślniczych, ia Uziałłę i Szymona Lichtmachera.
W imieniu wojewody wileńskiego Delegatami do Rady Związku Izb

zebranie zagaił ; przewodniczył o Rzemieślniczych zostali prezes Szu-
bradom naczelnik wydziału przemy- mafskį i wiceprezes Kruk.
słowego p. Hajdukiewicz. Witając_ Po ogłoszeniu wyników wybo-
1ową Radę Izby Rzemieślniczej, inż. rów naczelnik Hajdukiewicz zam-
Hajdukiewicz w krótkich słowach|knął oficjalną część zebrania, życząc
scharakteryzował działalność po”| zarządowi owocnej pracy.
przedniej Rady i ustępującego Za-: . Wi dalszej części zebrania odbyło
rządu oraz osiągnięte wyniki pracy, «ię przekazanie i przejęcie agend
omawiając zarazem zadania, jakie Izby przez zarządy oraz wspólna fo-
czekają nową Radę w ciągu jej 5-, tografja.

Izby powołano ponownie Władysła-'

DZIENNIK WILEŃSKI

Konferencja prasowa na Targach Futrzarskich
Wczoraj na terenie I Ogólno-

polskich Targów Futrzarskich odby-
| 4a się konierencja prasowa, którą za”
'gaii prezes Koniitetu Organizacyjne-
| go, p. Roman Ruciński. Następnie
| przemawiali: dyr. Łuczkowski, inż,
Kawenoki i prezes Chwat, wreszcie
red. Bol. Święcicki,

Jak wynika 2 oświadczenia mów*
ców, organizatorzy Tar$ów. natknęli
«ię na nieprzewidziane trudności w
ministerstwach spraw zagranicznych,
handlu i przemysłu, skarbu oraz ko-
lei. Opóźniło to znacznie prace or*
ganizacyjne. Mimo to z 86 więk-
szych firm futrzarskich w Targach
wileńskich wzięło udział 51 firm. Ze
stanowiska branżowego Targi udały
się w 100 procentach.

znaczny. Firmy te jednak nie biorą
udziału w wystawie, a jedynie w
Targach Towar zagraniczny znaj-
duje się na składach wolnocłowych
na stacji towarowej w Wilnie i po
zawarciu tranzakcji przekracza pol-
ską barjerę celną,

Następnie omawiano pewne nie-
dociągnięcia organizatorów Targów
w. dziedzinie propagandowo-praso-
wej. Uwagi na fen temat czynili pp.
red. Hryniewicz, Hartun$ i inni.
Udzielał wyjaśnień p. Bol, Święcicki,
jako kierownik referatu prasowego
Targów.

Cennych iniormacyj fachowych o
eksponatach udzielał p. prezes
Chwat w czasie zwiedzania stoisk
i pawilonów przez przedstawicieli 

Udział firm zagranicznych jest prasy.

I-szy Ogólnopolski Zjazd Kupców i Przemy-
słowców branży futrzarskiej i Kuśnierskiej.

Echa ponurej zbrodni © Ponarach,
Nici prowadzące do zdegenerowanego.mor-

dercy.
Morderstwo popełnione w roku ubiegtym na osobie

nieznanej kobiety, Której zwłoki znaleziono w lesie Ро-
narskim nie zostało dotychczas wyświetlone.

Obecnie jednak policja zdołała zebrać pewne dane
które być może pozwolą wyświetlić tę zagadkową Sprawę.

Mianowicie otrzymano z Peznania pismo wraz z foto-
grafją aresztowanego tam za morderstwo kilku kobiet
Franciszka Laugego, który grasował po całej Poisce.

Otrzymaną fotografję okazano szewcowi, który w roku
ubiegłym przesuwał guziki w pantoflach zamordowanej a
następnie spalenej w Ponarach kobiety.

OQw szewc poznał na zdjęciu osobnika Który był u
niego w pracowni razem z nieznajomą, gdy ta oddawała
pantofie do naprawy.

Pantofle te jak wiadomo zostały znalezione następnie
w Ponaracb w pobliżu zwłek spalonej kobiety.

„etniej kadencji.

Po miejscowym chmurnym lub
mglistym ranku w ciągu dnia pogoda
słoneczna o zachmurzeriu umiarko”
wanem i ciepło. przy słabych wia-

trach miejscowych. Skłonność do

burz.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

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

OSOBISTE
— Powrót J. E. ks Biskupa Mi-

chalkiewicza. J. E. ks Biskup Mi-

chalkiewicz, po kuracji w Iwoniczu,
wrócił onegdaj do Wilna.
— Przyjazd wiceministra Bob-

kowskiego. Dnia 23 sierpnia przy”

bywa do Wilna wiceminister komu-
nikacji, inż. Aleksander Bobkowski

Z MIASTA.
— Reforma ubezpieczeń społecz-

nych. Jak wiadomo, zapowiedziana
została reforma ubezpieczeń- spo-
!ecznych. Podług krążących wersyj
reforma pójdzie w tym kierunku, že
od przymusu ubezpieczenia będą
zwolnieni pracownicy umysłowi, za:

-albiający ponad 500 złotych mie-

sięcznie. Istnieją podobno tenden-

cje, żeby granicę tę obniżyć do 300

złotych. Ma być też zwolniona od

przymusu ubezpieczenia służba do”

mowa.
„SPRAWY SANITARNE.

— Odkażanie podręczników szkol-

nych. Przestrzegając higjeny, władze

sanitarne postonow: w ksiegar-

niach, ktėre trudnią się sprzedažą

używanych podzęczników szkolnych,

przeprowadzać inspekcje, przyczem

mają nakazać księgarniom odkażanie

książek używanych a sprzedawa-

nych młodzieży do użytku szkolnego.

Na terenie Wilna lustracja sanitarna

w księgarniach odbędzie się w

pierwszych dniach września r. b.
ŻYCIE GOSPODARCZE.

— Tworzenie Syndykatu akcjo-

narjuszów Żyrardowa. Wobec no-
ch okoliczności, w jakich zna”

lazła się ostatnio sprawa Żyrardowa,

„wrócono się ze strony grona akejo-
narjuszów Spółki Alkcyjnej „Towa”
rzystwo Zakładów Żyrardowskich”
do Izby Przemystowo-Handlowej w

Warszawie z prośbą o podjęcie się

zorganizowania Syndykatu akcjonar”

Tuszów.
Ze względu na doniosłość sprawy

. jej społeczny charakter, Izba Prze-

mysłowo: - Handlowa w Warszawie
postanowiła inicjatywę tę zrealizo
wać i zwróciła się do Izby P, H. w

Wilnie z prośbą o ułatwienie jej

przeprowadzen':. rejestracji akcyj,
znajdujących się w posiadaniu po”

szczególnych akcjonarjuszów.

W. związku z powyższem wzywa

się posiadaczów akcyj Towarzystwa

Zakładów Žyrardowskich do zgło”

szenia swego akcesu do tworzącego

ię Syndykatu bądź osobiście w

Izbie Przemysłowo - Handlowej w

Wilnie (Mickiewicza 32, pok. 17),

bądź pisemnie. W wypadku pisem-

nego zgłoszenia uprasza się o poda-

nie ilości aa akcyj oraz,

czy i gdzie są 7 wane.

+ HANDELI PRZEMYSŁ.
— Ryby rosyjskie w Wilnie, Na

podstawie porozumienia polsko

sowieckiego celnego do Wilna przy:

był transport ryb sowieckich. Ryby

z rybami polskiemi. Do stycznia

1935 r. Wilno otrzymać ma 50 tonn

ryb sowieckich

rencyjnej Dyrekcji Okręgowej Kolei

|oe: w Wilnie, pod prze
wodnictwem p. dyrektora kolei, inż.
Kazimierza Falkowskiego, odbyło się
posiedzenie Komitetu Kolejowego

Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi
w Małopolsce Zachodniej, którego
skład osobowy tworzą naczelnicy

wydziałów i biur oraz przedstawi-
ciele organizacyj kolejowych. Po*

stanowiono jednomyślnie opodatko-
wać się na rzecz powodzian za mie- |

 
|
|

sowieckie są sprzedawane po cenach struktorów pożarniczych oraz

dość niskich i na rynku konkurują dniu 24 b. m. konferencją prezesów |

R PZ GzeGhiszcć 19.55: Wil. kom. sport. 20.00: „Myśli
Odprawa jak i.

SPRAWY KOLEJOWE.: „onferencja odbędzie się w małej

—Kolejarze powodzianom, Wczo”, sali (konferencyjnej Urzędu Woje-

.aj, 22 sierpnia r. b. w sali konfe-|wódzkiego.

JAKA DZIŚ BuDZIE POGODA? 1.jące wrzesień, październik ; listo-
pad w wysokości 2 proc. poborów —
pracownicy starsi i 1 proc, — pra:
cownicy pozostali,

SPRAWY AKADEMICKIE. |
— W obronie Studjum Rolni-

czego na USB Rada wojewódzka
Związków Ziemian Ziemi Wileń-
skiej wysłała do pp. prezesa Rady
Ministrów, ministra Roln. i Reform
Rolnych, ministra Wyzn. Relig. i
Oświec. Publ. memorjai, uzasadnia-
jący konieczncšė utrzymania Stu”

djum Rolniczego na USB.
Pozatemi Zarząd Oddziału Lubel-

sko - Podlaskiego Tow Lniarskiego
wysłał w: tej samej sprawie depesze

ao Min. Rolnictwa i de Min. W, R.

OP,
: SPRAWY SZKOLNE.
— Reforma szkolna przewiduje

w r. b. całkowitą zmianę podręcz*

ników szkolnych w II kl. gimn. (now.

łypu) oraz w III i VI oddz. szk.

powsz. Wszystkie nowe podręczniki,
jak również d«wniejsze, będące w

użyciu w pozostałych klasach posia

ca księgarnia J. Zawadzkiego, Zam-

kowa 22. Tamże kupno, sprzedaż i

zamiana podręczników używanych.

— Lustracja szkół powszech-
nych. Jak się dowiadujemy, w naj:

bliższym czasie ma być przeprowa*

dzona ogólna !ustracja szkolnictwa

powszechnego na terenie W:leńskie-
$o Kuratorjum Szkolnego. Lustracja

szkół rozpocznie się w końcu b. m.

i będzie trwała około miesiąca. Ma

ona na celu zbadanie sposobu nau:

«zania, programu szkolnego oraz za”

4oznanie się z pracami kierowników
» personelu natczycielskiego. ||

— Studjum baletowe Sawiny-

Dolskiej, Zatwierdzone przez. Mini

sterstwo W. R. * O. P. studjum bale-

towe Sawiny-Dolskiej będzie otwar

te w nowym lokalu przy ul. Domini

kańskiej Nr. 8 m. 3 od 1 września r.b.

Zapisy przyjmują się od 30 sierpnia

od g. 4—7, Dln przyjezdnych całko-

wit nsjonat ;

3 ре! ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Tydzień Polskiego Czerwone”

go Krzyża. W) „wiązku z ukazaniem

się w prasie miejscowej notatki o

terminie przeprowadzenia „Tygodnia

Polskiego Czerwonego Krzyża” w

czasie od 1 do 10 września r. b., Za”

rząd Wileńskiego Okręgu P.C.K. wy”

jaśnia, że w związku z podję-

siem, w porozumieniu z Witeńskim

Wojewódzkim Komitetem Pomocy

Ofiarom Powodzi, akcj; zbierania

odzieży na rzecz powodzian, termin

zorganizowania „Tygodnia PCK." na

terenie województwa wileńskiego

został odroczoiy i odbędzie się w

czasie od 4 do 14 października r. b.

— Konierencja prezesów i na-

czelników Ochotniczych Straży Po"

żarnych m, Wilna. W) dniu 21 wrze:

śnia r. b. w małej sali konferencyj-

nej Urzędu Wojewódzkiego odbyła

się, pod przewudnictwem p. Fr. Pian-

ko, inspekora Okręgu Wojew., kon-

ierencja prezesów i naczelników

Oddziałów Ochotniczych Straży Po"

żarnych m, Wilna, na k*órą przybyło

Warszawie (Czackiego 12) lub w z-8 oddziałów 16 przedstawicieli,

Na konferencji szczegółowo omó-

wiono sprawę urganizacji „Tygodnia

Štražackiego“, odbyć się mającego

w: dniach od 27. IX. do 4. X. r. b.

włącznie na terenie m. Wilna.

— Odprawa instruktorów pożar-

niczych i konferencja Oddziałów Po-

wiatowych Zw. Str. Poz. R.P. wojew.

W. dniach 1 i 2 września r. b, od-
będzie się w Wilnie z okazji I-ch

| Ogólnopolskich Targów Futrzarskich
j Ogólnopolski Zjazd Kupców i Prze-
mysłowców B:anży Futrzarskiej i
Kuśnierzy,

| Otwarcie Ziazdu nastąpi w dniu
'1 września w sali Izby Przemysłowo”
' Handlowej o godz. 6 wiecz. Na 1-m“
plenarnem posiedzeniu zostaną wy-
głoszone dwa referaty: 1) „Podsta-
wowe postulaty przemysłu i handlu

| futrzarskiego i kuśnierstwa w Pol-
| sce", 2) „Sprawa stałych targów fu-

Po udanym koncercie, odbytym
w dniu 21, VIII. r. b., Dyrekcja Tar-
gów zaangażowała orkiestrę jazzban
dową, która koncertować będzie
pod dyrekcją 'ózefa Kuczyńskiego
we witorki i czwartki od godz. 18—20
| w soboty i niedziele od godz. 12-ej
do 14-ej oraz od 17-ej do 20-ej. Or-

Mit bydzie prezydowiem
: m. Wilna?

Wobec zbliżającego się Койса‹
okresu urlopowego i wakacyjnego
staje się aktua,na sprawa zwołania'
nowo-obranej Xady Miejskiej i wy*|
borów Zarządu m. Wilna. W rozmo-
wach na mieście słyszy się różne:
wersje, najczęściej bez realnych pod:|
staw.

Między innemi kraży w Wilnie
pogłoska, że na stanewisko prezy”
denta ma być wysunięta kandydatur
ra mjr. Jurgielewicza, wicekomisa-
rza m. st, Wlarszawy.

Według posiadanych przez nas
informacyj wybór ponowny dotych-
czasowego prezydenta, dr, Male-
szewskiego, jest zapewniony. Nie-
zdecydowana jest tylko sprawa kan-
dydatów na wiceprezydentów.

 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu-
rzeniom w żołądku i kiszkach, zaleca się
picie naturalnej wody gorzkiej „Franciszka-
Józeła* kilka razy dziennie, Pyt, się lek.

26796

 

 

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

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

srcywesola komedja wiedeiska Ebermajera

* Cammerlohr'a p. t. „Gotówka”* w wyko-
naniu świetnie zgranego zespołu.

Jutro „Gotówlia”.

— Niedzielna popołudniówka. W nad-

chodzącą niedzielę o godz. 4 popci. dosko-

rała komedja St. Kiedrzyńskiego p. t. „Ży-

ie jest skomplikowane” po cenach propa-

ctandowych.

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś me-

lodyjna i barwna operetka „P'asznik z

Tyrolu“ z pp. Kuiczycką, Halmirską, Dem-

bowskim, Szczawińskim i  Wyrwicz-Wi-

chrowskim,

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 23 sierpnia,

6.30—7.25: Pieśń, muzyka, gimnastyka,
d.ien. por, chwilka pań domu. 7.30: „Nad
Muchawcem“ — feljeton wakacyjny. 11.57:
Sygnał czasu. 12.00: Hejnał, 12.03: Wiad,
meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Kon-
cert. 13,00: Dziennik poł. 13.05: Aud. dla
dzieci. 13.20: Fortepian i skrzypce w twór: 

| „Specjalny punk: widzenia” — aud, wesoła.
wileńskiego. Dria 23 września r. b. 16.45: Słynne arje operowe (płyty).

czości J. S. Bacha (płyty). 14.00: Wiad. go-
spodarcze. 14,05: Kom. L.O.P.F, 16.00:

17.00:

odbędzie się odprawa powiat. in-| „Zawód i powołanie nauczyciela" — odczyt.
w

Oddziałów Powiatowych Związku

Straży Pożarnych
tut. województwa.

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Koniiskata nielegalnych pod-

ręczników litewskich. Z rozporzą
dzenia władz ostatnio skonfiskowa”
no w niektórych litewskich szkołach

podręczniki sprowadzone drogą nie"

legalną na teren Polski. Podręczniki

szkolne drukowane są w Litwie i
treść ich absolutnie nie zgadzą się
2 programem nauczania w szkołach
litewskich, znaidujących się w Pol-
sce,

| 17,15: Koncert.
| odczyt. 18,15: Transm, zakończenia II eta-

18.00: „Biała firanka" —

pu biegu kolarskiego Berlin—Warszawa.
„Skrzynka pocztowa '. 19.50: Wiad.

wybrane”. 20.12: Muzyka lekka. 20.50:
Dzien. wiecz. 21.00: Capstrzyk. 21.02: Codz.
odc. pow. 21,12; Koncert popularny. 22.00:
„Jak trudno jest zrozumieć prawdę nau-
ki" — odczyt. 22.15: Muzyka taneczna.
23.00—23.05: Wiad. meteor.

Od i1-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

irzańskich w Polsce”, poczem na-
ctąpi ukonstytuowanie się komisyj:
pzemysłowej, handlowej i kuśnier-
skiej.

Wi drugim dniu Zjazdu odbędą
się obrady komisji, poczem po
uchwaleniu rezolucji nastąpi zam-
iknięcie Zjazdu.

„. Kupcy. i przemysłowcy branży
futrzarskiej i kiiśnierze którzy nie
otrzymal; zaproszeń, mogą również
uczestniczyć z jeździe |

Uczestnikom Zjazdu przysługują
ulgi kolejowe.

Koncerty na Targach.
kiestra składa się z 22 pierw:zorzęd-
nych muzyków-instrumentalistów na
saksofonach, harmonjach, gitarach
hawajskich i t. d. z udziałem śpie-
waczki Lei Wcinówny.

Codziennie w tych samych godzi-

„ing Towarzyski.

Napad rabunkowy, czy
pijacka awantura?

 W celu ostatecznego ustalenia Identycznošci Laugego
wspomniany szewc ma być skierowany do Poznania.

Jeśli okaże się że nie zachodzi tu omyłka co do 0so-
by mordercy, tajemnica Ponarskiego 'asu zostanie naresz-

! cie rozwiązana i to w najbliższym czasie.

 

| Z POGRANICZA.
_ Wymiana więźniów politycznych między

Polską i Rosją.
Prowadzone pertraktacje polsko”

sowieckie w sprawie wymiany więź”,
„niėw politycznych są na najlepszej
(drodze. W wyniku tych pertrakta-
|cyj w połowie września r. b. odbę-
„dzie się w rejonie Kołosowa wymia-
na więźniów.

Rosja ma wydać kilkunastu Pola-
ków, w tej liczbie około 10 księży,
zaś Polska wyda 26 wybitnych ko-
munistycznych działaczy, odsiadują-
cych kary więzienia na terenie Pol-
ski.

| Poprawne stosunki na granicy polsko-rosyjskiej.

| Stosunki pograniczne między Pol- wu drzewa na rzekach granicznych,
1ach na parkiecie bezpłatny Dan-, ska a Rosją sowiecka w obecnej połowu ryb i paszenia bydła na łą-

| -hwili są jaknajlepsze, Wi wyniku kach granicznych,
przeprowadzonych ostatnich narad

nych sowieckici. osiągnięto w szere-
| $u spornych spraw i kwestyj niezała-
;twionych  obopólne

z przedstawicielami władz granicz |

Josel Chwoles (zaut. Literacki 7) | Uregulowane zostały sprawy: spła*|

Kto będzie cadykiem w Radzyminie?

zameldował policji, że śdy powracał
wieczorem ze swą żoną Dwejrą ze

wsi Poddębówka własnym wozem,

| na ul, Wiłkomierskiej koło składów
| wojskowych zastąpiło mu drogę
dwóch osobnikuw, z których jeden
schwycił za uzdę. konia i pobił
woźnicę,

Na wszczęty alarm osobnicy ci
pobili Chwolesa i jego żonę i rze
komo  skradłszy zegarek

Niedawno zmarł słynny cadyk-cudo-

| twórca w Radzyminie pod Warszawą. Nie-
zwłocznie — jak donosi żydowski „Nasz

Przegląd“ powstala kwesija kto ma być

następcą zmarlego

Bezpośrednio po pogrzebie, który od-

W. związku 7 unormowaniem sto-
sunków na pograniczu zmniejszyła
się wszelka akcją agitacyjra prze-
ciw Polsce na terenie powiatów po-

porozumienie, granicznych.

daturami jednego z dwóch braci, kuzynów

zmarłego. Jeden z braci jest rabinem w

Wyszkowie, drugi w Warszawie. Pomiędzy

braćmi-rabinami 1ozpoczęła się obecnie

„walka o miejsce , cadyka*.. Ponieważ bra-

cia mimo starań rabinów nie doszli dotąd

uciekli, był się ze znacznem opóźnieniemprzy do porozumienia, i żaden z nich nie chce
Ustalono, że sprawcą pobicia był swietle pochodni, rozpoczęły siędługotrwa- | ustąpić — sprawa oprze się o specjalnie w
Wincenty Łukaszewicz, dorożkarz
(Wiłkomierskaj, który powracał z
wesela pijany i na drodze zaczepiał
przejezdnych, wywołując awantury.
Skradzionego :egarka nie odnale-
ziono.

Zwyrodnialec.
Sora Aliber (Kijowską 18) zamel-

«owała policji, że nieznany jej z na-,
zwiska żyd, imieniem Icek, zamiesz-
kały w tymże domu, dopuścił się
zniewolenia jej 6-cio-letniej córki
Rywy i zarazi! ją. Ustalono, že
sprawcą gwałtu jest Icek Lubicz,
lat 19, którego aresztowano. Dziec-
ko ulokowano w szpitalu Sawicz.

KRONIKA POLICYJNA.
Systematyczne okradanie

Dawidowicz Szmul dzierżawca hotelu przy

ul. Niemieckiej 1, zawiadomił w policji o

systematycznej kradzieży bielizny oraz noży

i widelców, ogólnej wartości 495 złotych.

Dochodzenie poli yjne ustajiło, že kradzie-

ży tej dokonał Pietkiewicz Henryk, zam.

Lrzy ul. Niemieckiej, który oświadczył, iż

skradzione rzeczy przechowywał u Kisielo-

wej Elżbiety (Subocz 39). Pietkiewicza i

Kisielową zatrzymano, lecz skradzionych

rzeczy nie odnaleziono.

— Ujęcie złodzieja rowerowego, Awi-

żynowi Zygmuntowi (Cmentarna 26) skra-

dziono z poczekalni dworca oscbowego ro-
wer męski firmy „Niemen”, wartości 180 zł.

Dochodzenie policyjne ustaliło, że kradzie-

ży dokonał Abramczyk Jan (Szkaplerna

15), u którego rover odnaleziono i zwró-

 

ono poszkodowaremu.

— Przemyt samogonki wpadł w ręce |

policji Gostkowski Ryszard, student USB
(Kalwaryjska 2—1) doprowadził do V Ko-

misarjatu P. P. konia z wozem, pozostawio-

nego bez opieki kolo domu Nr. 71 przy ul.
Na wozie znajdowało się 8'/2

Dochodzenie usta-

Ponarskiej.

litra wódki samogonki.

Tło, że właścicielem wozu * konia jest Ja-

roszewicz Juljan (I egjonowa 171), któryko- |

nia z wozem wypożyczył Zacharewiczowi

Kazimierzowi (Legionowa 193) celem prze-

wiezienia samogonu ze wsi Górale, gm.

trockiej od Bogowca Michała. Wódkę za-

sekwestrowano.

WYPADKI.
— Zagadkowy wypadek w hotelu.

W hotelu Szlacheckim w jednym z
pokoi: znaleziono nieprzytomnego М.
Legnera, prof. gimnazjalnego ze Sło-
nimia. Wezwany lekaiz stwierdził
silne zatrucie pokarmem, wobec
czego Pogotowie Ratvnkowe prof.
Legnera przewiozło do szpitala św.
Jakóba. Św. Wincentego A Paulo.

hotelu ;

j "e narady rabinów. Obrady  przeciągnęły

się przez całą noc, do rana.

{ Ostatecznie kwestja następcy, nie zo-

„ala dotąd rozstrzygnięta.

' Odbywa się obecnie waika o utrzyma-

|rie ciągłości „dynastji* radzymińskiej na
| fotelu cadyka. Zmarły cadyk nie pozosta-

wił bowiem syna, któryby według prawa ra-

binicznego został następcą rabina. Wśród
' chasydów radzymińskich doszło do rozła-

mu. Część zwolenników zmarłegc cadyka

popiera kandydaturę dotychczas. rabina z

Opola Jeremjasza Kalisza. Natomiast więk-

vzość chasydów jest za utrzymaniem „dy-

nastji* i oświadcza się za dwiema kandy-

Najcenniejszy Ka
Nie jest nim bynajmniej brylant, Zna-

! ny geograi brytyjski Patryk A. Clayton

powrócił niedawno z ekspedycji naukowej

©o pustyni Libijskiej Na konierencji pra-

| sowej udzielił uczony dziennikarzom  nie-

| uwykle ciekawych wiadomości o wynikach

' swojej wyprawy.
Į Ekspedycja, na której czele stał Patryk

' Clayton, zdołała dotrzeć do okolic nie-
| ikniętych dotąd nogą człowieka. Jedną z

| największych trudności dla uczonego był

ł całkowity brak map tych okolic. Pustynia

Łibijska na wszystkich mapach  przedsta-

wia się jako biała plama.

Wyprawa ostatnia zdołała poraz pierw-

szy sporządzić mapę pustyni. Szczęśliwym

traiem udało się odkryć zapomnianą od

 

RUCH WYDAWNICZY.
GDZIE SIĘ PODZ'EWAJĄ SZPJŁKI?

Jaki los jest tych miljarderów szpilek,

które zostają rok rocznie iabrykowane we

wszystkich krajach?

Jedno z angielskich pism daje na pyta-

mie to krótką i zadziwiającą odpowiedź:

Zostają zgubione!

Liczba  fabrykowanych szpilek jest

liczba rzucanych w

 
1

jtym celu zwołany sąd rabinów i cadyków.
Całej tej skomplikowanej historji „woj-

my sukcesyjnej” nie brak posmaku sensacji.

Okazuje się, że testament zmarłego cadyka

gdzieś zaginął... Mimo poszukiwań nie uda-
ło się go dotąd znaleźć... Według relacyj

chasydów testament ten, który mieści o-

statnią wolę zmariego, rozstrzyga też spra-

wę następcy. Przeciwko ostatniej woli

"marłego niemożliwą byłaby apelacja i dla-
tego też usunięcie testamentu mogło leżeć

w interesie jednej, czy też kilku grup, wal-

czących obecnie o prawo sukcesji dla wy-
stawianego przez którąś z tych grup, kan-

dydata.

mień na świecie
wielu już lat oazę, której od kilkuset lat

nie można było odnaleźć. Wspominały o
niej starożytne opisy podróży, "które u-

ważano już oddawna za nieprawdziwe,

Najbardziej sensacyjnym wynikiem

ekspedycji jest jednak co innego, Clayton z

towarzyszami znaleźli w pustyni nowy,
nieznany dotąd, szlachetny kamień, Podob-

ny on jest w pewnym stopniu do t. zw.

„Szkła Darwina”, znajdowanego w  Au-

stralji Ma również wspólne cechy z indo-

chińskim cennym  kam'zniem  „Tektike“.

Jego właściwości optyczne, <irwa oraz

blask są jednak zupełnie innego rodzaju,

niż wspomnianych dwu kamieni. Odki yty

poraz pierwszy w pustyni Libijskiej kamien

jest żółty, o wiele ciemniejszy od żółtych

djamentów. Dobrz«. oszliiowany i obrobio-

ny na kształt brylantu, nie ustępuje mu

wcale i jest wspaniałą egzotyczną ozdobą.

Narazie nie można określić wartości odkry-

tego kamienia. W Londynie znajduje się

zaledwie kilka próbnych okazów, które

dopiero są szlifowane, Jak przewidują

najwybitniejsi specjaliści i znawcy kamieni

szłachetnych, „znejdek“ prof. Claytona

ma przed sobą dużą przyszłość,

Nowy kamień otrzymał nazwę „Cosmis

Gem* (kosmiczny kamień), ponieważ po-
olbrzymia, W Anglji

ciągu roku na rynki szpilex dochodzi do 54

, miljardów sztuk. Francja produkuje 20

dc 10 A odma, budzi ogromne zainteresowanie nietylko w
okaźną sumę z AIdÓW kołach mineralogów, ale także  jubilerów,

szpilek! Gdybyułużyć szpilki iabrykowane którzy już organizcją nową wyprawę do

SZE = z - to pa Libji, wyłącznie w celu zdobycia większej
one wę drogi z Europy dO ;lości okazów cennego kamienia. Sam* е !
CE 2sz tygodni możnaby (jąyton uważa znalezienie kamienia, który

opasać caią Kulę ziemską. ze względu na niewi ilość, meże być o
Szpilki nie zużywają się, zostają ONE. wjeje ad edza wiisd

zgubione. Statystycy dowodzą, że w Euro-| w swojej wyprawie Znacznie większą wagę
pie ginie zupełnie ta sama liczba szpilek, | przywiązuje on do sporządzonych przez
'aka zostaje produkowana, to jest 84 mil-| eiębi # =” siebie map i do innego epizodu, mianowicie
REsKaki | uratowania od śmierci w pustyni zabłąka-

uropy; e, nych tubylców.
się, że każdy człowiek co trzeci dzień gu-| у
bi szpilkę. :

Fabrykacja szpilek jest szybka i
twa i nie zbraknie ich zapewne nigdy.

chodzenie jego jesi całkowicie nieznane i

nie jest wykluczone, że spadł on na zie-

mię z jakiejś innej planety. „Cosmis Gem“

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną. ła- |  
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Zawody Straży Pożarnych w Podbrzeziu.
W dniu 19 bm. m. Podbrzezie go-

ściło Straże Pożarne przybyłe na za-
wody rejonowe, organizowane przez
„)ddziat powiatowy Związku Stra-
ży pożarnych R P. na pow. Wileń-
ko - Trocki.

Przybyłe drużyny rozpoczęły swe
święto od wysłuchania mszy  świę-

tej, podczas której wzniosłe kazanie
o obowiązkach strażackich wygłosił
ks. wikary H. Hermanowicz.

Powyjściu 2 kościoła oddziały
defilowały przed przedstawicielem
Oddziału Powiutowego p. L. Osmól-
skim.

Wspólnie spożyty obiad w ogro-
dzie minął w atmosferze serdeczne-
go koleżeństwa pomiędzy członkami  
poszczególnych straży i został u-,
rozmaicony popisem chóru Straży.
Pożarnej z Nienienczyna, która za
doskonałe wykonanie pieśni byla“
iagrodzona  rzęsistem; oklaskami
zebranej wokoło ludności, :

Z wielkim trudem zwycięstwo
przypadło O. S P. w Podbrzeziu, co
było ogólną niespodzianką ze wzglę-
du na wysoki poziom wyszkolenia
O. S. P. w Nicmenczynie pod ko-
mendą p. E. Ludkowsk:ego.

Przygotowanie do Zjazdu, spo”
czywające w ręku p. Gawrona, było
bez zarzutu, za co należy się mu
specjalne uznanie.

Miejscowa iudność nadzwyczaj
serdecznie przyjmowałą gości a
szczególnie O. S$. P. z Niemenczyna,
wyróżniającą się dzielną postawą i
prawdziwem; walorami strażackiemi.

Realizując dalszy swój program
prac Oddz. Powiatowy organizuje 0-
becnie zawody rejonowe w Turgie-
lach w dniu 2.IX i w Wornianach w
dniu 9.IX bm. iak również zawody
Powiatowe w Wilnie w dniu 30
września br. Na ostatnich zawodach
będą obecni goście z Łotwy.

Projekt przesledienia osadników z gminy
byteńskiei w 5ow. słonimskim.

SŁONIM (Pai). Przybyła do Sto-
uimia komisja w składzie p. Biruli-
Białynieckiego 7

go, jako

ramienia wojewody,
Nowogrėdzkiego i p. posta Gorskie-

przedstawiciela Central--
nego Zarządu Zw. Osadników wojsk.,

który w towarzystwie komisarza
ziemskiego Milxiewciza udał się na
teren gm. byteńskiej, gdzie bada
stan osad wojskowych w związku z
projektem przeniesienia osadników
ra inne tereny, bardziej uprawne.

į

|

Wycieczka mieszkańców Słonimia doWilna
SŁONIM. (Pat). Naskutek licz”

nych próśb mieszkańców m, Słoni-,
mia, ze”iąd słoniimskiego Oddziału
Р. Т. К.. ро uprzedniem uzyskaniu.
zezwolenia władz „-iejowych, przy-
stąpił do organizacji pociągu popu”,
larnego do Wilna, Wyjazd wyciecz--

04-ki nastąpi przez Baranowicze.
jazd ze Słonir'ia 3, IX. o godz. 23.
m. 57. Przyjazd do Wilna o godz. 6,

6. IX. o godz. 22.01. Pragnący wziąć
udział w wycieczce, winni wpłacić
należność w Komunalnej Kasie
Oszczędności w Słonimiu w teiaiinie

"nieprzekraczalnym do dnia 28 bm.
W. Baranowiczach do śrupy słonjm-
skiej będą mogli przyłączyć się
*".szkańcy powiatów baranowic-
kiego, stolpeckiego i niešwieskiego.
Ogłoszenia w tej sprawie zostaną

dn. +. IX., odjazd z Wilna dn. 6. IX.| rozplakatowane w ciągu dni najbliż-
o godz. 14, przyjazd do Słonimia' szych.

Wysiedlenie antypaństwowych działaczy
litewskich.

Że Święcian donoszą, iż + ozpo-'
iządzenia władz z terenu „owiatu
swięci»ńskiego 1 brasławskiczo wy”
<iedlono na ol:res 1—2-letni kilku
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działaczy litewskiego t-wa „Rytas”,
którzy uprawiali wśród ludności li-

„lewskiej szkodliwą dziatalnošė anty-
państwową.

EE T

, darzy niebaweni
„razie udział w iej szeregu znanych

ł
+ pewniony.

Dziši Imponujący program OTWARCIE S

DZIENNIK MIEEŃSKI

o PORT|
Dziennikarze wypowedzieli pojedy-

nek artystom.
Pisaliśmy wczoraj o projekcie

zorganizowania zawodów piłkar”
skich między artystami tealrów wi*
leńskich, a dziennikarzami, Mecz
dojdzie niewątpliwie do skutku a
będzie to nielada sensacja sportowa,
bo zainteresowanie zawodami z go-
dzny ma godzinę rośnie coraz bar-

jej,
W. kołach artystycznych Wilna

mówi się szeroko o występach tej
czy innej wielkości teatralnej na bo-
isku piłkarskim a wśród dziennika-
rzy toczy się obecnie spór kto osta-
tecznie ma ustaiić drużynę reprezen-
tacyjną. Zaznaczyć trzeba, że chęt-
nych jest dwa razy tyle ile miejsc w
drużynie. Usta!enie składu jest rze”
czą trudną. Dziennikarze po swych
nocnych zajęciach o świcie niemal
prowadzą treningi.

Poziom sportowy z dnia na dzień
coraz bardziej wyrównywa sie.
Jest więc nadzieja, że obie drużyny
staną w niedzielę na boisku w pełnej
iormie, a będą walczyć nadzwyczaj
umbitnie, Będzie to mecz jak złośli-
wi mówią o wejście do Ligi ...weso*
łości.

Oczywiście, że zawody między
artystami, a prasą posiadać będą
niejeden moment humorystyczny,
który niewątpliwie zostanie pod-
chwycony przez zgromadzoną licznie
publiczność.

Dziś możemy podać już kilkana-
ście nazwisk artystów, którzy nie-
wątpliwie zakwalitikują się do dru-
żyny reprezente.cyjnej, a więc grać
prawdopodobnie będą pp: Wyrwicz,
Szczawiński, Węgrzyn,  Detkowski,
Tatrzański, Budzyński, Rewkowski,
Kubiński, Martyka, Ścibor, Puch-
viarz, Łodziński, Brusikiewicz, Szpi-
ganowicz i inni.

Skład drużyny dziernikarzy po-
IW każdym bądź

dziennikarzy i publicystów jest za-

Przed meczem odbędzie się oczy”
viście powitanie drużyn ; wręczenie

| brechtem 6:0, 6.0, 6:0. Austrjak po-

 Kwiatów. Sędzirwać będą na autach
panie: Kulczycka, Halmirska,, Wyr-tecznie w Warszawie w dniach 31

 

 

 

wiczowa i in., a sędzią głównym za-
wodów będzie jeden ze znanych
działaczy sportewych, |

Ceny wstępu na mecz... kto da|
więcej, Minimum 50 gr. Zawodom'
przygrywać będzie orkiestra woj-|
skowa. Początek punktualnie o|
godz. 12 Stadjon WKS przy ul. Wer-
isowskiej,

Wyścig Berlin — Warszawa,
PIŁA (Pat). Pierwszy elap wy-

ścigu kolarskiego na szlaku Berlin—
Warszawa, wynoszący 249 km., za-
kończył się zwycięstwem Niemców,
tak indywidualnie jak i drużynowo.

Pierwszy z Polaków zajął 13 miej-
sce. Był nim Olecki w czasie 8 godz.
6 min. 18 sek,

Start do następnego etapu z Piły
do Poznania nastąp; jutro o godz.
i5-ej. Dystans Piła—Poznań wynosi
103 km,

Tenisowe mistrzostwa Polski,
WARSZAWA (Pat) 22 bm. w

drugim dniu rozgrywek tenisowych o
międzynarodowe mistrzostwo Polski,
odbyły się następujące spotkania:
W: grze pojedyńczej Estończyk Pukk
łatwo pokonał Bratka 6:1, 6:1, 6:3.
Dogrywka Tarasiewicz — Liebling,
przyniosła w 5-tym secie zwycięstwoj
Lieblingowi 6:3. Zkolei Altschuler
pokonał Kołoza walkowerem a Heb-
da łatwo wyelitninował Wojciechow*
glkiego 6:2, 6:1, 6:1. Tarłowski wy”
śrał bez trudu z Austrjakiem Al-

 
konał Spychałę 6:0, 6:4, 6:2. Po-
pławski nie stawił sią do wyznaczo-
nej gry z Grekiem Słoiiccem i praw*
dopodobnie zostanie skreczowany,
Jędrzejowska po zacięiej walce po-
konała Rudowską 9:7, 6:2, Jędrze-
'owskiej chora ręka dokucza tak
Lardzo, że prawdopodobnie wycofa
się z rozgrywek. Krammer poko:
nałą Orzechowską bez gry gdyż
Orzechowska do walki nie stanęła,
Wreszcie Krammer pokonała Lilpo-
pównę 6:1, 6:2.

Polska walczy z Grecją
w Warszawie.

Mecz tenisowy Polska — Grecja
© puhar Davisa odbędzie się osta-  

|siłyby około 1000 zł., co obciążyło-

cierpnia 1 i 2 września rb. Polska;
zgodziła się jedynie na rozegranie w
październiku spotkania towarzyskie-
go ż Grecją w Atenach.

Kusociūskį

występuje z Warszawianki,

WARSZAWA (Pat). Jak się do-
wiadujemy, w ubiegły wtorek Janusz
Kusociński złożył w: zarządzie klubu

sportowego „Warszawianka prośbę
o zwolnienie go z kluku. W. odpo”
wiedzi na prośbę Kusocińskiego ze”
brał się zarząd Warszawianki i ро-
<tanowił zawiesić naszego mistrza

olimpijskiego do czasu przeprowa
dzenia w tej sprawie dochodzenia,

Strzelec wycofuje się z Ligi.
W uzupełnieniu wczorajszej na-

szej wiadomości dotyczącej wycoła-
nia się KS Strzelca z Siedlec z roz-
$rywek ligowych,  komunikujemy,
co następuje:
— Do zarządu KS Cracovia

wpłynęło pismo od KS Strzelec z
sapytaniem, czy zarząd Cracovii
„rezygnuje z kwoty 350 zł. jaką
klub ten jest winien Cracovii, oraz
— czy zarząd Cracovii nie będzie
miał żadnych pretensji finansowych
w razie wycołaria się Strzelca z  rozgrywek ligowych.

Na zapytanie to Cracovia wyrazi-
ła swą zgodę, itembardziej, że koszta
wyjazdu Cracovii do Siedlec wyno-

by znowu drużynę Siediecką.

Piękne wyniki lekkoatletyczne.
W. Paryżu s'artowali amerykań-

scy lekkoatleci. Lepsze wyniki za-
wodów podajeniy: kula — Torrance
16.85 mtr., dysk — Torrance 46.11
mitr., wzwyż Johnson 2.1 mtr.,
100 m. — Peaccck 10,5 sek., 300
mtr. — Cane 3i sek., 400 mtr. —
Ducos (Fr). 49,6 sek, 800 mtr. —
Fastman 1:53,4 sek., 1500 mtr. —
Bonthron 3:57 sek. 5000 mtr. — Re-
rolle (Fr.) 15:11 selk.

Notujemy dziej ważniejsze wyni-
ki Il.  atletycznych / mistrzostw
Szwecji: 100 metrów — Strandberg
11 sek, 400 mti. — Sirómberg 48,6
о №., 1500 mtr. Pettersson 3:57
sck., 10 klm. — Lindgren 31:18,4 s,,

110 m. płotki — Lienan 15,1
400 m. płotki — Dahlgren 55,2 s.,
wdal — Hallberg 694 cm., tyczka —
Ljugberg 4 mtr.,  kula — Norrby

 

sek.,| K

15.08 mtr., dysk — Andersson 50.44
mtr., rekord Szwecji.
W Norwegji zaś padły wyniki:

100 m. — Gulliksen 10,9 s., 400 m.
— Schėnheyder 49,5 s., 1500 m, —

Lie 4:02 sek, 110 m. płotki —
Albrechtsen 149 s., kula — Dahlo
14.64 mtr., dysl: — Siewertsen 45.13
m., wzwyż — Halversen 196 cm., re-

Ikord Norwegii, 5 klm. Braathe
14:57,2 s., rekord Norw.., 400 m. płot-
ki — Albrechtsen 54 sek., oszczep
— Olav Sunde 63.06 nstr., wdal
Berg 732 cmt., 4X100 mtr. — Brand
Bergen 43,1 sek.., rekord Norwegii.

Polacy na międzynarodowych kon-
kursach hippicznych w Rydze

i Tallinie,
Polska ekipa konna startuje w

dniach najbliższych zagranicą, a
mianowicie:
w Rydze w konkursach między*

narodowych, w dniach 26—30 bm,,
u potem, w dniach 4—10 września
br. w Tallinie,

Skłąd nasze; reprezentacji przed-
stawia się następująco: mjr. Lewic-

ki, kpt. Ruciński, por. Czerniakow-
ski, por. Komo:0wski į pir. Gutow-
ski, Zawodnicy nasi dysponują 12
końmi,

Na czele ekipy stoi mir.. Antono-
wicz, (Pat).

Mecz lekkoatletyczny
Szwecja — Łotwa.

Dwudniowy mecz lekkoatletycz-
ny Szwecja — ł.otwa, rozegrany w
Rydze, zakończył się zwycięstwem
Szwecji w stosunku 28:27.

„Na uwagę zasługuje nowy rekord
swiatowy, ustanowiony na zawodach
tych przez łotysza Dalinscha w cho-
dzie na 30 klm, w czasie 2:31:30,6
sek.

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Giełda.Belgja 124,15—12446—123,84. Berlin 209-—

210—208. Gdańsk 173,10—173,53—172,67.
Holandja 358,35—359,25—357,45, Lordyn
26,51—26,64—26,38, Kabel _5,207/s —5,237/—SAT. Paryż 34,98—34,98—34,8u, Praga
21,97—22,02—21,92. Stokholm 137—137,70—
736,30.  Szwajcarja 172,67—173,10—172,24.
Włochy 45,42—45,54—45,30, — lendencja

[Akele Dual Policje: olski 86,25. Star: i10,80. — Tendencja nieco romas
Papiery procentowe: Budowlana 44,onwersyjna 64,30—64,50, Kolejowa 58,75.Dolarowa 68—67,75. Dolarėwka 53,6013,50. Е Stabilizacyjna 68,13—68,25—67,88,

Listy ziemskie 52,75—52, — Tendencja dlapożyczek słabsza, dla listów niejednolita.

Waluty:
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gigantyczne arcydzieło. Nad program: nich w Wilnie. Sa ładna, Lands ciom używane książki Raka 0 Ana
Nojlepsze dodatki dźwiękowe. na. Szyszkińska 13, dla IV-go oddziału szk.|

Ceny od 25 gr. 983—3  powsz., trochę zeszytów
|; ubranek dla dzieci —
j Hala — 91/+ lat, Zosia —
j 6a 1 Jurek — 4!/, A-

Oferty w zapiezzętowanych kopertach
nadsyłać należy do Państwowego Gimna-
zjum Zeńskiego im. Ks. A. J. Czartory-
skiego, ul. Cizcszkowej 9.

pomoc, obrozę przed
| głodum, dopški uiokuje
, dzisęko w jakie) ochron-
„Se I znajdzie pracę. Sa-

M|„BAROUD"
Najsłynniejsza gwiazda ekranów całego świała
  

Walka o prawo domiłości.
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